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PALAVRA DO PRESIDENTE 

 
A Comissão de Legislação Participativa, há 10 anos, tem consolidado 

cada vez mais sua tarefa de ser o menor caminho entre os interesses da 

sociedade, por meio de entidades civis, ONGs, sindicatos, associações, órgãos 

de classe e a Câmara dos Deputados. 

O colegiado tem sido o mecanismo para acolher sugestões que vão desde 

propostas de leis complementares e ordinárias, até emendas ao Plano Plurianual 

(PPA) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) com o objetivo de construir um 

Parlamento voltado para os anseios e expectativas da sociedade. É em virtude 

do comprometimento encontrado na comissão que a sociedade civil amplia sua 

participação nas atividades e proposições legislativas. 

Impende mencionar, por oportuno, que a comemoração dos dez anos de 

existência da CLP, marco importantíssimo para esta Câmara e para toda a 

sociedade em 2011, deu-se com relatos das várias lutas e conquistas obtidas 

pela comissão, em prol da democracia participativa, bem como por diversas 

experiências narradas por representantes da sociedade civil organizada. Devo 

registrar que senti grande satisfação em presidir a CLP, pois, indubitavelmente, é 

uma comissão que luta pelos anseios da sociedade, fazendo valer os valores da 

democracia de nosso país. 

Em 2011, foram recebidas 60 sugestões, das quais 59 foram apreciadas. 

Dessas, foram aprovadas e transformadas em proposições legislativas 47 

sugestões, da seguinte forma: 8 projetos de lei; 1 projeto de lei complementar; 1 

projeto de emenda à Constituição; 29 requerimentos de audiência pública e 

seminários; e 8 sugestões de emenda ao projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias. 

Além das 25 reuniões deliberativas ordinárias, foram realizadas 7 

audiências públicas, 16 seminários e 2 mesas redondas, onde os membros da 

CLP tiveram a oportunidade de debater diferentes temas apresentados pela 

sociedade. Ao todo, 19 entidades de todo o Brasil apresentaram sugestões a 

esta comissão. 
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Algumas audiências públicas foram fundamentais para ampliar a 

discussão sobre temas de grande interesse social. É possível citar como 

exemplo, o evento que reuniu centenas de profissionais da enfermagem para 

debaterem a redução da carga horária semanal para 30 horas, e a que discutiu 

perspectivas de acordo sobre o reajuste salarial dos servidores públicos federais 

e abordou a abertura de novos concursos públicos. 

Por fim, não poderia deixar de mencionar que avançamos no sentido de 

que seja devolvida a esta Comissão a prerrogativa de apresentação de emendas 

à Lei Orçamentária Anual. Essa vitória, pela qual me empenhei pessoalmente, 

decorre da aprovação, pela Mesa Diretora desta Casa, do parecer exarado pela 

deputada Rose de Freitas ao Projeto de Resolução do Congresso Nacional n. 

1/2010, o qual será submetido à deliberação do Senado Federal. 

Dessa forma, tenho a satisfação de apresentar o relatório das atividades 

desenvolvidas pela Comissão de Legislação Participativa (CLP) ao longo de 

2011 – ano em que este colegiado completou a primeira década de sua criação 

– procurando contribuir para a divulgação deste espaço ainda tão novo, mas 

aberto à participação direta da sociedade junto ao Poder Legislativo. 

 
Deputado Vitor Paulo 

Presidente da Comissão de Legislação Participativa 
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DEZ ANOS DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA 

APRESENTAÇÃO 

Nós tivemos a honra de fazer parte desse momento histórico da 
democracia parlamentar. A Comissão de Legislação Participativa (CLP) 
completa dez anos de existência, cuja trajetória foi delineada, ao longo desse 
tempo, por muitos debates acerca de temas diversos e, invariavelmente, 
polêmicos, propiciando aos segmentos da sociedade civil organizada os meios 
de fazerem valer a força da democracia representativa, levando seus anseios ao 
conhecimento do parlamento e de toda a sociedade brasileira. 

A criação da CLP, em 2001, que contou com o apoio de todas as 
lideranças partidárias da Casa, foi iniciativa do então Presidente da Câmara dos 
Deputados, deputado Aécio Neves, que, conhecedor de organizações 
semelhantes em vários outros países, envidou esforços para que a participação 
popular junto ao parlamento fosse fortalecida, dando maior sustentação aos 
pilares da democracia do nosso país, com a consequente valorização do 
cidadão. 

Figuras ilustres da política brasileira presidiram a CLP de forma digna e 
transparente, valorizando o espaço democrático criado por esta Comissão. 
Parlamentares como Luiza Erundina, primeira presidenta, Enivaldo Ribeiro, 
Henrique Eduardo Alves, André de Paula, Fátima Bezerra, Geraldo Thadeu, 
Eduardo Amorim, Adão Pretto, Waldir Maranhão, Roberto Britto e Paulo Pimenta 
fizeram valer a força da participação da sociedade, com o recebimento e a 
apreciação de diversas sugestões, tanto de proposições como de reuniões e 
seminários, que tratam de questões de liberdade, segurança, igualdade, justiça. 

Buscando uma visão retrospectiva para a construção de um caminho 
futuro, as comemorações dos dez anos da CLP tencionaram demonstrar um 
pouco dessa trajetória, bem como traçar diretrizes para os anos vindouros, em 
conjunto com a sociedade civil organizada.  

Nesse sentido, várias atividades foram realizadas, com imprescindível 
parceria de vários setores desta Casa: impressão de cartilhas de divulgação, 
exposição gráfica do corredor de acesso ao Plenário, Audiência Pública, 
Seminário, Mesas Redondas, transmissão de programas na TV Câmara e 
produção de Vídeo Institucional. As próximas páginas apresentam um breve 
relato de algumas dessas atividades. 
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INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS 10 ANOS DA CLP 

Brizza Cavalcante 

 

E/D: deputada Luiza Erundina, Dr. Gabriel de Jesus Te desco Wedy, deputada Fátima Bezerra, 
deputado Vitor Paulo, Senador Aécio Neves, deputado Pa ulo Pimenta. 

Em 10 de agosto de 2011, às 13h30, no Café do Salão Verde da Câmara 

dos Deputados, foi realizado o Ato Solene de Inauguração da Exposição 10 anos 

da CLP.  

Estiveram presentes o presidente da Comissão de Legislação 

Participativa, deputado Vitor Paulo, sua primeira presidenta, deputada Luiza 

Erundina, bem como o Senador Aécio Neves, ex-presidente da Câmara dos 

Deputados.  

A exposição ficou aberta ao público de 8 a 19 de agosto de 2011, exibindo 

um pouco da trajetória desse marco da democracia brasileira, e convidando a 

sociedade a exercer sua cidadania, participando ativamente do processo 

legislativo brasileiro. 
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Sérgio Francês  

 

Exposição 10 anos da Comissão de Legislação Particip ativa. 

 

Sérgio Francês 

 

Exposição 10 anos da Comissão de Legislação Particip ativa. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER A SOCIEDADE CIVIL NA  CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 

10 de agosto de 2011.  

Leonardo Prado 

 
Audiência Pública realizada no Plenário 3 da Câmara d os Deputados 

Origem:  Requerimento nº 5, de 2011, de autoria dos deputados Vitor Paulo, 

Luiza Erundina, Henrique Eduardo Alves, Fátima Bezerra, Geraldo Thadeu, 

Waldir Maranhão, Roberto Britto e Paulo Pimenta. 

EXPOSITORES  

MARCELO BORGES – Representante da Federação Goiana da Ayahuasca, Goiás; 
EMILIANO DIAS LINHARES (Gideon dos Lakotas) – Representante do Movimento Nacional 
contra a Liberação da Maconha pela Vida; 
JOSAFÁ RAMOS – Representante da Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário 
nos Estados – FENAJUD; 
ELIANA MAGALHÃES GRAÇA – Representante do Instituto de Estudos Sócios Econômicos - 
INESC; 
TATIANA MACHADO DUNSHEE DE ABRANCES – Representante da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; 
JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA – Representante da Associação dos Terapeutas Naturalistas 
Alternativos na Saúde e Cultura do Brasil - ATENAB; 
MÁRIO AVELINO – Representante do Instituto FGTS Fácil; 
WAGNER RAIMUNDO GONÇALVES – Representante do Grupo Sempre Ativa; 
GÉSIO PASSOS – Representante da Intervozes; e 
ADEILDE MARQUES – Representante da Federação Nacional dos Terapeutas. 
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RELATO  

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados 

realizou, em 10 de agosto de 2011, a audiência pública com o tema “A 

sociedade civil na Câmara dos Deputados”. 

O objetivo da reunião foi promover o debate sobre as entidades da 

sociedade civil organizada que contribuíram com sugestões no decorrer dos 10 

anos da Comissão de Legislação Participativa. 

O evento foi oriundo do requerimento nº. 05/2011 de autoria dos 

deputados Vitor Paulo, Luiza Erundina, Henrique Eduardo Alves, Fátima 

Bezerra, Geraldo Thadeu, Waldir Maranhão, Roberto Britto e Paulo Pimenta. 

O deputado Jânio Natal iniciou a Audiência ressaltando a importância da 

Comissão de Legislação Participativa para a sociedade civil, uma vez que a 

Comissão é o principal canal de interação entre a Câmara e as organizações e 

movimentos sociais. A Câmara dos Deputados vem buscando uma maior 

participação social, criando mecanismos institucionais destinados a absorver 

melhor a inspiração da sociedade em seus trabalhos.  

A questão da Comissão não ter direito regimental de propor emendas ao 

Orçamento da Câmara dos Deputados foi outro ponto debatido pelos 

palestrantes. Nesse sentido, o presidente da Comissão, deputado Vitor Paulo, 

reiterou a significativa contribuição que a reinserção da CLP nesse contexto 

pode trazer à sociedade.  

O deputado Vitor Paulo registrou, também, que a deputada Rose de 

Freitas, Vice-Presidente desta Casa, manifestou-se favoravelmente à aprovação 

do Projeto de Resolução do Congresso Nacional n. 1/2010, que devolve a 

prerrogativa de apresentação de emendas ao orçamento à Comissão de 

Legislação Participativa. 

Dada a importância da retomada desta prerrogativa, o parlamentar havia 

solicitado anteriormente à relatora, deputada Rose de Freitas, Vice-Presidente 

da Câmara dos Deputados, que adotasse posicionamento favorável ao PL. No 

parecer, acatado pela Mesa Diretora, a deputada Rose de Freitas definiu que 

“caberá à Comissão apreciar as sugestões recebidas da sociedade civil, em 

clara manifestação de orçamento participativo, instrumento democrático que dá à 
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sociedade civil acesso a iniciativas legislativas, como a discussão de prioridades 

para a locação de recursos orçamentários”.  

Na Audiência, estiveram presentes várias entidades da sociedade civil 

para comemorar os 10 anos da Comissão. Nesse sentido, vale destacar a 

presença dos seguintes participantes: Sr. Milton Reis, do Sindicato Nacional dos 

Terapeutas Naturistas — SINATEN; Josafá Ramos, da FENAJUD e Vereador na 

cidade de Angical, na Bahia; Sr. Zé Raizeiro, Presidente da Associação dos 

Terapeutas Naturalistas Alternativos na Saúde e Cultura do Brasil. Estiveram 

presentes, também, várias pessoas que vieram representar a Associação 

Naturalista.  

A deputada Luiza Erundina foi parabenizada pela iniciativa de há dez anos 

liderar esse movimento e de, na Câmara dos Deputados, receber diversas 

entidades. Além disso, foi destacada a importância de a parlamentar atender as 

solicitações e as reivindicações das organizações sociais do povo brasileiro.  

Na audiência, várias entidades deram declarações acerca da Comissão. A 

Federação Goiana Ayahuasca agradeceu por ter recebido desta Casa a 

solicitação de criar uma frente parlamentar para o projeto de lei da Ayahuasca, 

que tem por objetivo reconhecer essa tradição indígena para regulamentar o uso 

desta bebida sagrada.  

O escritor Gideon dos Lakotas, do Movimento contra a liberação da 

maconha pela vida, relatou a campanha que iniciou há sete anos contra a 

dependência química. Atualmente, ele possui mais de 120 institutos espalhados 

pelo Brasil, num total superior a 13 mil dependentes químicos, totalmente 

recuperados pelo sistema implantado por ele.  

A representante do INESC, por sua vez, também relatou a relação 

profunda e próxima do Parlamento. Uma vez que o INESC, criado exatamente 

para combater a ditadura militar naquela época, lutando pela anistia, colocou em 

seus objetivos e missões a luta pelos direitos humanos e pela democracia. 

Desde sua criação, o INESC trabalha junto ao Parlamento brasileiro, e um dos 

seus grandes focos é a democratização do Parlamento. “A importância da 

Comissão de Legislação Participativa está exatamente no centro do objetivo de 

trazer a população e as organizações da sociedade para dentro da Câmara dos 

Deputados”.  
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Dentre outras entidades que se pronunciaram, a CNC, como entidade 

sindical de um dos principais setores da economia do País, que responde por 

cerca de um quarto do PIB brasileiro e gera aproximadamente 25 milhões de 

empregos, também se pronunciou para congratular a Comissão pela inserção 

desse novo campo de participação popular no sistema representativo 

parlamentar. 

Em razão dos requisitos rígidos que a Constituição estabeleceu, a 

participação da sociedade, no parlamento, acabou não se tornando plenamente 

eficaz, culminando com a aprovação da resolução que criou a Comissão de 

Legislação Participativa, comemorada pelos seus 10 anos de existência. A CLP 

é uma casa que permite que a sociedade, de forma simples e rápida, traga suas 

sugestões e, de acordo com avaliação, se tornem projetos. 

O deputado Jânio Natal, antes de encerrar os trabalhos, agradeceu a 

todos que se fizeram presentes à reunião, fazendo menção à participação da 

deputada Luiza Erundina, dos parlamentares e de todas as entidades da 

sociedade civil organizada. 
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SEMINÁRIO: 10 ANOS DA CLP – DEMOCRACIA E PARTICIPAÇ ÃO 

POPULAR 

17 de agosto de 2011. 

Sefot/Secom

 

E/D: Sr. Leonardo Avritzer, Deputado Estadual André Qu intão, Deputado Edivaldo Holanda Júnior e 
Sr. Francisco Whitaker. 

Origem: Requerimento n. 5, de 2011, apresentado pelo Presidente Vitor Paulo e 

demais ex-presidentes da Comissão de Legislação Participativa. 

EXPOSITORES  

MANHÃ 

ANDRÉ QUINTÃO – Deputado Estadual de Minas Gerais; 
LEONARDO AVRITZER – Escritor e professor da Universidade Federal de Minas Gerais; e 
FRANCISCO WHITAKER – Membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. 

TARDE 

MÁRLON REIS – Juiz de Direito; 
FLÁVIO DINO – Presidente da EMBRATUR, representando a AJUFE; 
MÁRIO AVELINO – Representante do Instituto Doméstica Legal; 
PEDRO HUMBELINO – Representante dos Correios;  
RONIVALDO MAIA – Representante da Câmara Municipal de Fortaleza; 
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MÁRCIO ANSELMO FARINA – Diretor de Relações Sindicais do Sindicato dos Trabalhadores 
dos Correios de Santos e Região; 
CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA – Coordenador do Programa e-Democracia, de 
participação digital, na Câmara dos Deputados; 
ALEXANDRE GOMES – Desenvolvedor de softwares, educador e empreendedor; e 
EDUARDO MARTINS DE LIMA – Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da FUMEC. 

RELATO 

O “Seminário 10 Anos da CLP – Democracia e Participação Popular”, 

realizado no dia 17 de agosto de 2011, proveniente da aprovação do 

Requerimento n. 5, de 2011, apresentado pelo Presidente Vitor Paulo e demais 

ex-presidentes da Comissão de Legislação Participativa, teve como objetivo 

debater a trajetória da CLP nesses 10 anos de existência, com registros das 

conquistas e dos desafios da Comissão, bem como levar ao conhecimento da 

sociedade o sentido da democracia e da participação popular.  

O referido evento foi, entre outras atividades de destaque, mais uma 

maneira de comemorar o aniversário de dez anos da CLP. 

Os aspectos atinentes à democracia representativa e à democracia direta 

foram alvos de debates relevantes que enriqueceram o evento. Ensinamentos 

históricos a respeito do tema foram trazidos ao conhecimento dos presentes, por 

autoridades e estudiosos.  

Mecanismos institucionais de participação popular na reforma política, 

além de outras matérias socialmente significativas, também foram objeto de 

discussão, com aspectos técnicos que evidenciam o atual cenário dos 

instrumentos de participação direta da população.  

O deputado Vitor Paulo, Presidente da Comissão de Legislação 

Participativa (CLP) abriu os trabalhos, agradecendo a presença dos convidados 

e parabenizando a Comissão pelo aniversário de 10 anos.  

Em sua participação, o deputado estadual André Quintão lembrou que o 

Brasil, após a Constituição de 1988, “busca em vários momentos e em vários 

espaços a chamada combinação da democracia representativa com a 

democracia direta”. 

O deputado André Quintão acrescentou que: 

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

 
O parlamentar registrou, ainda, que em Minas Gerais existe uma forte 

atuação da Comissão de Participação Popular, bastante modernizada e que 

possui competências semelhantes com as da CLP. Segundo o parlamentar, 

aquela Comissão vem desenvolvendo trabalhos de interesse da sociedade. 

O Senhor Leonardo Avritzer, Cientista Político da Universidade Federal de 

Minas Gerais, em relação ao assunto, revela que o Brasil possui um modelo de 

múltiplas articulações entre a representação e a participação. Nesse sentido, o 

referido senhor comentou:  

“Com isso, na verdade, eu tendo a achar que o Brasil quase que introduz um 
modelo diferente. Ele não é nem um modelo participativo, nem um modelo 
representativo. Mas é um modelo de múltiplas articulações entre a 
representação e a participação. E nós sabemos porque conhecemos no 
mundo um conjunto de Constituições que ampliaram ou introduziram formas 
de participação, mas elas não foram praticadas depois da promulgação das 
Constituições. Chamo atenção aqui para a Constituição portuguesa, como 
um exemplo nessa direção. Mas o caso brasileiro é bastante diferente. O 
caso brasileiro é quase de uma explosão de formas de participação, a partir 
das diferentes possibilidades criadas pela Constituição de 1988”. 

 
O deputado Edivaldo Holanda Junior, presidindo o evento, passou a 

palavra à deputada Luiza Erundina, que enalteceu os 10 anos da CLP como uma 

grande conquista, mas afirmou que é necessário que as prerrogativas da 

Comissão sejam ampliadas e que se trabalhe para reconquistar aquelas 

perdidas, como a exemplo da competência de apresentação de emendas ao 

orçamento, consoante segue: 

“Professor, ganhamos a prerrogativa de apresentar emendas ao Orçamento. 
O senhor tem toda a razão, não só foram poucas as emendas que 
conseguimos aprovar na Comissão Mista do Orçamento, como foram 
poucos anos que a Comissão preservou essa prerrogativa. Esta Casa tem 
tentado, desde o início desta década de existência da CLP, reduzir o poder 
desse espaço. E nos tiraram, dentre outras coisas, o direito de apresentar 
emendas ao Orçamento da União. Estamos lutando para reconquistá-la. 
Nossos Presidentes de Comissão têm sido muito perseverantes, 
persistentes e dedicados na busca de retorno, de reconquista das 
prerrogativas. E temos a reforma política, que está em vias de ser 
apresentada. Nós temos que exigir que se faça um plebiscito para verificar 
se é essa a reforma que queremos. Democracia é exercício. Não se ensina 
democracia apenas nos livros, nas conferências, nos cursos, nos 
seminários. Democracia se exercita todo dia, onde se está, como cidadão, 
como cidadã. Portanto, a representação é apenas uma dimensão da 
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democracia. Não há democracia plena, primeiro sem uma representação 
proporcional à sociedade, aos segmentos da sociedade e muito menos se 
não se exercita a outra dimensão da democracia, que é democracia direta, 
democracia participativa. E aqui estamos lutando na reforma uma política 
para poder introduzir esse outro lado da democracia, que é a democracia 
participativa, a democracia direta, com exercício do plebiscito, do referendo, 
projeto de lei de iniciativa popular, o recall no sentido de controlar ou revogar 
aquele voto que foi traído pelo representante que a sociedade elegeu”. 

Com entusiasmo, o deputado Edivaldo Holanda Junior agradeceu a 

participação da deputada Luiza Erundina e asseverou a importância da 

parlamentar, tanto para a CLP quanto para a Câmara dos Deputados, lembrando 

que a deputada foi a primeira presidenta da Comissão de Legislação 

Participativa, que continua prestando inestimáveis contribuições para a 

comissão. 

Em seguida, o Senhor Francisco Whitaker, do Movimento de Combate à 

Corrupção Eleitoral, teceu algumas palavras a respeito do assunto, conforme 

podemos destacar, in verbis: 

“É preciso ter um seguimento muito grande do processo depois que a lei 
passa. Isso se aplica muito na CLP, que apareceu, surgiu, porque o pessoal 
se deu conta, os deputados e a sociedade, de que o sistema da iniciativa 
popular para apresentar propostas legislativas estava muito complicado. Um 
milhão não dava. Isso a cada 10 anos, a cada 10 anos, um passo”.  

O deputado Edivaldo Holanda Junior encerrou a primeira etapa do evento, 

convocando os convidados para, a partir das 14h, participarem dos debates em 

relação ao tema: “Mecanismos Institucionais de Participação Popular na 

Reforma Política”. 

A segunda fase do evento, presidido pelo deputado Dr. Grilo, teve por 

escopo principal o debate em relação aos “Mecanismos Institucionais de 

Participação Popular na Reforma Política”, o que foi tratado com segurança e 

tranquilidade pelos palestrantes. 

O Juiz de Direito, Dr. Marlon Reis, comentou a respeito da importância da 

participação popular para a reforma política e para a elaboração das leis do 

nosso país, demonstrando que é o apoio da sociedade que fortalecerá as 

decisões e a legislação. Nesse sentido destacou:  

“A reforma política, e seria até redundante à vista de tanto que se tem falado 
isso ultimamente no Brasil, talvez seja a principal reforma, porque antecede 
outros debates importantes que o Brasil precisa travar. Acreditamos que é 
preciso haver uma melhora na qualidade da representação para que esses 
debates possam ser travados no nível e na profundidade de que precisam. 
Consideramos que a reforma política é inadiável. É um reclamo de toda a 
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sociedade nos seus mais diversos segmentos e pelas mais diversas razões. 
As mais visíveis delas têm a ver com a fragilidade do sistema eleitoral atual 
no que toca à permissividade, à perigosa influência do poder econômico, 
não à influência positiva do uso do poder econômico, mas do abuso do 
poder econômico, que desvirtua os resultados dos pleitos”. (...) “Os 
mecanismos estão aí. A participação popular está dada e está 
exemplificada. Os movimentos que fizeram a Lei da Ficha Limpa não irão 
passar ao largo da reforma política. Pelo contrário, fortalecidos que estão 
pela constância da sua mobilização, eles virão para cá, para trazer novos 
diálogos, trazendo suas teses, suas bandeiras, e esperamos que esse 
diálogo possa acontecer o quanto antes. Se não, teremos que passar algum 
tempo para acumular energia, mas voltaremos a ver as bandeiras hasteadas 
do lado de fora do Congresso, com milhões de assinaturas chegando aqui, 
com milhões de pessoas se manifestando, centenas de pessoas 
percorrendo esta Casa, como aconteceu com a Lei da Ficha Limpa. Tenho 
certeza de que muito mais será com a reforma política”. 

Outra importante colaboração foi prestada pelo Senhor Flávio Dino, 

representante do Instituto Brasileiro de Turismo, que, na ocasião, estava 

representando também a AJUFE, entidade que apresentou a primeira sugestão 

à CLP. 

O Senhor Flávio Dino, com sua valiosa experiência no parlamento e na 

magistratura, demonstrou sua visão em relação à matéria, ensinando: 

“A Constituição Federal brasileira, nós sabemos, valoriza, com muita ênfase, 
a participação popular, seja ao tratar da chamada democracia 
representativa, seja também na consagração de mecanismos de democracia 
direta. Naquela parte das chamadas cláusulas pétreas da Constituição, 
aquilo que não pode ser mexido nem pelo Parlamento, está lá o voto direto, 
secreto, universal e periódico, para mostrar a valorização da democracia 
representativa. A Constituição anuncia no seu pórtico que, além da 
democracia representativa exercida por Deputados e Senadores eleitos pela 
sociedade, há os canais de democracia direta. Sabemos da relevância que 
eles têm, sobretudo a iniciativa popular. Ao lado dela, deveríamos ter o 
referendo e o plebiscito, com igual nível de protagonismo”. 

O deputado Paulo Pimenta, por sua vez, relatou alguns procedimentos 

que a Administração da Câmara vem procurando adotar para facilitar uma maior 

participação da população nas atividades do parlamento, inclusive como 

fiscalizadora da atividade parlamentar. O deputado registrou que participa de um 

grupo de trabalho que tem por finalidade discutir os mecanismos de participação 

da sociedade no processo legislativo. Assim, destacou que: 

“O Poder Legislativo tem, além desse aspecto de natureza administrativa, 
um outro, que é o processo legislativo em si. A atividade-fim do Parlamento 
é legislar. Então, precisamos ter um mecanismo de participação na Câmara 
que, ao mesmo tempo, consiga ser suficientemente transparente, porque o 
Legislativo é um Poder que tem uma característica muito particular. Acredito, 
inclusive, que o Legislativo é um Poder bem mais transparente do que o 
Judiciário e o Executivo pelo fato de que somos, os Parlamentares, de 
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partidos diferentes. Isso por si só já estabelece uma certa fiscalização. Mas 
precisamos criar um mecanismo que, ao mesmo tempo, seja 
suficientemente transparente e capaz de dar à opinião pública a 
possibilidade de fiscalização e seja também um mecanismo inovador de 
participação da sociedade no processo legislativo. Ou seja, como o cidadão 
participa da atividade-fim da Câmara, que é legislar”. 

O seminário contou com a participação de autoridades e estudiosos do 

tema. Nesse sentido, pode-se destacar a participação dos seguintes 

parlamentares: Vitor Paulo, Luiza Erundina, Edvaldo Holanda Junior, Dr. Grilo, 

Leonardo Monteiro, José Stédile e Paulo Pimenta. 

Ao encerrar a reunião, o deputado Paulo Pimenta, que presidia os 

trabalhos, agradeceu a participação de todos. 
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MESA REDONDA: EX-PRESIDENTES DA COMISSÃO DE LEGISLA ÇÃO 

PARTICIPATIVA 

16 de agosto de 2011. 

Saulo Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E/D: Deputado Paulo Pimenta, Deputado Vitor Paulo, Deput ada Luiza Erundina, Deputado André de 
Paula. 

Origem:  Requerimento nº 05/2011 – que requer a realização de “Atividades 

Comemorativas dos 10 anos de Criação da Comissão de Legislação 

Participativa – CLP” – de autoria dos Srs. Vitor Paulo, Luiza Erundina, Waldir 

Maranhão, Roberto Britto e Paulo Pimenta. 

EXPOSITORES 

DEPUTADO VITOR PAULO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa; 
DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – Ex-presidente da Comissão de Legislação Participativa (2001); 
DEPUTADO ANDRÉ DE PAULA – Ex-presidente da Comissão de Legislação Participativa 
(2004); e 
DEPUTADO PAULO PIMENTA – Ex-presidente da Comissão de Legislação Participativa (2010). 

RELATO 

A Comissão de Legislação Participativa (CLP) realizou no dia 16 de 

agosto de 2011, às 10 horas, no Auditório da TV Câmara, debate com a 

participação de ex-presidentes da CLP, como parte das comemorações dos 10 

anos da Comissão. 
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O deputado Vitor Paulo, atual presidente da Comissão, abriu os debates 

informando que o objetivo do evento era fazer um balanço a respeito dos 10 

anos de existência da CLP, bem como as expectativas para a próxima década. 

A primeira expositora, e primeira presidente da Comissão, deputada Luiza 

Erundina, relembrou que a criação da CLP teve iniciativa do ex-presidente da 

Câmara dos Deputados, deputado Aécio Neves, que, baseado em experiências 

positivas europeias, implantou a CLP no Brasil visando aproximar ainda mais o 

parlamento brasileiro à sociedade civil organizada.  

Por sua vez, o deputado André de Paula, que presidiu a Comissão no ano 

de 2004, mencionou que ainda há certo desconforto, por parte do poder 

legislativo, em relação à democracia participativa, no sentido de haver uma 

preocupação na redução da importância da democracia representativa, fazendo 

com que ainda ocorram algumas resistências às ações da CLP. Como exemplo, 

o deputado citou o a subtração da prerrogativa da Comissão de apresentar 

emendas ao Orçamento.  

O ex-presidente André de Paula afirmou, ainda, que as conquistas da CLP 

ao longo desses 10 anos são irreversíveis, uma vez que, segundo ele, não 

comportam retrocesso. “A sociedade quando dispõe de um instrumento que 

considera eficaz, que vem a seu favor, não aceita que isso seja subtraído”. O 

parlamentar concluiu afirmando que “a Comissão é o instrumento de maior 

interface com a sociedade dentro desta Câmara”. 

Para o deputado Paulo Pimenta, presidente da Comissão em 2010, a 

Comissão tem papel importantíssimo junto à sociedade brasileira. De acordo 

com o deputado, “através da CLP a sociedade provoca o processo legislativo e 

isso é extremamente benéfico para as duas partes”.  

O referido parlamentar assegurou ainda que a maioria dos Projetos de Lei 

de iniciativa popular é patrocinada pela sociedade civil organizada, porém, 

acredita ele, todo o processo é muito moroso e burocrático, o que acaba 

dificultando a sua iniciativa e execução. E acrescentou que “a CLP foi criada 

para suprir essa deficiência”, afirmando ser o menor caminho entre a sociedade 

e o parlamento. 

O deputado Paulo Pimenta defende que os parlamentares deveriam 

aproximar a pauta em análise na Câmara dos Deputados das demandas da 
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sociedade. “Temos que estabelecer uma hierarquia levando em conta aquilo que 

a sociedade entende ser importante”, disse ele. 

A deputada Luiza Erundina, retomando sua fala, defendeu a consulta à 

sociedade quando o Congresso tiver que deliberar sobre temas muito polêmicos, 

como, por exemplo, a reforma do Código Florestal e as obras da usina em 

Belmonte, devendo utilizar o plebiscito e o referendo como mecanismos. “Isso é 

um exercício de cidadania política, mas o Brasil ainda está muito limitado”, 

afirmou a parlamentar.  

Em uma avaliação final, os deputados apresentaram aos ouvintes o papel 

da CLP, informando que, por meio da Comissão, a sociedade civil organizada 

poderá intervir diretamente no sistema de produção das normas e leis, 

apresentando sugestões para o aperfeiçoamento da legislação já existente, ou, 

ainda, para elaboração de novas normas.  

Os parlamentares ressaltaram, ainda, que a prerrogativa da CLP vai além 

de receber sugestões da sociedade, incluindo a de realizar audiência pública, 

seminários e, inclusive, convocar Ministros de Estados ou de quaisquer titulares 

de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, 

pessoalmente, informações sobre assunto de interesse nacional. 

Finalizando a mesa-redonda, a deputada Luíza Erundina pediu atenção 

especial do parlamento às matérias de iniciativa da CLP. Segundo a deputada, 

“o trabalho da Comissão deve ser conhecido e divulgado para que a sociedade 

se aproprie efetivamente desse espaço, dessa conquista”. 

Em comum opinião, os debatedores elegeram algumas prioridades para o 

desenvolvimento dos trabalhos na Comissão, como a urgência em recuperar a 

prerrogativa da Comissão em apresentar emendas ao Orçamento, a criação de 

mecanismos para aumentar a participação popular no parlamento e, ainda, uma 

maior divulgação dos trabalhos do colegiado da CLP.  

O deputado Vitor Paulo agradeceu a presença de todos e encerrou os 

debates, convidando os expectadores a participarem da CLP. O parlamentar 

informou, ainda, que um dos principais propósitos da Comissão é trabalhar mais 

intensamente, criando condições para que a sociedade possa se apropriar da 

CLP, como instrumento efetivo que dispõe para transformar suas diversas 

aspirações em lei.  
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MESA REDONDA: PRESIDENTES DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇ ÃO 

PARTICIPATIVA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS 

16 de agosto de 2011. 

Saulo Cruz 

 

E/D: Deputado Estadual André Quintão; Deputado Federa l Vitor Paulo; Deputado Estadual Wherles 
Rocha. 

Origem:  Requerimento nº 05/2011 – que requer a realização de “Atividades 

Comemorativas dos 10 anos de Criação da Comissão de Legislação 

Participativa – CLP” – de autoria dos Srs. Vitor Paulo, Luiza Erundina, Waldir 

Maranhão, Roberto Britto e Paulo Pimenta. 

EXPOSITORES 

Deputado VITOR PAULO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa; 
Deputado ANDRÉ QUINTÃO - Presidente da Comissão de Participação Popular – CPP - da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e 
Deputado WHERLES ROCHA - Presidente da Comissão de Legislação Participativa da 
Assembleia Legislativa do Estado do Acre. 

RELATO 

A Comissão de Legislação Participativa promoveu, no dia 16 de agosto de 

2011, às 14 horas, no Auditório da TV Câmara, mesa-redonda com a 

participação do presidente da Comissão de Participação Popular – CPP – da 
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Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado André Quintão, e 

com o presidente da Comissão de Legislação Participativa da Assembleia 

Legislativa do Estado do Acre, deputado Wherles Rocha. 

O deputado Vitor Paulo, presidente da Comissão de Legislação 

Participativa da Câmara dos Deputados, presidiu a mesa e deu início aos 

debates, informando que o objetivo do evento era compartilhar experiências 

oriundas dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões ali representadas, bem 

como fazer uma avaliação das conquistas adquiridas e dos desafios futuros, 

buscando o aperfeiçoamento dos trabalhos executados nas Comissões. 

Para o deputado Rocha é necessário que as Comissões de Legislação 

Participativa partilhem experiências a respeito das atividades exercidas, uma vez 

que são bastante diversificadas, dadas suas particularidades social, econômica e 

cultural, de cada região brasileira.  

O parlamentar ainda defendeu o estímulo ao uso da internet como recurso 

de acesso aos trabalhos nos poderes públicos. Segundo ele, “o Brasil tem que 

adotar políticas públicas mais consistentes de inclusão digital para que os 

brasileiros, a exemplo de países com democracia mais consolidada, possam, 

mais efetivamente, participar do processo de elaboração das leis brasileiras”. 

O deputado André Quintão iniciou sua fala parabenizando a CLP pelos 10 

anos de existência, informou que a Comissão teve importantíssimo papel na 

ampliação e consolidação da democracia brasileira, aproximando a sociedade ao 

parlamento, servindo de referência para a criação das demais CLPs nos 

legislativos estaduais e municipais.  

O deputado informou que uma das grandes conquistas, não só da CPP, 

mas principalmente da sociedade civil, foi o direito ao debate do orçamento 

público ser realizado de maneira integrada com a Comissão de Fiscalização e 

Orçamento, garantindo maior visibilidade e democracia a toda população.  

Ademais, o deputado André Quintão afirmou: 

“Sempre que o Executivo apresenta um projeto ao Orçamento, a CPP tem a 
prerrogativa e a obrigação de promover debates públicos, em até 30 dias, 
com representantes da sociedade civil organizada, onde é facultada à 
sociedade apresentar emendas populares. A Comissão de Participação 
Popular, no Estado de Minas Gerais, dentre outras atribuições, tem o 
importante papel de consultar a sociedade a respeito das Leis 
Orçamentárias – Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei de 



 

29 
 

Orçamento Anual e, em Minas Gerais, o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integral. Desta forma, a CPP é uma espécie de guardiã dos interesses 
populares”, disse o deputado. 

Na oportunidade, o presidente da Comissão de Legislação Participativa da 

Câmara dos Deputados, deputado Vitor Paulo, lembrou aos expectadores que 

por meio das CLPs o cidadão não necessita de um número determinado de 

assinaturas para apresentar um Projeto de Lei às Câmaras Legislativas e ao 

Congresso Nacional. O cidadão deve, somente, procurar um representante da 

sociedade civil organizada para apresentar a sua proposição.  

O parlamentar esclareceu, ainda, que esses projetos da sociedade, uma 

vez aprovados pelo colegiado da Comissão, tramitam em igualdade de 

condições com as demais propostas, garantindo o nobre princípio da democracia 

de dar voz a maiorias e minorias. 

O deputado André Quintão, finalizando sua fala, citou os desafios para a 

evolução dos trabalhos nas CLPs, defendendo a modernização dos mecanismos 

internos. De acordo com o parlamentar, “a democratização de funcionamento do 

parlamento deve caminhar junto com uma maior democracia dos processos 

decisórios do Governo. É necessário garantir um permanente controle público e 

também uma interlocução direta e permanente entre os representantes eleitos e 

os eleitores. Assim, quanto mais a sociedade participar do processo legislativo, 

melhores serão os resultados”. 

Encerrando os debates, e em comum opinião, e fazendo uma análise 

geral, os presidentes concluíram que grandes conquistas sociais aconteceram 

no decorrer desses 10 anos, assegurando e fortalecendo, assim, o exercício da 

democracia brasileira. Para os anos vindouros defenderam maior integração 

entre as CLP´S, bem como a urgente modernização institucional para que a 

sociedade, mesmo geograficamente dispersa, possa garantir sua participação 

não apenas contribuindo na elaboração legislativa, como também na fiscalização 

dos atos da Administração Pública.  
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REUNIÕES DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DESTINADA A DEBATER OS IMPACTOS S OCIAIS E 

AMBIENTAIS DAS ATIVIDADES DA VALE S.A., ANTIGA VALE  DO RIO 

DOCE 

16 de junho de 2011. 

Pedro França

 
E/D: Sr. Onir de Araújo, Sr. João Alberto T. Mota Filh o, Dep. Dr. Grilo, Dep. Domingos Dutra, Dep. 
Carlos Brandão e Dep. Waldir Maranhão. 

Origem: Requerimento nº 2/2011 (CLP) – de autoria dos Deputados Waldir 

Maranhão, Domingos Dutra e Luiz Alberto. 

EXPOSITORES  

JOÃO ALBERTO TEIXEIRA MOTA FILHO – Presidente do Sindicato das Empresas Prestadoras 
de Serviços à Vale e representante do Sindicato dos Ferroviários; 
ONIR DE ARAÚJO – Advogado do Movimento Negro Unificado de Minas Gerais; 
ROBERTH BRINGEL – Prefeito de Santa Inês, Maranhão; 
NETO EVANGELISTA – Deputado Estadual do Maranhão; 
OLÍMPIO BIONDO – Representante de Minas Gerais; 
ANTÔNIO GALVÃO – Secretário de Justiça de Meio Ambiente de Açailândia; 
DEOCLIDES MACEDO – Prefeito de Porto Franco; 
ANTÔNIO ERISMAR – Vice-Prefeito de Açailândia; 
JACIRA DA SILVA – Representante do MNU do Distrito Federal; 
OSMAR FONSECA DOS SANTOS – Representante da WO; 
ROGÉRIO BELFORT – Participante; 
JOSÉ ANTÔNIO VENTURA – Líder do Quilombo Serra do Salitre, Minas Gerais; 
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JORGE ANTÔNIO – Ex-funcionário da Vale; 
RAIMUNDA BELFORT DIAS – Representante do Quilombo de Santa Rosa, em Itapecuru; e 
FRANCINETE PERDIGÃO – Representante do Maranhão e ex-professora da UEMA. 

RELATO 

A reunião de audiência pública foi promovida pela Comissão de 

Legislação Participativa, pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias e pela 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. 

Proveniente da aprovação dos requerimentos apresentados pelos 

parlamentares Waldir Maranhão, Domingos Dutra, Luiz Alberto e Carlos Brandão 

a audiência teve por objetivo debater assuntos relevantes para a sociedade 

brasileira no que diz respeito à influência da atuação da Vale na sociedade e no 

meio-ambiente.  

Entre os pontos mais discutidos, pode-se destacar: a relação da Vale com 

empresas prestadoras de serviços; a imagem da empresa perante a sociedade; 

o desgaste ambiental; a distribuição de royalties; o relacionamento da Vale com 

as comunidades quilombolas, pesqueiras, ribeirinhas e indígenas entre outras 

questões relevantes. 

Vários parlamentares prestigiaram a reunião, enriquecendo ainda mais os 

debates, com apresentação de sugestões, críticas e elogios às atividades 

desenvolvidas por aquela empresa. 

A reunião foi, inicialmente, presidida pelo deputado Dr. Grilo que 

comentou, além de outros assuntos, em relação à espécie de monopólio em 

determinadas áreas de atuação da Vale, conforme segue: 

É fundamental que se faça uma ampla reforma do atual marco legal. Como a 
Vale exerce uma espécie de monopólio privado em muitas áreas, é 
fundamental que a atuação da empresa seja regulada e fiscalizada. Assim, é 
necessário que o atual Departamento Nacional de Produção Mineral – 
DNPM – se transforme numa moderna agência reguladora. 

Grande parte dos palestrantes demonstrou indignação em relação a 

aspectos atinentes a contratações de empresas, a exemplo da WO que, 

segundo relatado, sofreu perdas consideráveis no contrato firmado com a Vale. 

Além disso, as demissões dos trabalhadores dessas empresas, bem como a 

degradação do meio ambiente, provocadas por ações atribuídas à Vale, foram 

objeto de discussão.  
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A título de exemplo, em relação aos prejuízos ambientais e a possibilidade 

de recebimento de royalties, o deputado Carlos Brandão registrou que a cidade 

de São Luís - MA, onde está localizado o Porto de Itaqui, considerado um dos 

maiores do mundo, vem sofrendo grandes perdas, sem qualquer compensação. 

Nesse sentido, o parlamentar registrou: 

A nossa cidade, São Luís, no Maranhão, tem um grande prejuízo, porque lá 
está o Porto de Itaqui, um dos maiores do mundo, que tem profundidade 
privilegiada e permite que nele aportem grandes navios. (...) O nosso 
prejuízo é enorme, e não temos nenhuma compensação. Por isso, acho que 
a distribuição dos royalties tem de ser revista. 

Não obstante essas alegações, alguns palestrantes enalteceram o papel 

da Vale no crescimento e desenvolvimento de certas regiões, com a geração de 

diversos postos de trabalhos. No entanto, foram lembradas as demissões que 

ocorreram no ano de 2008, causando grandes problemas sociais e desgastando 

a imagem da empresa perante a população. 

Houve, também, posicionamento no sentido de que a Vale tem potencial 

para continuar valorizando as regiões, deixando rastros de desenvolvimento 

onde atua, mas com responsabilidade, pois também deixa um rastro de miséria 

para a população, consoante palavras do Senhor Roberth Bringel, Prefeito de 

Santa Inês/MA. Foi lembrado, também, que tais ações não devem trazer 

prejuízos ao meio ambiente e, caso isso ocorra, deverá a empresa ser 

responsabilizada por esses atos, compensando as regiões atingidas.  

A Vale é uma grande empresa de mineração, considerada uma das 

maiores do mundo, que atua em 13 Estados brasileiros, conforme lembrado 

pelos palestrantes. Ademais, foi mencionada a privatização da referida empresa, 

mas, segundo relatado, não vem atingindo os objetivos esperados. 

O deputado Francisco Escórcio informou a respeito da possibilidade de 

criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as ações da 

Vale perante a sociedade e que ações nesse sentido estão sendo trabalhadas. 

A ausência de representantes da Vale à reunião também foi objeto de 

críticas dos parlamentares e demais convidados, os quais se mostraram 

insatisfeitos com a situação, haja vista a Vale ter sido comunicada da reunião 

com antecedência. Não obstante, a reunião foi considerada produtiva pelos 

participantes. 
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O deputado Domingos Dutra, que presidia a audiência, ponderou que as 

reuniões de audiência pública nem sempre atingem um resultado imediato, mas 

é uma conquista da democracia e os resultados deverão surgir, registrando in 

verbis: 

Eu já anotei aqui uma série de sugestões de encaminhamentos. Para aquilo 
que for imediato, nós vamos encaminhar. Há algo que é mais complexo, que 
é mudar a legislação, mas pode ter certeza de que nós vamos continuar 
tocando nesse tema, de tal forma que as audiências não sejam apenas um 
momento episódico, que depois venham outros fatos e não damos 
sequência. A Vale é permanente, nós somos permanentes e todos nós aqui 
estamos imbuídos da noção de que é preciso reverter este quadro de 
dificuldades. 

O referido parlamentar, antes de encerrar a audiência, demonstrou o 

desejo de a reunião ter alcançado o objetivo proposto, acrescentando: “que os 

resultados cheguem o mais rapidamente possível e que a WO se recupere, 

tenha todas as certidões e continue firmando parceria com o Poder Público pelo 

Brasil afora”. 
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REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: “DEBATER SOBRE A INDI CAÇÃO DE 

MINISTRO PARA O TCU E APRESENTAR AOS PARLAMENTARES O 

CANDIDATO APOIADO PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA” 

 
11 de agosto de 2011 

Leonardo Prado

 

E/D: Sr. Luiz Gonçalves Bomtempo, Sr. Rosendo Severo, Dep. Dr. Grilo, Sr. Eduardo Dodd, Sra. 
Jovita Rosa e Sra. Maria Lúcia Fattorelli. 

Origem:  Sugestão nº 21/11, de autoria da União dos Auditores Federais de 

Controle Externo – AUDITAR e relatoria do Deputado Arnaldo Jordy. 

EXPOSITORES  

EDUARDO DODD GUEIROS – Presidente da União dos Auditores Federais de Controle Externo 
— AUDITAR. 
JOVITA JOSÉ ROSA – Membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. 
LUIZ GONÇALVES BOMTEMPO – Diretor-Adjunto de Relações Intersindicais do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil — SINDIFISCO. 
MARIA LÚCIA FATTORELLI – Coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida.  
ROSENDO SEVERO DOS ANJOS NETO – Auditor Federal de Controle Externo e candidato a 
Ministro do Tribunal de Contas da União. 
LEONARDO ARAÚJO – Representante da AUDITAR. 
RITA MASCARENHAS – Representante da AUDITAR do TCU e Auditora de Controle Externo. 
BRUNA MARA COUTO – Auditora do Tribunal de Contas da União – TCU. 
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RELATO  

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados 

realizou, em 11 de agosto de 2011, a Audiência Pública para debater sobre a 

indicação de ministro para o Tribunal de Contas da União – TCU, e apresentar 

aos Parlamentares o candidato apoiado pela sociedade civil organizada, em 

atendimento à Sugestão nº 21, de 2011, de autoria da União dos Auditores 

Federais de Controle Externo — AUDITAR e relatoria do Deputado Arnaldo 

Jordy. 

Primeiramente, o Presidente da AUDITAR, Sr. Eduardo Dodd, iniciou a 

audiência explicando o processo da escolha de Ministro do TCU, que seria feita 

a partir de indicação. Momento em que, após um segundo e um terceiro turno, o 

Rosendo Severo foi o candidato pelo qual os auditores do TCU optaram. 

A discussão da indicação a Ministro do TCU se deu em torno da constante 

renovação do processo democrático brasileiro. Uma vez que se trata de um 

órgão de controle austero, independente, e que combate a corrupção. Foi 

mostrado que o movimento “Ministro Cidadão” é uma ação em prol de um 

Tribunal de Contas mais próximo da sociedade e mais fortalecido para enfrentar 

os grandes temas nacionais.  

A Sra. Jovita José Rosa, membro do Movimento de Combate à Corrupção 

Eleitoral, iniciou sua explanação falando da primeira lei de iniciativa popular, lei 

nº 9.840, explanando a importância de que a partir dessa lei iniciou-se o 

Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral e começa-se a ver a participação 

da sociedade nesse tema, através da denúncia. O crescente aumento da 

participação da sociedade indica uma evolução e é motivo de comemoração 

para o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. 

Foi destacado, também, que a crise financeira mundial provocou um 

crescimento enorme da atuação social no sentido de controlar o Estado. E o 

Tribunal de Contas é uma das principais instituições nesse controle do Estado. 

Logo foi demonstrada a importância de que os Ministros dessa instituição devam 

ser membros da carreira, oriundas de concurso público, com vivência no órgão.  

O Candidato Sr. Rosendo Severo dos Anjos Neto destacou que por ter 

trabalhado em diferentes ambientes em toda a sua carreira, é mais apto, pois um 

ministro deve ter uma visão de mundo completa. Sendo este o motivo do 
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Tribunal ser composto por nove ministros, nove visões diferentes de mundo. O 

relator afirma que respeita a visão política, por ser muito importante, porém não 

única nem preponderante. Ela precisa ser temperada com outras visões.  

Foi abordada também a importância do papel do tribunal, que não só é 

fiscalizar no sentido de encontrar corrupção, mas sim de mudar a política 

pública, fiscalizar para ampliar o controle social sobre a máquina pública, para 

propor, pedagogicamente, práticas de políticas públicas.  

O deputado Francisco Escórcio iniciou sua explanação fazendo perguntas 

sobre o Tribunal de Contas da União, perguntas relativas à credibilidade dos 

parlamentares e dos funcionários de carreira para a posse dos cargos. O relator 

continua indagando se a decisão do Tribunal é respeitada. Ao final, apresentou a 

proposta que o TCU seja independente, que seja um órgão de fiscalização cujos 

julgamentos sejam respeitados, para que as decisões do Tribunal não venham 

ser questionadas pelo Poder Judiciário. 

Outro ponto destacado, que merece ser mencionado, trata do dispositivo 

legal, haja vista que as vagas de ministros do TCU estão reservadas pela 

Constituição, são vagas que serão ocupadas por pessoas que passaram num 

concurso para procuradores do TCU ou para Ministro substituto e que são 

escolhidos pelo Presidente da República a partir de uma indicação. E o que 

acontece na prática é isso, uma indicação dos próprios Ministros do Tribunal. 

Ademais, foi exposta a importância do Sr. Rosendo neste cargo, vez que 

vem de uma carga de legitimidade, por ter sido democraticamente eleito pelos 

seus pares auditores, servidores que exercem o controle externo no nível 

técnico, que tem suas propostas submetidas a uma Corte de Contas, que tem 

um grande conhecimento técnico e interno do Tribunal. Além do apoio de 

diversas entidades do movimento social organizado. 

Por fim, a indicação do Sr. Rosendo foi mostrada diferenciada. A 

candidatura oficial a essa vaga, reservada pela Constituição, gera uma 

esperança na eleição do Sr. Rosendo e nas suas atitudes ao assumir o cargo. 

A Sra. Bruna Mara afirmou que o candidato tem um dever moral com toda 

a categoria que o apoiou e o indicou, e conta com a reflexão por parte dos 

Parlamentares. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR A CRIAÇÃO DO SERVIÇ O 

NACIONAL DE AQUICULTURA E PESCA 

27 de setembro de 2011 

Brizza Cavalcante 

 

E/D: Sr. Daniel Kluppel Carrara; Sr. Gilvan Fernandes de Souza; Sr. Remigio Todeschini. 

Origem: Sugestão 125/08 (da Comissão de Legislação Participativa), de autoria 

da Associação dos Pescadores do Município de Mamanguape e relatoria do 

deputado Miriquinho Batista (Requerimento n. 10/11). 

EXPOSITORES  

ELOY DE SOUSA ARAÚJO – Secretário de Planejamento e Ordenamento da Pesca – Ministério 
da Pesca e Aquicultura; 
DANIEL KLUPPEL CARRARA – Secretário Executivo do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural – SENAR/CNA; 
REMIGIO TODESCHINI – Diretor de Políticas de Previdência Social – Ministério da Previdência 
Social – MPS; 
GUSTAVO LEAL SALES FILHO – Diretor de Operações do SENAI/DN; 
GILVAN FERNANDES DE SOUZA – Presidente da Associação dos Pescadores do Município de 
Mamanguape; 
ANDRÉ TOMÉ IGREJA – Coordenador-Geral de Preparação e Intermediação da Mão de Obra 
Juvenil – DPTEJE – SPPE/ Representante do Ministério do Trabalho e Emprego – TEM; 
Representante da Confederação Nacional do Transporte – CNT. 
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RELATO 

A audiência pública, realizada no dia 27 de setembro de 2011, 

proveniente da Sugestão n. 125/08 (da Comissão de Legislação Participativa), 

de autoria da Associação dos Pescadores do Município de Mamanguape e 

relatoria do deputado Miriquinho Batista (Requerimento n. 10/11), teve por 

objetivo debater a criação e formatação do Serviço Social de Aquicultura e 

Pesca e o Serviço Nacional de Aprendizagem de Aquicultura e Pesca. 

Os palestrantes demonstraram a necessidade de melhorar a qualificação 

dos profissionais da pesca e da aquicultura, capacitando-os em todas as áreas 

dessas atividades, inclusive aqueles que trabalham em indústrias desse setor. 

Foi lembrada, também, a importância da utilização de equipamentos mais 

avançados no setor da pesca, bem como da instrução dos profissionais para um 

melhor aproveitamento desses equipamentos, tudo em prol do desenvolvimento 

da pesca no Brasil. 

Ademais, representantes de instituições que prestam serviços de 

treinamento e capacitação profissional apresentaram dados que informam o 

número de matrículas realizadas para diversos cursos, nos mais variados 

setores da pesca. 

O deputado Miriquinho Batista abriu os trabalhos agradecendo a presença 

de todos os palestrantes e demais convidados que têm se dedicado ao setor da 

pesca no Brasil. 

O Senhor Remigio Todeschini, Diretor de Políticas da Previdência Social 

do Ministério da Previdência Social, destacou que a missão precípua da 

previdência é garantir os benefícios da aposentadoria e da reabilitação 

profissional, entre outros. Acrescentou, ainda, que atualmente não há um grande 

número de pescadores com cobertura previdenciária. 

O referido senhor alertou, ainda, que a importância do pescado e da 

pesca cresceu nos últimos anos, sendo que o Nordeste é a maior região de 

pesca do país. O palestrante destacou os Estados de Santa Catarina, Bahia e 

Ceará pelo volume de pescado. “Esta audiência pública está voltada para uma 

questão crucial que é melhorar a qualificação profissional dos pescadores”, 

alertou. 
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Por sua vez, o Senhor Eloy Araújo, Secretário de Planejamento e 

Ordenamento da Pesca do Ministério da Pesca e Aquicultura, comentou que 

antes da criação da SESAP a pesca não tinha sido colocada como atividade 

econômica, mas que atualmente a realidade é outra. O referido senhor 

mencionou, também, a importância da audiência para que seja debatida a 

capacitação e a formação profissional dos profissionais da pesca. 

 Entre outras participações, pode-se destacar o pronunciamento do 

Senhor Gustavo Leal Sales Filho, Diretor de Operações do SENAI/DN, o qual 

comentou a atuação do SESI/SENAI perante a sociedade, registrando que o 

SENAI atuou em 28 setores e áreas tecnológicas, em diversos segmentos da 

indústria. 

Daniel Carrara, Secretário Executivo do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural – SENAR/CNA – salientou que os setores da pesca e da 

aquicultura vêm “sendo trabalhados pelo SENAR”. O Secretário Executivo 

afirmou que 10 mil pessoas são capacitadas, na área de pesca e aquicultura, a 

cada ano, pelo SENAR, o que colabora para evolução do setor. 

O Presidente da Associação dos Pescadores do Município de 

Mamanguape, Senhor Gilvan Fernandes de Souza, comentou que a situação 

dos pescadores de Mamanguape é precária, alertando que há pouco tempo não 

existia uma categoria própria. Segundo o Presidente da Associação dos 

Pescadores, o Chile, que é um país pequeno, do tamanho da Paraíba, tem um 

desenvolvimento pesqueiro assustador, quando comparado ao do Brasil. 

O Senhor Gilvan afirmou que a proposta de criação dos Serviços não é 

somente para a obtenção de mais órgãos, pois já existe o SENAR e o SENAI, a 

intenção é criar uma maior independência para a evolução do setor. 

“Desvincular, ter a nossa cara, ter o nosso entendimento, ter a nossa 

personalidade, para avançarmos”, concluiu. 

O deputado Miriquinho Batista lembrou que o Brasil tem um grande 

potencial pesqueiro, asseverando que o problema atual é a falta de formação, 

pois são muitos os pescadores analfabetos. O parlamentar comentou, ainda, que 

o SESI foi um parceiro no avanço do setor, com o projeto “Pescando Letras”. 

“Estamos devendo na formação do pescador artesanal, aquele que vai para o 

mar pescar, o que traz o peixe”. 
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Por oportuno, vale destacar que participaram da reunião, entre outras 

autoridades, os seguintes parlamentares: Vitor Paulo, Dr. Grilo, Jânio Natal, 

Roberto Britto, Miriquinho Batista, Pedro Uczai, Antonio Brito, Joaquim Beltrão. 

Antes de encerrar o evento, o deputado Miriquinho Batista, que presidia a 

reunião, agradeceu aos palestrantes e demais convidados pela participação nos 

debates, solicitando a contribuição de todos para o aperfeiçoamento da proposta 

apresentada.  
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DESTINADA A DEBATER “A CENSURA DA  FOLHA 

AO BLOG FALHA DE S. PAULO”. 

26 de outubro de 2011. 

 
Fabrício Carbonell 

 
E/D: Sr. Antônio Paulo dos Santos, Deputado Paulo Pimenta , Sr. Lino Bocchini e Sr. Mário Ito 
Bocchini. 

Origem: Requerimento nº 11/2011 (CLP) – de autoria do Deputado Paulo 

Pimenta. 

EXPOSITORES  

DEPUTADO PAULO PIMENTA – Autor do Requerimento n. 11, de 2011; 
ANTÔNIO PAULO SANTOS – Primeiro-Secretário da Federação Nacional dos Jornalistas – 
FENAJ; 
LINO BOCCHINI – Autor do Blog Falha de S. Paulo; 
MÁRIO ITO BOCCHINI – Autor do Blog Falha de S. Paulo; 

RELATO 

A reunião de audiência pública, realizada dia 26 de outubro de 2011, 

proveniente da aprovação do Requerimento n. 11, de 2011, de autoria do 

deputado Paulo Pimenta (PT-RS), foi promovida pela Comissão de Legislação 

Participativa, com o objetivo de debater a censura do Jornal Folha de São Paulo 

ao blog Falha de S. Paulo. 



 

42 
 

Os parlamentares presentes à reunião mostraram-se preocupados com a 

atitude do Jornal Folha de São Paulo, alertando para a possibilidade de criação 

de um perigoso precedente que poderá ser criado em nosso país, dependendo 

de como a justiça brasileira enfrentará a questão. 

Outro aspecto criticado pelos expositores durante a reunião, que causou 

evidente descontentamento, foi a ausência de representantes da Folha de São 

Paulo que, conforme mencionado, teriam sido convidados com antecedência 

para a audiência pública.  

A audiência, presidida pelo deputado Paulo Pimenta, contou com a 

presença de parlamentares de diversos partidos, o que corroborou para a 

conclusão de que essa não é uma discussão partidária, mas, ao contrário, uma 

defesa aos ditames constitucionais.  

O deputado federal Paulo Pimenta enfatizou que a linha adotada pela 

Folha põe em risco um direito constitucional. “Estão corretos os que entendem 

que esse episódio não é algo menor. Como essa é uma ação inédita no Brasil, a 

decisão da justiça em favor da Folha de S. Paulo criará uma jurisprudência de 

restrição à liberdade de expressão. No futuro, os próprios meios de comunicação 

serão julgados com base nesse entendimento”, frisou o parlamentar.  

Criador do blog Falha, Lino Bochini criticou, por um lado, a ausência da 

Folha, mas por outro, afirmou que o jornal paulista “mostrou sua verdadeira 

face”. Ele, que classificou a ação da Folha como “absurda” e “truculenta”, 

rebateu as alegações do proprietário e diretor de redação, Otávio Frias Filho, de 

que o blog Falha não seria sátira nem independente. “É muito bom quando 

temos o dono do jornal deixando cair sua máscara, o jogo fica mais claro. A 

Folha mente, o nosso blog era sátira e era independente! A Folha é um jornal 

que cobra transparência, responsabilidade dos órgãos públicos – o que está 

correto – mas que foge do debate por meio de uma carta autoritária”, contestou 

Lino, desafiando que não há na “blogosfera” nenhum site defendendo a Folha, 

além do portal do próprio jornal.  

O Primeiro-Secretário da Federação Nacional dos Jornalistas, Antônio 

Paulo Santos, que também compôs a mesa de trabalho, afirmou que o que os 

grandes grupos de comunicação querem é a “liberdade de empresa”. O dirigente 

da FENAJ criticou, e não isentou o Congresso, pelo fato de no Brasil o setor de 
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comunicação não ter regulação nenhuma. “As tradicionais famílias que dominam 

a mídia em nosso país trabalham unidas pela desregulamentação do setor. 

Conseguiram, a partir de muita pressão, que o Congresso arquivasse o projeto 

de criação do Conselho Federal de Jornalismo, e, por fim, há dois anos, 

derrubaram o diploma de jornalismo”, resumiu.  

Sobre a ausência do jornal paulista, o deputado Pimenta disse que a 

“Folha de S. Paulo tem pouco a acrescentar no debate sobre liberdade de 

expressão”, o que, segundo ele, explica a ausência de seus representantes. Ivan 

Valente (PSOL-SP) considerou que a Folha desrespeitou o Legislativo ao 

contestar na carta a temática da audiência. “O jornal pode fazer o juízo de valor 

que quiser sobre o fato, mas não pode deslegitimar a atuação da Comissão de 

Legislação Participativa e do Poder Legislativo”, criticou.  

Ao todo, 16 deputados registraram presença no debate. Todos dividiram 

da mesma preocupação, levantada no início da reunião, sobre uma 

jurisprudência perigosa a ser criada pela justiça no caso de uma decisão 

favorável ao jornal Folha de São Paulo.  

Nesse sentido, é oportuno destacar algumas manifestações que 

demonstraram claramente o descontentamento com a ação do Jornal Folha de 

São Paulo contra o mencionado blog, conforme segue: 

“A estrutura das empresas de comunicação no Brasil é familiar e secular, 
isso é ruim para a democracia brasileira. A propriedade cruzada, essa 
concentração da informação que em outros países não existe, aqui no Brasil 
pode! A Folha erra ao fazer a defesa da liberdade de expressão, ao mesmo 
tempo em que não consegue suportar as críticas de um blog. Se um jornal 
quiser ter respeito pelo seu público, deveria ter o rabo preso com a verdade, 
e não com o leitor (referindo-se ao antigo slogan da Folha ‘de rabo preso 
com o leitor’). Lamento que a justiça brasileira, às vezes, tenha definições 
impróprias sobre alguns temas, daí a necessidade da regulamentação dos 
meios de comunicação, para não termos um vazio legislativo, que possa, de 
alguma forma, ameaçar a liberdade de expressão no país”. Ivan Valente 
(PSOL-SP) 

 “Esse tema não se esgotará, pois não há, aqui, a outra parte. Se não 
pudermos usar a marca para satirizar, como defende a Folha, o Zorra Total 
deveria sair do ar, pois faz uma sátira a Presidente Dilma. Se, por acaso, a 
Presidente pedisse para tirar o quadro do ar, certamente, a Rede Globo 
reagiria, e a Folha e os grandes jornais do país dariam capa para o assunto. 
O PCdoB, meu partido, poderia processar a revista Época que trouxe em 
sua edição desta semana uma montagem com nossa bandeira. Esse 
episódio criará um parâmetro para as decisões judiciais. Não podemos tratar 
o caso como se fosse algo isolado, um processo da Folha contra um blog. É 
errado minimizarmos essa ação de censura, porque ela é muito grave”. 
Manuela d´Ávila (PCdoB-RS)  



 

44 
 

“Chama a atenção que a Folha diz que a decisão da justiça de primeira 
instância é soberana e que o assunto está superado. Não está e o 
parlamento tem o dever de acompanhar os próximos desdobramentos”. Luiz 
Couto (PT-PB) 

Vale mencionar que universitários de Brasília, representantes do Sindicato 

dos Jornalistas do Distrito Federal e do Intervozes – Coletivo Brasil de 

Comunicação Social, também acompanharam a audiência.  

“Está claro que, quando o espaço para os dois lados estão garantidos, a 
Folha prefere silenciar. Liberdade de expressão e liberdade de imprensa têm 
que conviver com as demais liberdades. Assistimos a grandes grupos 
fazendo mau uso da liberdade de expressão, o que não se configura no 
caso do blog Falha de S. Paulo. São os blogs, hoje, que nos garantem a 
pluralidade da informação, e mesmo assim os gigantes se insurgem contra 
os pequenos que exercem o direito à crítica”. Mariana Martins – Grupo 
Intervozes 

Convidada, a Associação Nacional dos Jornais (ANJ) não compareceu à 

audiência. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que havia confirmado o 

nome de Claudismar Zupirolli, Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (OAB-

DF), não enviou representante. 

Estavam presentes à reunião, entre outras autoridades, os seguintes 

parlamentares: 

Vitor Paulo (PRB-RJ), Dr. Grillo (PSL-MG), Paulo Pimenta (PT-RS), Paulo 

Magalhães (DEM-BA), Roberto Britto (PP-BA), José Stédile (PSB-RS), 

Miriquinho Batista (PT-PA), Pedro Uczai (PT-SC), Weverton Rocha (PDT-MA), 

Luiz Fernando (PSDB-SP), Vaz de Lima (PSDB-SP), Ivan Valente (PSOL-SP), 

Luiz Couto (PT-PB), Manuela d´Ávila (PCdoB-RS) e Nelson Marchezzan Jr. 

(PSDB-RS). 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DESTINADA A DEBATER A REGULAMENTA ÇÃO DA 

JORNADA DE TRABALHO DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUX ILIARES 

DE ENFERMAGEM. 

30 de novembro de 2011. 

 
Beto Oliveira

 
E/D: Sra. Irene Ferreira, Deputada Rosane Ferreira, Deputado Vitor Paulo, Deputada Carmem 
Zanotto, Deputada Rejane de Almeida.  

Origem: Sugestão n. 38, de 2011, da Federação Nacional dos Enfermeiros, com 

relatoria do Deputado Vitor Paulo. 

EXPOSITORES  

DEPUTADO MARCO MAIA – Presidente da Câmara dos Deputados;  
DEPUTADO VITOR PAULO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa; 
DEPUTADO PAULO TEIXEIRA – Líder do PT na Câmara dos Deputados; 
DEPUTADO ROGÉRIO CARVALHO – Deputado Federal; 
DEPUTADA ROSANE FERREIRA – Deputada Federal; 
DEPUTADA CARMEM ZANOTTO – Deputada Federal; 
DEPUTADA JANDIRA FEGHALLI – Deputada Federal; 
DEPUTADA GORETTI REIS – Deputada Estadual – SE; 
MANOEL NERI – Presidente do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN; 
SOLANGE CAETANO – Presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros; 
JOSÉ LIÃO DE ALMEIDA – Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde 
– CNTS; 
IVONE CABRAL – Presidente da Associação Brasileira de Enfermagem – ABEN; 
DEPUTADA REJANE DE ALMEIDA – Deputada Estadual; 
DR. EDUARDO PERILLO – Assessor Técnico da Confederação Nacional de Saúde – CNS. 
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RELATO 

A reunião de audiência pública, promovida pela Comissão de Legislação 

Participativa, teve por objetivo debater a Regulamentação da Jornada de 

Trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (PL n. 2.295, 

de 2000). 

Proveniente da aprovação da Sugestão n. 38, de 2011, da Federação 

Nacional dos Enfermeiros, com relatoria do deputado Vitor Paulo, a audiência 

pública foi considerada oportuna e relevante para os profissionais da saúde, bem 

como para todos os setores da sociedade que necessitam desses serviços.  

Os palestrantes demonstraram que a aprovação do PL n. 2.2295, de 

2000, já é pleiteada há algum tempo pela categoria. Foram apresentados 

estudos, entre outros dados, que forneceram um panorama das condições 

laborais desses profissionais, demonstrando a necessidade de regulamentação 

da jornada de trabalho para trinta horas semanais. 

Vários parlamentares participaram dos debates, o que enriqueceu ainda 

mais o evento, revelando que o apoio aos profissionais da saúde, 

independentemente do partido político, faz-se necessária e premente.  

Entre os pontos mais discutidos, impende salientar: a ausência de 

regulamentação da jornada de trabalho, os impactos da regulamentação, a 

qualidade de trabalho dos profissionais de enfermagem, a importância desses 

profissionais para a sociedade brasileira, entre outros assuntos relevantes. 

A reunião foi, inicialmente, presidida pelo deputado Vitor Paulo, 

Presidente da Comissão de Legislação Participativa. O parlamentar abriu os 

trabalhos cumprimentando todos os presentes à audiência, em especial àqueles 

que já estão na luta pela regulamentação das trinta horas há algum tempo. 

O deputado Vitor Paulo fez questão de registrar que solicitou ao deputado 

Marco Maia, Presidente da Câmara dos Deputados, que recebesse os membros 

da Comissão, os quais entregariam, pessoalmente, assim que a reunião fosse 

concluída, o resultado da audiência. 

Por sua vez, a deputada Benedita da Silva afirmou que a luta travada 

pelos profissionais da enfermagem, no sentido de regulamentação da jornada de 
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trabalho, já dura onze anos, considerando uma grande conquista a realização da 

audiência para debater o tema. 

A deputada Carmem Zanotto, utilizando da sua prerrogativa, comentou 

que o PL n. 2295, de 2000, está aprovado, em todas as comissões da Casa, há 

pelo menos três anos. Mencionou, ainda, que a Presidente Dilma, quando ainda 

candidata, assumiu o compromisso de trabalhar pela regulamentação da jornada 

de trabalho dos profissionais de enfermagem. 

Em relação ao assunto, a deputada Rosane Ferreira lembrou que esteve 

nesta Casa, debatendo o mesmo assunto, quando ainda era deputada estadual, 

ocasião em que muitos dos presentes à audiência já lutavam pela 

regulamentação da jornada de trabalho dos enfermeiros. A deputada sentenciou: 

“As trinta horas são direito nosso!”. 

Vale destacar, também, o depoimento prestado pela deputada estadual 

Rejane de Almeida que, entre outras coisas, comentou em relação aos erros 

cometidos pelos profissionais de enfermagem. Segundo a parlamentar, os erros 

são decorrentes do excesso de trabalho desses profissionais. “Esse projeto de 

lei é apartidário e todos os representantes da enfermagem, de todo o país, estão 

lutando pela aprovação do Projeto de Lei n. 2295, de 2000”. 

O deputado Arnaldo Faria de Sá comentou a questão das trinta horas, 

asseverando que está faltando colocar o projeto em votação no Plenário. 

Segundo o parlamentar, não adianta dizer que a questão da saúde, no Brasil, 

está ruim, pois, sem os profissionais da enfermagem, a saúde do povo brasileiro 

ficará muito pior. O deputado concluiu: “temos que conseguir o apoio do Líder do 

Governo para votar o projeto de trinta horas”. 

Outro aspecto importante foi lembrado pelo deputado Paulo Rubens 

Santiago, o qual mencionou que a audiência pública em questão estava sendo 

realizada no momento em que aconteciam os atos preparatórios para a 14ª 

Conferência Nacional da Saúde. O parlamentar registrou, ainda, a importância 

do trabalho realizado pela Professora Lígia Bahia, nas questões referentes à 

saúde, alertando que esse trabalho deve ser compartilhado com todos os demais 

profissionais que atuam na área de saúde do país. 

Sobressai, outrossim, as palavras da Senhora Solange Caetano, 

Presidente da Fundação Nacional de Saúde, que agradeceu a acolhida da 
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Comissão de Legislação Participativa – CLP, e de todos os assessores da 

Comissão. Aquela senhora registrou que os profissionais de enfermagem 

buscam dignidade e que, no atual momento, essa categoria vive um 

amadurecimento político. 

A palestrante alertou, ainda, que, caso haja necessidade, será feita uma 

campanha contra aqueles que não apoiarem o projeto de trinta horas. Ademais, 

a convidada mencionou a possibilidade de greve da categoria. 

Nesse sentido, a Senhora Solange prometeu cobrar do Executivo, no ato 

de abertura da 14ª Conferência Nacional da Saúde, o compromisso assumido 

ainda em campanha. “A enfermagem não quer mais esperar, queremos as trinta 

horas já!”. 

A deputada Érika Kokay também contribui com a audiência ao afirmar que 

o movimento das trinta horas é fundamental para a qualidade de vida do povo 

brasileiro, pois “É preciso cuidar de quem cuida”. Segundo a parlamentar, sem 

os profissionais de enfermagem, a saúde no Brasil não tem como funcionar. 

Os convidados Eduardo Pirilo, Assessor Técnico da Confederação 

Nacional da Saúde, e Clóvis Scherer, Supervisor do Escritório do Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), no Distrito 

Federal, prestaram grande contribuição à audiência pública, com a apresentação 

de estudos e dados detalhados que retrataram a história da luta pela 

regulamentação da jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem, bem 

como demonstraram, pormenorizadamente, o cenário em que se encontra 

atualmente a questão em comento. 

O Senhor Clóvis Scherer comentou, ainda, que não se deve ficar refém 

das argumentações do setor privado, mas, ao contrário, buscar soluções junto 

ao Governo para alcançar os objetivos da categoria. 

O 2º Vice-Presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado 

Dr. Grilo, expressou o apoio à causa dos profissionais de enfermagem, 

lembrando que essas pessoas trabalham com a vida humana e devem ser 

valorizados. Segundo o parlamentar, “precisamos mudar essa realidade e 

valorizar os Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem”. 

Por oportuno, pode-se salientar que participaram da reunião, entre outras 

autoridades e convidados presentes, os seguintes: Deputado Vitor Paulo, 
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Deputado Edivaldo Holanda Junior, Deputado Dr. Grilo, Deputada Carmem 

Zanotto, Deputada Rosane Ferreira, Deputada Rejane de Almeida (Estadual), 

Deputada Flávia Moraes, Deputado Taumaturgo Lima, Deputado Arnaldo Faria 

de Sá, Deputado Paulo Rubem Santiago, Deputada Alice Portugal, Deputado Dr. 

Aluízio, Deputado Mauro Nacife, Deputada Érika Kokay, Senhor José Leão de 

Almeida, Senhora Ivone Cabral, Senhora Irene Ferreira, Senhora Solange 

Caetano, Senhor Eduardo Pirilo, Senhor Clóvis Scherer. 

Antes de encerrar a reunião de audiência pública, o deputado Edivaldo 

Holanda Junior, que presidia o evento, agradeceu a presença de todos os 

palestrantes e demais convidados, afirmando que a luta travada pelos 

profissionais de enfermagem é justa, colocando-se à disposição para defender a 

regulamentação das trinta horas para a categoria. 
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FUTEBOL E DEMOCRACIA 

Data: 7 de dezembro de 2011 

Brizza Cavalcante 

 

E/D: Paulo Cezar de Andrade Prado, Célio René, Dep. Edi valdo Holanda Junior, João Hermínio 
Marques, Afonsinho e Ricardo Gomyde.  

Origem:  Sugestão 37/2011 de autoria da Federação Nacional dos Torcedores e 

relatoria do Deputado Edivaldo Holanda Júnior. 

EXPOSITORES 

DEPUTADO VITOR PAULO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa; 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA JUNIOR – vice-presidente da Comissão de Legislação 
Participativa; 
JOÃO HERMÍNIO MARQUES – Presidente da Frente Nacional dos Torcedores; 
CÉLIO RENÉ TRINDADE – Secretário de Esporte do Distrito Federal; 
AFONSO CELSO GARCIA REIS – ex-jogador de futebol; 
PAULO CEZAR DE ANDRADE PRADO – jornalista; e 
RICARDO GOMYDE – Diretor de Futebol Profissional do Ministério do Esporte. 

RELATO 

No dia 7 de dezembro, a Comissão de Legislação Participativa realizou 

Audiência Pública com o tema “Futebol e Democracia”, cujo objetivo foi 

proporcionar uma visão panorâmica do contexto histórico, econômico, jurídico e 

social que cercam o futebol brasileiro. 
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A audiência foi marcada pela troca de ideias e experiências para tornar 

mais democrático o esporte mais popular do País. O tema dominante foi a 

relação entre os dirigentes, atletas e torcedores. 

O evento foi realizado atendendo a proposta do deputado Edivaldo 

Holanda Junior a partir de uma sugestão enviada pela Frente Nacional de 

Torcedores. 

O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Vitor 

Paulo, deu início aos trabalhos da audiência destacando que o assunto é de 

extrema relevância em virtude dos importantes eventos de futebol que ocorrerão 

nos próximos anos no Brasil, em especial a Copa do Mundo e a Copa das 

Confederações. “Ademais, de todas as práticas esportivas, historicamente, o 

futebol foi a que conquistou a preferência da sociedade brasileira, constituindo-

se quase em elemento de identidade nacional”. 

Logo após, o deputado Fernando Ferro solicitou que a audiência pública 

prestasse uma homenagem ao ex-jogador Sócrates, falecido três dias antes na 

cidade de São Paulo, e sugeriu que a audiência fosse registrada como Audiência 

Pública “Dr. Sócrates”. 

Em seguida, o deputado Vitor Paulo passou a presidência dos trabalhos 

ao Deputado Edivaldo Holanda Junior. 

Dando início às exposições orais, Ricardo Gomyde, diretor de Futebol 

Profissional do Ministério do Esporte, disse que a democratização do futebol é 

uma exigência da sociedade brasileira, sendo, inclusive, uma necessidade do 

futebol enquanto negócio. “Quanto mais democratizado estiver o nosso futebol, 

quanto mais transparente for o nosso futebol, quanto mais transparente for a 

gestão dos clubes, mais o negócio do futebol vai fluir”. O resultado, na visão do 

diretor do Ministério do Esporte, é o fortalecimento dos clubes brasileiros. O 

expositor também destacou a criação do Estatuto do Torcedor como mecanismo 

de defesa dos interesses do torcedor brasileiro. 

O secretário do Esporte do Distrito Federal, Célio René, lembrou que nem 

sempre o esporte esteve aliado à democracia. Ele citou, como exemplo, o uso do 

esporte para manipulação de massas por Adolf Hitler, durante as Olímpiadas de 

Berlim, realizadas em 1936. Para Célio René, o esporte é fenomenal para 
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influenciar a sociedade. Entretanto, a maneira como a sociedade vai utilizar o 

esporte como instrumento é a questão que se afigura. 

Ele afirmou que o país vive um momento muito especial para o seu 

desporto. Inclusive, dando a denominação de década do esporte brasileiro com a 

realização dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e dos Jogos Mundiais Militares. 

Célio René acredita que o país tem capacidade de ser bem-sucedido na 

realização destes eventos. 

Paulo Cezar de Andrade Prado, jornalista especializado em esportes e 

criador do “Blog do Paulinho”, disse que é necessária a punição para os 

corruptos do esporte brasileiro ao tecer duras críticas a dirigentes esportivos, à 

imprensa e a políticos brasileiros. Durante sua explanação, Paulo Cezar afirmou 

que o esporte brasileiro é uma ditadura disfarçada de democracia. 

O ex-atleta profissional, Afonso Celso Garcia Reis, conhecido como 

Afonsinho, também rendeu homenagens ao jogador Sócrates no início da sua 

explanação. Disse que há muitos anos prega a democratização das instituições 

em todos os níveis de atuação desportivas: federações, confederações e os 

próprios sindicatos representativos, que, na visão dele, são estruturas de 

natureza feudal, muitas delas passando de um familiar para outro. Sugeriu a 

criação de sistema único como forma de pensar e organizar o esporte como um 

todo. Afonsinho também defendeu a criação de mecanismos que permitam ao 

próprio atleta profissional de futebol poder participar das decisões do esporte. 

João Hermínio Marques, presidente da entidade autora da proposição, 

pediu que os governantes brasileiros tivessem sensibilidade para a criação de 

agências nacionais especializadas para o esporte e, especialmente, para o 

futebol. Ele traçou uma análise semelhante à do ex-jogador Afonsinho, 

comparando a direção do futebol brasileiro a uma estrutura feudal sem 

proporcionar mecanismos de democratização para os atletas profissionais. João 

Marques afirmou que é necessário acrescentar um parágrafo à Constituição 

Federal com o propósito de elevar o esporte como mecanismo de relevância 

público-social. 

Ao fim das exposições, os deputados José Stédile (PSB/RS), Fernando 

Ferro (PT/PE) e Anthony Garotinho (PR/RJ) fizeram considerações a respeito do 
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tema. Durante os debates, também foram ouvidas participações dos senhores 

Afonso Morais e Felipe. 

Ao encerrar os trabalhos, o deputado Edivaldo Holanda Junior, presidindo 

a audiência, agradeceu a presença dos convidados, classificando como 

importante o evento para a história da CLP. 
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SEMINÁRIOS 

SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO N A 

SAÚDE 

3 de maio de 2011. 

Gustavo Lima

 

E/D: Denise Motta Dau, Manuel Carlos Neri da Silva, R onaldo Costa Lima, Deputado Roberto Brito, 
José Lião de Almeida, Solange Aparecida Caetano, Ivo ne Cabral e Deputada Rosane Ferreira (Em 
pé). 

Origem: Sugestão nº 1/2011 (CLP) – de autoria da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Saúde e relatoria do Deputado Roberto Britto. 

EXPOSITORES  

MANHÃ 

JOSÉ LEÃO DE ALMEIDA – Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da 
Saúde; 
RINALDO MARINHO COSTA LIMA – Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho, do Ministério do Trabalho; 
DENISE MOTTA DAU – Diretora do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho, da 
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério do Trabalho; 
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA – Presidente do Conselho Federal de Enfermagem; 
SOLANGE APARECIDA CAETANO – Presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros; 
SIMONE PELUSO – Representante da Associação Brasileira de Enfermagem – ABEN; 
NOELI MARTINS – Médica do Trabalho, ex-Auditora Fiscal do Ministério do Trabalho; 
JOÃO SÉRGIO – Presidente do Sindicato de Enfermagem do Piauí; 
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TÂNIA MARA – Diretora do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, da Federação Nacional 
dos Enfermeiros; 
DENISE SANCHES – Representante do COREN do Rio de Janeiro; e 
IVONE MARTINI – Enfermeira do Trabalho e Conselheira do Conselho Federal de Enfermagem 
– COFEN. 

TARDE 

CLEIDE MAZUELA – Membro da Câmara Técnica de Legislação e Norma do COFEN; 
DENISE PIRES – Presidenta do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina; 
SARAH MUNHOZ – Enfermeira; 
IVAN RODRIGUES – Enfermeiro de Brasília, DF; e 
DENISE SOUSA – Representante do Estado do Rio de Janeiro. 

RELATO 

O Seminário, realizado no dia 03 de maio de 2011, originado da Sugestão 

nº 1/2011 (CLP) – de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Saúde e relatoria do deputado Roberto Britto – teve por escopo promover uma 

ampla discussão a respeito da realidade dos profissionais do sistema de saúde 

do Brasil.  

Os palestrantes e demais convidados levaram ao conhecimento dos 

parlamentares e do público em geral os atuais problemas enfrentados pelos 

profissionais da saúde, o que é diuturnamente noticiado pelos jornais de todo o 

país, retratando os reflexos sofridos pela sociedade brasileira. Também foram 

apresentadas sugestões de melhorias para os trabalhadores desse importante 

setor. 

Entre os temas discutidos, pode-se destacar a necessidade de aprovação 

do PL nº 2.295, que dispõe sobre a jornada dos profissionais da saúde, da 

regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, que destina mais recursos 

para a área da saúde e, ainda, a atenção que deve ser dada à terceirização do 

setor, entre outros assuntos correlatos. 

O deputado Roberto Britto, abrindo os trabalhos, registrou: 

“Nós, trabalhadores de saúde, precisamos, sim, discutir e debater essa 
situação. É preciso discutir, cada vez mais, as nossas condições de trabalho 
e a nossa remuneração. Devemos falar que os pacientes precisam, cada 
vez mais, da nossa atuação como profissionais de saúde. Se pararmos, a 
coisa vai piorar ainda mais. É preciso que haja abnegados, como todos nós 
que estamos aqui, para que possamos lutar por melhores condições de 
trabalho e melhores condições de pagamento aos profissionais, para que, 
acima de tudo, possamos dar um melhor atendimento a quem nos procura”. 
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Vale destacar, também, o pronunciamento do deputado Vitor Paulo, 

Presidente da Comissão de Legislação Participativa – CLP – que lembrou a 

importância da iniciativa da entidade para o conhecimento e debate da matéria 

com a sociedade, a qual necessita desses serviços, afirmando, ainda, in verbis: 

“Esta oportunidade se reveste de especial importância para abordar um 
tema que frequentemente ocupa a mídia nacional: as condições de trabalho 
da saúde. Nosso desejo, senhoras e senhores, é que essas discussões aqui 
realizadas produzam um resultado positivo, visível tanto para os que militam 
diuturnamente em hospitais, unidades de emergência, pronto atendimento, 
postos de saúde e laboratórios, como para a o população que busca esses 
serviços. Então, quero, concluindo, dizer aos senhores e senhoras, 
profissionais da saúde, que sou autor do Requerimento nº 448, de 2011, que 
requer a inclusão na Ordem do Dia de projeto que dispõe sobre a jornada de 
enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem, reivindicação que os 
senhores têm justamente defendido”. 

O que a grande maioria dos palestrantes, e demais convidados, estavam 

plenamente de acordo, consoante observado, era a melhoria da qualidade 

laboral dos profissionais da saúde, que direcionam a necessidade de aprovação 

do PL nº 2.295, de 2000, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos 

profissionais da saúde, e da regulamentação da emenda nº 29 (PLP Nº 306, de 

2008, do Senado Federal). 

Nesse sentido colaciona-se pronunciamento do deputado Carlos Sampaio 

que asseverou a disposição da bancada de seu partido em colocar o projeto de 

lei em pauta nesta Câmara, bem como o compromisso da Presidente da 

República em sancionar o projeto de lei em questão, in verbis: 

“Eu quero que vocês saibam que aqui vocês têm um parceiro de primeira 
hora para que esse projeto entre em pauta, e não por outra razão. Há exatos 
10 dias protocolizei um novo requerimento de inclusão na pauta do PL 
2.295, e espero, espero mesmo, que o Presidente Marco Maia, com quem 
irei falar, o inclua na pauta. Porque já existe o compromisso da Presidenta 
Dilma Rousseff de sancionar esse projeto, que é fundamental não só para 
vocês profissionais da área de saúde, mas sobretudo para aqueles que têm 
o dia a dia do tratamento com vocês, para aqueles que têm o prazer de 
serem cuidados por vocês em um momento difícil de sua vida. Então, 
tenham o meu empenho, o empenho da bancada do PSDB para a inclusão 
na pauta de votações do PL 2.295.” 

A Senhora Noeli Martins, Médica do Trabalho e ex-Auditora Fiscal do 

Ministério do Trabalho, explanou a respeito da Norma Regulamentadora nº 32, 

elaborada pelo Ministério do trabalho, que trata da segurança dos trabalhadores 

do setor de saúde, fazendo as seguintes considerações: 

“Essa norma foi criada de forma tripartite – e isto é importante trazer para os 
senhores. Desde 1996, todas as normas regulamentadoras, elaboradas ou 
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alteradas pelo Ministério do Trabalho, são feitas de forma tripartite. Existe 
uma comissão maior, que é a Comissão Tripartite Permanente, que decide 
quais normas serão elaboradas, quais normas serão revisadas”. “No caso da 
NR nº 32, nós recebemos mais de 400 colaborações. Todo esse material é 
organizado e tem que vir de forma escrita para o Ministério do Trabalho, até 
porque o Ministério tem, por obrigação legal, de guardar esse material por 
cinco anos. “Estes são os tópicos que existem na norma: objetivo e campo 
de aplicação – é claro que nós temos que ver o âmbito de ação da norma”. 
Nós procuramos agrupar os principais riscos: os riscos biológicos, os riscos 
químicos, as radiações ionizantes. Temos que entender que uma norma 
regulamentadora traz o básico. Se não se fizer o que está nela, pode-se ser 
multado. Mas ela não esgota tecnicamente o assunto. “Ela traz o básico 
também porque estamos num país que é continental, praticamente, e o que 
tem que ser atendido tem que ser atendido tanto num hospital de ponta 
quanto num hospital muito pequeno”. “Eu luto pela igualdade em qualquer 
sentido, de cor, gênero, raça, o que for”. Não posso admitir — eu, 
pessoalmente, não admito — que haja regras diferentes para trabalhador do 
SUS e para celetista. Eu não entendo que a saúde seja influenciada pelo 
regime de contratação. Se tivermos legislações diferentes para o SUS e 
para celetistas, mais uma vez, vamos criar organismos diferentes”. 

Vale destacar, ainda, que o Presidente da CLP, deputado Vitor Paulo, 

esclareceu que a Câmara é uma arena de debates e não uma Casa de 

consenso, onde, “basicamente, só se vota ou aprova determinada matéria por 

maioria ou por pressão da sociedade organizada”, alertando que antes do final 

do seminário iria procurar o Presidente Marco Maia, juntamente com uma 

comissão formada por profissionais da saúde, para tratar de requerimento de 

sua autoria (Requerimento nº 448, de 2011) que trata da inclusão de projeto de 

redução da jornada dos profissionais da saúde na ordem do dia do Plenário. 

Ao retornar da audiência, marcada com o Presidente Marco Maia, o 

deputado Vitor Paulo passou a palavra ao Sr. Manoel Carlos Neri da Silva, 

Presidente do Conselho Federal de Enfermagem, para comunicar a todos os 

presentes o resultado daquela reunião: 

“Cumprimento a todos e a todas novamente. Agradeço aqui mais uma vez 
ao deputado Vitor Paulo, que nos acompanhou, juntamente com a Deputada 
Rosane, à comissão das quatro organizações de enfermagem brasileiras. 
Encaminhamos ao Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco 
Maia, o pedido para que submetesse ao Colégio de Líderes da Câmara dos 
Deputados a inclusão da matéria em pauta e votação do Projeto nº 2.295 e 
que, se possível, a colocasse na Ordem do Dia para votação do Plenário 
ainda no primeiro semestre de 2011. O deputado se comprometeu a discutir 
a matéria com o Colégio de Líderes e designou o deputado Vitor Paulo para 
acompanhar todas as discussões que vão ocorrer daqui por diante e fazer a 
interlocução direta, em nome da Câmara dos Deputados, com as quatro 
organizações de enfermagem. Esse foi o resultado da reunião que podemos 
comunicar”. 
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Ao final, o deputado Vitor Paulo, agradecendo a presença de todos, 

confirmou que a luta pelos interesses dos profissionais da saúde e da sociedade 

brasileira continuará. Acrescentou, ainda, que a CLP é uma das mais 

importantes comissões da Câmara dos Deputados, porque “ela é exatamente o 

coração desta Casa” que recebe os representantes das entidades sociais com 

seus anseios de melhorias para o país. 

Participaram do evento, entre outros convidados, os parlamentares: 

deputado Vitor Paulo, Presidente da Comissão de Legislação Participativa – 

CLP; deputado Cesar Colnago, deputada Carmen Zanotto, deputado Roberto 

Britto, deputado Pedro Uczai, deputado André Moura, deputado Miriquinho 

Batista, deputado Chico Lopes, deputado Lázaro Botelho, deputado Amauri 

Teixeira, deputada Marinha Raupp, deputada Rosane Ferreira, deputado Dr. 

Grilo, deputado Edivaldo Holanda Junior, deputado Raimundo Gomes de Matos, 

deputado Dr. Aluízio, deputado Arnaldo Faria de Sá, deputado José Stédile, 

deputado Carlos Sampaio. Deve-se destacar, ainda, que esteve presente à 

reunião o senador Eduardo Amorim. 
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VIII SEMINÁRIO LGBT  

"QUEM AMA TEM O DIREITO DE CASAR – PELA APROVAÇÃO D A PEC DO 

CASAMENTO CIVIL ENTRE HOMOSSEXUAIS" 

SEMINÁRIO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA E M 

CONJUNTO COM A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINOR IAS E A 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

17 de maio de 2011 

Brizza Cavalcante 

 
E/D: Sra. Marinalva de Santana Ribeiro; Sra. Jackeline  Rocha Côrtes; Sr. Ramaís de Castro Silveira; 
Dep. Est. Fábio Novo; Senº Marta Suplicy; Sr. Cláudio N ascimento; Sr. Eduardo Barbosa; Sra. 
Jovanna Baby e Sr. Fábio Meirelles. 

Origem: Sugestão 08/2011 – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT; Relatório do Deputado Paulo 

Pimenta. 

EXPOSITORES 

SENADORA MARTA SUPLICY - Coordenadora da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania 
LGBT no Senado Federal;  
DEPUTADA MANUELA D’AVILA - Presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Minorias; 
DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA - Presidenta da Comissão de Educação e Cultura; 
DEPUTADO JEAN WYLLYS - Coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT 
na Câmara dos Deputados;  
DEPUTADO PAULO PIMENTA – Membro da Comissão de Legislação Participativa; 



 

60 
 

DEPUTADA ERIKA KOKAY – Frente Parlamentar pela Cidadania Mista LGBT; 
TONI REIS - Presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais - ABGLT; 
PRETA GIL – Cantora e apresentadora de TV; 
PEDRO PAULO BICALHO DE GASTALHO - Conselho Federal de Psicologia – CFP; 
DRA. ADRIANA GALVÃO – Presidente da Comissão de Diversidade Sexual do Conselho 
Federal da OAB; 
REVERENDO MÁRCIO RETAMERO – Igreja da Comunidade Metropolitana (Comunidade Betel) 
RJ; 
DRA. ELIENE BASTOS – Presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família – 
IBDFAM/Região Centro-Oeste; 
JACKELINE ROCHA CÔRTES - Coordenadora do Programa Conjunto das Nações Unidas para 
HIV/AIDS — UNAIDS; 
CLAUDIO NASCIMENTO - Superintendente da Secretaria de Assistência Social e Direitos 
Humanos do Estado do RJ; 
FÁBIO MEIRELLES HARDMAN DE CASTRO – Coordenador-Geral de Direitos Humanos da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. 
 EDUARDO BARBOSA - Diretor-Adjunto do Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da 
Saúde; 
RAMAÍS DE CASTRO SILVEIRA – Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos 
Humanos – SEDH/PR; 
JOVANNA BABY – Presidente da Articulação Nacional das Travestis – ANTRA;  
MARINALVA DE SANTANA RIBEIRO – Liga Brasileira de Lésbicas – LBL; 
FÁBIO NOVO – Deputado Estadual do Piauí;  
ANDRE FISHER - Jornalista e diretor-executivo da revista Junior e criador do Mix Brasil; 
JOSE CARLOS SILVA - Jornalista e criador da Revista S, do Rio de Janeiro; 
ANGELICA IVO - Mãe de Alexandre Ivo, adolescente assassinado em São Gonçalo, RJ;  
IRINA BACCI – Secretária-Geral da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais – ABGLT. 

RELATO 

Originado da Sugestão nº 08/11, de autoria da Associação Brasileira de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT, com relatório do 

deputado Paulo Pimenta, o VIII Seminário LGBT no Congresso Nacional teve por 

objetivo debater o casamento civil entre as pessoas do mesmo sexo, bem como 

garantir outros direitos humanos e civis dessa população. 

O evento contou com a participação de vários segmentos da sociedade, 

do primeiro ao terceiro setor, com o objetivo de fazer um diagnóstico do 

momento vivenciado pela população LGBT no Brasil, no que diz respeito às suas 

necessidades específicas, abordando principalmente o tema do casamento civil 

entre pessoas homossexuais, a criminalização da homofobia, escola sem 

homofobia e o uso do nome social pelas pessoas transexuais. Participaram 

também as cantoras Wanessa, interpretando o Hino Nacional, e Preta Gil, como 

palestrante. 

Entre outras autoridades, além dos membros das mesas, durante o 

evento foi registrada a presença dos seguintes deputados: Amauri Teixeira, 

Arnaldo Jordy, Artur Bruno, Chico Alencar, Devanir Ribeiro, Domingos Dutra, 
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Emiliano José, Flávia Morais, Ivan Valente, Janete Pietá, Luci Choinachi, Luiz 

Couto, Praciano, e Valmir Assunção, bem como da senadora Ana Rita. 

Abriu o evento o deputado Jean Wyllys, coordenador da Frente 

Parlamentar pela Cidadania LGBT na Câmara dos Deputados, passando a 

palavra em seguida à Senadora Marta Suplicy, coordenadora da Frente no 

Senado Federal. Em seguida, falaram os integrantes da Mesa de Abertura: 

deputada Manuela D’ávila – presidenta da Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias; deputada Fátima Bezerra – presidenta da Comissão de Educação e 

Cultura; senhor Toni Reis – Presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT; e deputado Paulo Pimenta 

– membro da Comissão de Legislação Participativa e Relator da Sugestão 08/11. 

A primeira mesa de exposições, coordenada pelo deputado Jean Wyllys, 

versou sobre o tema Direitos Civis LGBT: Quem Ama tem Direito de se Casar, 

contou com a palestra da deputada Érika Kokay; da cantora Preta Gil, entre 

outros convidados e estudiosos do assunto. 

Sobre o tema do casamento civil entre homossexuais, vários palestrantes 

apresentaram pontos de vista similares. O deputado Jean Wyllys esclareceu o 

tema da seguinte forma: “Estou propondo aqui na Casa uma Proposta de 

Emenda à Constituição, uma PEC, que assegura o casamento civil aos 

homossexuais. Dou ênfase ao termo “civil”, porque precisamos enfrentar a 

tentativa de desmoralizar a nossa luta ao confundir casamento religioso com 

casamento civil”.  

Nas palavras da deputada Manuela D’ávila: “Este seminário tem como 

objetivo discutir a PEC do casamento. Vocês têm a missão de esclarecer a 

população de que não estamos tratando do casamento religioso. (...) Nós não 

queremos pautar nenhuma Igreja, mas queremos que todos os cidadãos 

brasileiros sejam considerados iguais na lei, como cidadãos de direitos.”.  

A primeira mesa da tarde, para discutir o tema Políticas Públicas LGBT, 

foi aberta pela senadora Marta Suplicy, que alternou a presidência dos trabalhos 

com a senadora Marinor Brito e o deputado Jean Wyllys. Vários expositores 

contribuíram com o assunto proposto, enriquecendo os debates.  

A senadora Marta Suplicy, em sua manifestação, lembrou as ações em 

prol da comunidade LGBT que tiveram início durante o governo do ex-presidente 
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Luiz Inácio Lula da Silva, demonstrando claramente que essas políticas públicas 

são importantes para a sociedade e que continuam sendo trabalhadas nos dias 

atuais, na gestão da Presidente Dilma Rousseff. Outros palestrantes também 

fizeram alusão às políticas públicas direcionadas à comunidade LGBT. 

A escola foi, várias vezes, mencionada como espaço privilegiado de 

propagação de uma cultura de paz e tolerância. Nas palavras da deputada 

Manuela D’Avilla: “Sei que a Comissão de Educação tem os olhos atentos, mas 

acho que é preciso que a comunidade LGBT também esteja atenta aos debates 

sobre o Plano Nacional de Educação. É preciso que a nossa escola não 

reproduza o preconceito”. 

O Sr. Fábio Meirelles Hardman de Castro esclareceu 

pormenorizadamente a política atual do Ministério da Educação para a 

implantação do Projeto Escola sem Homofobia, afirmando que essa iniciativa 

será um legado deixado para as futuras gerações: “Para essas futuras gerações, 

nós estaremos deixando efetivamente um legado e uma base para que elas não 

voltem a discriminar”. 

A segunda mesa da tarde, para discutir o tema LGBT na Sociedade Civil – 

Cidadania LGBT, foi presidida pelos deputados Paulo Pimenta e Stepan 

Nercessian e, além disso, contou com a presença de vários palestrantes. 

Vale salientar, por oportuno, que o jornalista André Fisher conclamou o 

movimento LGBT a participar mais ativamente das campanhas em prol de sua 

comunidade, definindo suas prioridades e dividindo seu financiamento com o 

poder público. 

Ao longo de todo o evento, o tema da criminalização da homofobia foi 

abordado. Questões religiosas utilizadas como subterfúgio para violações dos 

direitos humanos da população LGBT também foram mencionadas, como na fala 

do Reverendo Márcio Retamero. 

Por fim, Angélica Ivo, que teve seu filho adolescente brutalmente torturado 

e assassinado, por motivações homofóbicas, pediu a criminalização da 

homofobia, registrando: “E eu espero que o Senado do nosso País, que hoje tem 

uma grande composição, fundamentalista e religiosa, que, infelizmente, são 

colocados por uma parte de nossa sociedade, não se omita em votar o PLC 122, 
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para que mães como eu não chorem pela perda de seus filhos e que famílias 

não convivam com a violência imposta por crimes de ódio”. 

Por derradeiro, vale mencionar que, em dez anos de existência, a 

Comissão de Legislação Participativa tem realizado diversos seminários e 

audiências públicas para discutir o direito ao pleno exercício da cidadania da 

população LGBT no Brasil, tendo por perspectiva os princípios universais de 

direitos humanos de que o nosso País é signatário, e a ética maior de respeito, 

igualdade e fraternidade entre os povos. 
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SEMINÁRIO PARA DEBATER O FUTURO DO EMPREGO DOMÉSTIC O NO 

BRASIL 

18 de maio de 2011. 

Gustavo Lima

 
E/D: Sr. Arnaldo Barbosa, Sr. Antônio Ferreira Bastos,  Sr. Mário Avelino, Deputada Fátima Pelaes, 
Sr. Márcio Pochmann, Sr. Mário Lisboa Teodoro. 

Origem: Sugestão nº 06/11 (Comissão de Legislação Participativa), de autoria 

do Instituto Doméstica Legal e relatoria do Deputado Dr. Grilo. 

EXPOSITORES  

DELAÍDE ALVES MIRANDA ARANTES – Ministra do Tribunal Superior do Trabalho; 
MÁRCIO POCHMANN – Presidente do IPEA; 
ANTÔNIO FERREIRA BARROS – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do 
Distrito Federal e das Cidades do Entorno; 
TÂNIA MARA COELHO DE ALMEIDA COSTA – Representante do Ministério do Trabalho e 
Emprego; 
MÁRIO LISBÔA THEODORO – Secretário-Executivo da Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial; 
LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES – Representante da Secretaria de Políticas Sociais da 
Previdência Social; 
ARNALDO BARBOSA DE LIMA JÚNIOR – Coordenador-Geral de Políticas Sociais da Secretaria 
de Política Econômica do Ministério da Fazenda; e 
FRANCISCO ANDRADE – Representante da Liderança do PPS. 
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RELATO 

O Seminário, realizado no dia 18 de maio de 2011, proveniente da 

Sugestão nº 06/11 (Comissão de Legislação Participativa), de autoria do Instituto 

Doméstica Legal e relatoria do deputado Dr. Grilo, teve a participação conjunta 

das seguintes comissões temáticas: Comissão de Seguridade Social e Família 

(Requerimento nº 23/11, de autoria da deputada Elcione Barbalho); Comissão de 

Finanças e Tributação (Requerimento nº 18/11, de autoria do deputado Luciano 

Moreira) e Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

(Requerimento nº 15/11, de autoria da deputada Fátima Pelaes). 

O referido seminário teve por objetivo debater amplamente a formalização 

do trabalho doméstico no Brasil, que, conforme relatado, atualmente é bastante 

reduzida, com mais de 70% de trabalhadores que não têm carteira de trabalho 

assinada, em uma categoria que, segundo dados do PNAD do IBGE, possui 

aproximadamente 7 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil.  

Também foram discutidas as formas de melhorar os salários e as 

condições de trabalho desses profissionais, garantindo a valorização da 

categoria, bem como a isonomia de direitos que outros trabalhadores fazem jus, 

com o propósito de criar condições para a aprovação de projetos de lei que 

tratam dessa matéria.  

O deputado Vitor Paulo, Presidente da Comissão de Legislação 

Participativa – CLP – abriu os trabalhos, convidando para compor a Mesa de 

abertura a deputada Flávia Morais, representante da Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público; o deputado Dr. Paulo César, Segundo Vice-

Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família; o deputado Luciano 

Moreira, membro da Comissão de Finanças e Tributação; e a ministra Delaíde 

Alves Miranda Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho. 

O presidente, com grande entusiasmo em relação ao tema proposto, 

destacou: “os trabalhadores domésticos são cada vez mais especializados e 

cada vez mais valorizados pelo mercado. Cabe a nós, legisladores, não só 

manter o passo para alcançar o futuro promissor que se delineia, mas também 

lutar para apagar os restos do passado, inclusive do passado escravocrata, que 

ainda teimam em existir”. 
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A ministra Delaíde Alves, representando o Tribunal Superior do Trabalho, 

lembrou rapidamente sua trajetória, mencionando que foi doméstica durante dois 

anos em sua cidade natal. A ministra salientou, ainda, que é autora do livro 

“Direitos e Deveres do Empregado Doméstico” e que luta incessantemente pela 

isonomia de tratamento dos empregados domésticos, que hoje somam sete 

milhões de trabalhadores, com os demais trabalhadores brasileiros.  

A deputada Fátima Moraes, representando a Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público, valorizou bastante o seminário, prestando 

informações relevantes para todos os presentes. Entre os principais pontos 

tratados pela parlamentar, pode-se destacar o que segue: 

“O histórico do trabalho doméstico, na verdade, é de não reconhecimento. A 
princípio, quem fazia o trabalho doméstico eram as escravas, era um 
trabalho de escravidão; depois passou a ser um trabalho feito pelas 
mulheres que eram esposas: a mulher cuidava da casa, e o homem 
trabalhava fora. Isso faz parte da nossa história. E a mulher que era esposa 
não recebia para fazer o trabalho doméstico. Então, na verdade, foi um 
trabalho que não teve reconhecimento durante muito tempo. Hoje, a 
estrutura familiar mudou. Graças a Deus, as mulheres ocupam um outro 
espaço na sociedade. Com isso, cada vez mais o trabalho doméstico tem 
uma importância muito grande na nossa sociedade. Nós já tivemos, 
principalmente a partir da Constituição de 1988, algumas conquistas 
significativas para o trabalhador doméstico, mas sabemos que hoje é 
importantíssimo que nós possamos consolidar esse trabalho como um 
trabalho realmente digno, para que as pessoas possam exercê-lo e para que 
a nossa sociedade possa ter nele o alicerce que ela precisa ter. Eu digo que 
hoje o trabalhador doméstico, assim como o professor, é o alicerce da nossa 
sociedade, porque a mulher que ficava cuidando da casa e dos filhos hoje 
está trabalhando fora, e quem está cuidando da casa é o trabalhador 
doméstico. Então é importante que esse trabalhador tenha o seu 
reconhecimento, a sua qualificação, para que possa cada vez mais 
desempenhar bem o seu papel.” 

Por oportuno, vale salientar que a revogação de artigo da Consolidação 

das Leis do Trabalho, que exclui o empregado doméstico, a igualdade de direitos 

com os demais trabalhadores, a luta pela redução da jornada de trabalho, a 

formalização do trabalho doméstico, entre outras demandas da categoria, foram 

temas abordados no evento, com críticas e sugestões em relação ao assunto.  

Destaca-se, outrossim, posicionamento externado pelo Senhor Márcio 

Pochmann, Presidente do IPEA, quanto ao emprego doméstico, in verbis:  

“Ele não pode ser, no nosso modo de ver, identificado como outros. Ele tem 
uma série de especificidades. Essa nossa hipótese nos leva a fazer uma 
avaliação a respeito do objetivo central deste evento, que é justamente 
encontrar os mecanismos que possam fazer com que os trabalhadores 
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domésticos deixem de ser os últimos cidadãos brasileiros em termos de 
acesso aos direitos sociais e trabalhistas”. 

O Senhor Márcio alertou, ainda, que “quando analisamos a realidade do 

trabalho doméstico no Brasil, percebemos que ele também tem especificidades 

do ponto de vista de quem o realiza. Ele continua sendo, ao longo do tempo, um 

trabalho fundamentalmente feminino, como já foi dito aqui. De cada dez 

ocupados, mais de nove são mulheres. O mais importante é perceber que esse 

trabalho é permeado de uma profunda desigualdade racial. As mulheres não 

brancas, as mulheres negras, respondem por duas a cada três trabalhadoras 

que exercem trabalho doméstico. Isso, obviamente, implica um diferencial muito 

grande do ponto de vista das condições de trabalho, das remunerações, da 

escolaridade e das faixas etárias”.  

Também participaram do Seminário, com palavras de apoio à categoria de 

empregado doméstico, apresentando ideias de mudanças para um avanço no 

direito dessa importante categoria profissional, os parlamentares: deputado 

Paulo César, deputada Flávia Moraes, deputada Fátima Pelaes, deputado 

Luciano Moreira, deputada Benedita da Silva, deputada Janete Pietá, deputado 

Vicentinho. 

Enriqueceram os debates, trazendo dados técnicos a respeito da matéria, 

a Senhora Tânia Mara, representante do Ministério do Trabalho e Emprego, o 

Senhor Márcio Pochmann, Presidente do IPEA, o Senhor Antonio Ferreira 

Barros, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do DF, o Senhor 

Mário Avelino, Presidente do Instituto Doméstica Legal, entre outros estudiosos 

do tema. 

O deputado Luciano Moreira, antes de encerrar o evento, rico em 

informações e com grande participação de parlamentes interessados no tema, 

acrescentou: 

“Quando fiz a indicação para que a Comissão de Finanças e Tributação 
participasse deste seminário, eu o fiz enxergando a necessidade de que ele 
acontecesse na Câmara dos Deputados, mas enxergando também que os 
Estados, na medida em que fossem aderindo a essa mobilização, e 
sabemos que alguns até já têm essa mobilização, pudessem criar essas 
oportunidades para sensibilizar os empregadores domésticos sobre todos 
esses direitos, e criar realmente as possibilidades de inversão dos 
indicadores, que nos preocupam tanto ainda e que aqui foram colocados por 
todos os palestrantes. Por isso, é importante que esse alcance possa chegar 
até os Estados, para que se criem estímulos também dessa natureza”. 
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III SEMINÁRIO NACIONAL 

GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA  

24 de maio de 2011. 

Beto Oliveira 

 
Presidente da CLP, deputado Vitor Paulo . 

Origem: Sugestão 09/2011, de autoria da ONG SOS Segurança dá Vida, com 

relatório do deputado Roberto Britto. 

EXPOSITORES 

DEPUTADO MARCO MAIA – Presidente da Câmara dos Deputados; 
DEPUTADO VITOR PAULO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa; 
DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ – Relator da PEC 534/02; 
SENADOR MARCELO CRIVELLA; 
MAURÍCIO DOMINGUES DA SILVA (NAVAL) – Presidente da ONG SOS Segurança dá Vida e 
guarda municipal do Estado de São Paulo; 
MAURICIO DONIZETE MACIEL – Comandante da Guarda Municipal de Varginha/MG; 
LEILA REJANE – Representante da Secretaria das Mulheres do SINDGUARDAS do Estado do 
Rio Grande do Norte; 
PAULA FREITAS – Guarda municipal, cursando pós-graduação em Segurança Pública e 
Comando de Guardas Municipais no Brasil, na Faculdade Méritus Educacional de Campinas, 
São Paulo; 
IVETE – Guarda municipal, cursando pós-graduação em Segurança Pública e Comando de 
Guardas Municipais no Brasil, na Faculdade Méritus Educacional de Campinas, São Paulo; 
MAURÍCIO DOMINGUES DA SILVA (NAVAL) – Presidente da ONG SOS Segurança dá Vida; e 
HÉLIO FRAZÃO – Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Estudos e Pesquisa em 
Segurança Pública – IBESP. 
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RELATO 

Originado da Sugestão nº 09/2011, de autoria da ONG SOS Segurança 

dá Vida, com relatório do deputado Roberto Britto, o III Seminário Nacional 

Guardas Municipais e Segurança Pública é promovido pela Comissão de 

Legislação Participativa pelo terceiro ano consecutivo, com o objetivo de discutir 

a PEC 534/2002, que “altera o art. 144 da Constituição Federal, para dispor 

sobre as competências da guarda municipal e criação da guarda nacional”. 

No momento do debate, a PEC 534/2002 já havia sido aprovada pelo 

Senado Federal e aguardava ser pautada pelo Plenário da Câmara dos 

Deputados. A demanda das guardas municipais é a votação e aprovação da 

referida proposta. 

Abriu o evento o Excelentíssimo Senhor Deputado Marco Maia, 

Presidente da Câmara dos Deputados, saudando os presentes e ressaltando a 

importância da inserção das Guardas Municipais no debate sobre a Segurança 

Pública do Brasil. Ressaltou a criação da Comissão Especial da Segurança 

Pública, cujo presidente, segundo informa, será o deputado Arnaldo Faria de Sá. 

Presidiram o seminário os deputados Vitor Paulo, Delegado Waldir, Dr. 

Grilo e Edivaldo Holanda Júnior. Entre outras autoridades, foi mencionada a 

presença dos seguintes deputados federais: Ademir Camilo, Adrian, Amauri 

Teixeira, André Moura, Artur Bruno, Chico Lopes, Delegado Waldir, Dr. Aluízio, 

Fátima Bezerra, Gean Loureiro, Jô Moraes, João Paulo Cunha, Jonas Donizette, 

José Stédile, Leopoldo Meyer, Lincoln Portela, Luiz Couto, Major Araújo, Newton 

Lima, Oziel Oliveira, Paulo Pereira da Silva, Rosane Ferreira, Vicentinho, Weliton 

Prado; e estaduais: Mauro Rubem e Major Araújo, ambos do estado de Goiás. 

O deputado Vitor Paulo, presidente da Comissão de Legislação 

Participativa, lembrou que “atualmente, as Guardas Municipais já estão, em mais 

de mil cidades em todo o País. E são representados por mais de 51 entidades 

classistas — sindicatos, associações. Na sua grande maioria, essas associações 

prestam serviço à população diretamente na área de segurança pública”. 

Vários palestrantes mencionaram a importância da capacitação e 

treinamento das guardas municipais de todo o país, bem como de sua 

qualificação para prestar vários tipos de serviços aos munícipes brasileiros, 

principalmente na forma de polícia comunitária. Também foi mencionada a 
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necessidade de que a guarda municipal seja comandada pelos seus próprios 

integrantes, bem como disponha de poder e autonomia para que possa 

defender-se e usar poder de polícia, sempre em favor da população. 

O senador Marcelo Crivella sugeriu uma homenagem ao falecido senador 

Romeu Tuma, denominando “Lei Romeu Tuma” a PEC 534/2002, caso seja 

aprovada. Ademais, o senador Marcelo Crivella registrou: “Aliás, nós devemos 

registrar uma palavra de gratidão ao saudoso Senador. Ele foi um homem que, 

mesmo doente, nos últimos dias de sua vida — ele sentia arritmia, tinha 

problemas para andar, dificuldade em respirar —, nunca abandonou a causa da 

segurança pública e nunca abandonou o sonho de ver as Guardas Municipais 

incorporadas à defesa do cidadão brasileiro. Ele merece esta homenagem”. 

O deputado Lincoln Portela comunicou que recebeu dos guardas 

municipais uma carta, chamada “Carta de Minas Gerais”, e sugeriu que fosse 

elaborada uma carta única, endereçada a todos os líderes partidários. 

Comprometeu-se a conversar pessoalmente com os líderes, para que 

recebessem as cartas. 

Durante o evento, foram apresentados estudos estatísticos realizados nos 

anos de 2010 e 2011, demonstrando que 80% dos atendimentos realizados pela 

guarda municipal de cidades dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais são 

de cunho social, amparando a tese da vocação da guarda municipal para 

prestação de serviços comunitários. 

O deputado Vicentinho, Presidente da Frente Parlamentar Pró-Guardas 

Municipais, convocou os senhores deputados a participarem da frente, 

lembrando que a mesma precisa ser atualizada a cada nova legislatura. 

Em vários momentos do seminário foram prestadas homenagens ao 

Senhor Maurício Domingues da Silva, o Naval, guarda municipal idealizador do 

evento, e presidente da ONG SOS Segurança Dá Vida. A entidade tem 

mobilizado a guarda municipal de todo o país, não somente em eventos como 

este, mas também em outros, como a Marcha Azul Marinho, que usualmente 

acompanha os seminários que acontecem nesta Casa, trazendo centenas 

desses profissionais da segurança pública à Esplanada dos Ministérios, em 

busca de melhores condições de trabalho para sua categoria profissional. 
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SEMINÁRIO A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PARLAMENTO NO S ÉCULO 

XXI – PARTE 1 

24 de maio de 2011. 

Gustavo Lima

 
E/D: Sr. Cristiano Ferri, Sr. Luiz Antonio Souza da Eir a, Deputado Paulo Pimenta, Deputada Luiza 
Erundina e Sr. José de Souza Paz Filho.  

Origem: Requerimento nº 4/2011 (CLP) – de autoria do Deputado Paulo 

Pimenta. 

EXPOSITORES  

CRISTIANO FERRI – Assessor do Departamento de Comissões e Coordenador de Soluções do 
e-Democracia; 
LUIZ ANTONIO SOUZA DA EIRA – Diretor do Departamento de Comissões da Câmara dos 
Deputados; e 
JOSÉ DE SOUZA PAZ FILHO – Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados. 

RELATO 

O Seminário foi promovido pela Comissão de Legislação Participativa e 

teve como tema Participação Popular no Parlamento no Século XXI. A proposta 

foi apresentada pelo deputado Paulo Pimenta (PT/RS). O evento compôs um 

conjunto de iniciativas da presidência da Câmara dos Deputados, visando à 

identificação e avaliação dos instrumentos de interação entre a Casa e a 

sociedade civil.  
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Coube ainda ao Seminário, assim como aos subsequentes que trataram 

do mesmo tema, suscitar alternativas de aperfeiçoamento do relacionamento 

entre Poder Legislativo e população bem como propor formas de reduzir 

barreiras de exclusão e ampliar a aproximação com os entes sociais.  

O debate trouxe à tona temas macro como o papel da Internet, dos dados 

abertos, que são pautas fundamentais para o Poder Legislativo. Além do 

requerente do seminário, deputado Paulo Pimenta, que presidiu os trabalhos, a 

deputada Luiza Erundina teve intensa participação ao longo da Conferência.  

Para a deputada Erundina, é necessário acelerar a dinâmica de 

apresentação dessas matérias em plenário, embora considere a produção 

legislativa de iniciativa popular significativa ao longo dos dez anos da Comissão.  

Outro ponto destacado pela deputada – lembrando a importância da 

atuação da sociedade civil em conjunto com os parlamentares – foi a 

informatização do sistema judiciário, que partiu de uma proposta de iniciativa 

popular da Associação de Juízes Federais do Brasil – AJUFE – contribuindo com 

agilidade, transparência e modernidade ao processo Judiciário. A deputada 

reiterou que o contexto atual vivido no Parlamento é propício ao 

desenvolvimento de uma relação mais aproximada com a população, haja vista 

pautas como a Reforma Política estarem em tramitação na Casa.  

“A democracia representativa é insuficiente para consolidar a conquista 
numa sociedade democrática, de Estado Democrático de Direito, sem o 
exercício da democracia direta, da democracia participativa, que é uma das 
dimensões da democracia. Até alguma crise que exista hoje no exercício da 
democracia representativa se deve — em grande medida, pelo menos uma 
parte importante — ao não exercício da democracia direta, da democracia 
participativa”. 

A interligação entre as Casas Legislativas nos âmbitos federal, estadual, 

distrital e municipal também foi objeto de discussão durante o evento. 

A criação de uma rede de instituições legislativas, que gerem ações 

articuladas, em relação aos temas de interesse popular, foi levantada como 

mecanismo de aperfeiçoamento do processo legislativo nas comissões 

semelhantes à Comissão de Legislação Participativa (CLP), espalhadas pelo 

país. 

A utilização da TV Câmara, da Câmara dos Deputados, como um dos 

canais de unificação, bem como o apelo aos demais veículos de comunicação 
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de massa, para que incorporem essa temática, foram evocados durante o 

debate.  

O deputado Paulo Pimenta reforçou ainda a importância de a CLP retomar 

a prerrogativa que tinha – até 2006 – enquanto Comissão Permanente da 

Câmara dos Deputados de fazer emendas ao Orçamento da União e relembrou, 

com os demais parlamentares, os ganhos obtidos em termos de viabilizar 

projetos de interesse da sociedade através desta modalidade de acesso.  

Os deputados presentes à reunião, assim como os demais palestrantes, 

acrescentaram ao debate a digitalização, na tramitação eletrônica, dentro do site 

(www.camara.gov.br), para dar maior transparência à sociedade. Eles elencaram 

as evoluções que o site vem tendo no sentido de proporcionar aos usuários um 

ambiente multimídia e de interatividade cada vez maior, agregando áudio, vídeo 

e textos da Consultoria Legislativa. O método eletrônico disponibiliza também a 

possibilidade de fiscalização quanto às concessões referentes à radiodifusão.  

O uso das redes sociais com maior intensidade e o e-Democracia também 

compuseram a discussão. 

Para finalizar a webconferência, o Programa Nacional de Banda Larga foi 

resgatado como um dos métodos eficazes de encurtamento das distâncias no 

mundo virtual. A redução seletiva de tributos para que se possa ter a chamada 

tarifa social de banda larga, e assim ampliar o acesso, deverá ser implementada 

brevemente. 

Os debatedores concluíram que o sucesso do Plano Nacional de Banda 

Larga depende de uma relação harmoniosa entre os diversos agentes 

envolvidos nesse processo, fundamentalmente o Governo Federal, os Estados, 

os Municípios, o Congresso Nacional, a sociedade civil e a iniciativa privada. E 

que a inclusão digital é capaz de ser um forte instrumento de desenvolvimento 

econômico e social para o Brasil.  
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SEMINÁRIO A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PARLAMENTO NO S ÉCULO 

XXI – PARTE 2 

31 de maio de 2011. 

Brizza Cavalcante

 
E/D: Sr. Paulo Henrique Araújo, Sr.Wagner Meira, Deputa do Paulo Pimenta, Sra. Sueli Navarro e Sr. 
Fábio Luis Mendes.  

Origem: Requerimento nº 4/2011 (CLP) – de autoria do deputado Paulo 

Pimenta. 

EXPOSITORES  

SUELI NAVARRO – Secretária de Comunicação da Câmara dos Deputados; 
PAULO HENRIQUE ARAÚJO – Representante do Centro de Informática da Câmara dos 
Deputados (CENIN); 
FÁBIO LUÍS MENDES – Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados; 
WAGNER MEIRA JÚNIOR – Professor da Universidade Federal de Minas Gerais; e 
GETSEMANE SILVA – Representante da Secretaria de Comunicação da Câmara dos 
Deputados. 

RELATO 

A 2ª etapa do seminário sobre Participação Popular no Parlamento no 

Século XXI, iniciativa da Comissão de Legislação Participativa, por meio de 

requerimento do deputado Paulo Pimenta (PT/RS), trouxe quatro eixos principais 

de discussão, a saber: Operação de Rede da TV Digital, Dados Abertos, 

Certificação Digital e a apresentação de um estudo de acompanhamento das 
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mídias sociais, desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, através 

do Observatório da Web. 

Um quadro geral sobre o contexto de chegada da TV Digital e os 

benefícios que ela será capaz de trazer foi exposto por Sueli Navarro, Secretária 

de Comunicação da Câmara dos Deputados. Ela afirmou que a TV Digital deverá 

colaborar com a efetiva participação e interatividade da população na 

programação televisiva, inclusive no que tange às transmissões realizadas pela 

TV Câmara e o debate será, por isso, ainda mais aberto. 

Dentre os modelos norte-americano, europeu e japonês, o Brasil trabalha 

com a adequação ao último. A multiprogramação – vários conteúdos de canais 

diversificados –, a interatividade (o Ginga) e a portabilidade são os diferenciais 

do sistema de TV Digital a ser implementado no Brasil. O Plano Nacional de 

Banda Larga (PNBL) também é essencial no processo, pois servirá de canal de 

retorno pela Internet. A universalização do sinal vem sendo discutida e 

possibilitaria o acesso em todos os municípios do país.  

Houve a ponderação quanto à oportunidade de a sociedade poder receber 

as informações da Câmara Federal e gerá-las num formato diferente ou de poder 

complementar as análises, as avaliações feitas na Casa, com o objetivo de 

estender e integrar as informações internas às de outros órgãos, como o 

Senado, as Assembleias Estaduais, o próprio Executivo, ampliando o espectro 

de informações que poderiam ser tratadas em conjunto.  

No campo das ferramentas de que a Câmara já dispõe, além da TV 

Câmara, foi apresentada a Agência Câmara. A interatividade que a Agência já 

possui, em formato de enquetes, postagem de comentários e envio de opiniões 

pessoais do público aos parlamentares, foi citada como parte integrante do 

programa de fomento a canais de comunicação externos. 

O professor Wagner Meira Júnior, coordenador do Observatório da Web, 

projeto da UFMG, apresentou a ideia de análise de dados mediante a coleta nas 

redes sociais. Ele transforma grandes volumes de dados em informações, em 

cenários de relevância social. O sistema gera conteúdos a partir da quantificação 

dos dados e condensação de informações de maneira a obter números 

comparativos relevantes para uma empresa ou para um cliente pessoa física, a 

partir da movimentação de assuntos nas redes sociais. São envolvidas opinião 
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pública e análise de conceitos. Através da esfera virtual, é feito o 

emparelhamento das informações de nuvens de tags do Twitter, por exemplo, ou 

de citações e buscas.  

No fechamento da webconferência, Getsemane Silva, representante da 

SECOM, falou sobre a Ouvidoria da Câmara e sobre o programa “A Câmara 

quer te ouvir”, cuja intenção é encontrar os cidadãos convencionais, fora do 

espaço físico do Congresso Nacional. Expandir o conceito, tendo a participação 

não apenas da sociedade civil organizada, mas também daqueles não 

engajados politicamente em um grupo específico de militância. O deputado 

Paulo Pimenta concordou com a proposta e incentivou a Casa a permanecer no 

chamamento da sociedade, como um todo, a estar dentro dos debates 

promovidos no Legislativo, registrando que:  

“O grande desafio é exatamente conseguirmos transformar todas essas 
possibilidades que as novas tecnologias oferecem em um canal efetivo de 
participação da sociedade no processo legislativo. A Ouvidoria tem um papel 
decisivo, porque ela tem institucionalmente essa tarefa. Há essa iniciativa de 
ir até os Estados. Costumamos dizer que, não há como diminuir a distância 
física entre os Estados e Brasília, Brasília tem que ir até os Estados”. 
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SEMINÁRIO A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PARLAMENTO DO S ÉCULO 

XXI – PARTE 3 

28 de junho de 2011. 

Leonardo Prado

 

E/D: Sr. Daniel Souza, Deputado Paulo Pimenta, Deputado Mendes Ribeiro e Sr. Fabiano Angélico. 

Origem: Requerimento nº 4/2011 (CLP) – de autoria do deputado Paulo 

Pimenta. 

EXPOSITORES  

FLÁVIO ELIAS FERREIRA PINTO – Coordenador de Relações Públicas da Secretaria de 
Comunicação Social da Câmara dos Deputados (SECOM); 
SÉRGIO FERNANDES SENNA PIRES – Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados; 
DANIEL DE SOUZA – Profissional de comunicação em mídias digitais e membro da comunidade 
de ativismo on line focada em transparência e participação popular, a Transparência Hacker, e 
do Adote um Distrital; e 
FABIANO ANGÉLICO – Jornalista, ativista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. 

RELATO 

O Seminário sobre “Participação Popular no Parlamento do Século XXI” 

foi organizado pela Comissão de Legislação Participativa (CLP) da Câmara dos 

Deputados, em função de proposta do deputado Paulo Pimenta (PT/RS). A 

intenção dos debates foi tornar conhecidas as estratégias já oferecidas pela 

Casa, no que concerne à interação virtual com a sociedade civil.  
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Nesta reunião, durante as duas mesas, foram apresentados os subtemas 

O papel da Consultoria Legislativa na participação digital do processo legislativo 

e o funcionamento da Central de Comunicação Interativa da Câmara dos 

Deputados. O sigilo eterno, os crimes digitais e a liberdade de informação 

também foram abordados ao longo do Seminário.  

Os trabalhos da Câmara, no sentido de manifestar maior transparência, 

promover e valorizar o interesse público e estimular a vigilância pelos cidadãos, 

foram enfatizados com a explanação dos principais meios de comunicação 

pública utilizados pela Casa. 

O “0800”, que funciona para receber sugestões e denúncias, é um 

mecanismo considerado importante no processo de comunicação da Casa, uma 

vez que as informações recebidas através do contato telefônico são 

consolidadas e enviadas aos deputados em um formato eficaz, expondo os 

dados de maneira qualitativa. Por exemplo, mensalmente, é verificado qual foi o 

principal projeto, o que mais recebeu participação da população, para que haja 

uma visão panorâmica do que a Câmara recebe de solicitações externas.  

O portal também é canal de interatividade com o público, sendo que a 

Consultoria Legislativa participa ativamente desse contato. Ao longo do 

Seminário, o consultor legislativo Sérgio Fernandes explicou que o debate virtual 

não ocorre de forma desorganizada, mas possui uma estrutura inicial elaborada 

pelos consultores, afirmando: 

Aquela estrutura inicial do debate, aqueles fóruns que são criados, aquelas 
perguntas que são feitas, tudo isso é para que a população se estimule a 
participar, e o consultor legislativo trabalha aí. O consultor legislativo faz 
essa organização, essa sistematização da informação. Nós procuramos não 
filtrar demais a informação; nós procuramos organizá-la de tal maneira que a 
filtragem seja feita no processo político, que não está a nosso cargo, que 
está a cargo dos Parlamentares.  

Com relação à liberdade de acesso à informação, o deputado Mendes 

Ribeiro Filho (PMDB/RS), relator do PLC nº 41, defendeu a intenção da 

exposição de documentos na internet, a fim de tornar mais democrático o direito 

à informação. Para o parlamentar, a manifestação da transparência é feita com a 

regulamentação de regras que façam públicas as informações governamentais.  

A informação vai ser a regra, o sigilo a exceção. E, quando o documento for 
sigiloso, ele vai ter de ser classificado como tal, vai-se ter de dizer que está 
sob sigilo e do que se trata. Então, nós vamos viver numa verdadeira 
democracia. 
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Vale mencionar, ainda, que as diferenças entre hacker e cracker, bem 

como questionamentos quanto aos limites de acesso, foram levantadas. 

Também foram esclarecidos os conceitos de licença de uso, direitos autorais e 

direitos reservados. A discussão quanto à necessidade de utilização do Creative 

Commons, que normatiza o que pode ser feito com a informação que está 

disponível, gerou opiniões divergentes, já que requer uma flexibilidade maior 

quanto à permissão de contato com as informações. 
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I “SEMINÁRIO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO NOS ESTAD OS” 

 
23 de agosto de 2011. 

Brizza Cavalcante

 
E/D: Sra. Maria José Santos da Silva, dep. Marina Santan na, dep. Dr. Grillo, Sr. Amarildo Vieira de 
Oliveira e dep. Manoel Júnior. 

Origem:  Sugestão nº 15/11 – de autoria da Federação Nacional dos Servidores 

do Judiciário nos Estados (Fenajud) e de relatoria da deputada Marina Santanna. 

EXPOSITORES 

AMARILDO VIEIRA DE OLIVEIRA – Secretário de Recursos Humanos do Supremo Tribunal 
Federal; 
MARIA JOSÉ SANTOS DA SILVA – Presidenta da Federação Nacional dos Servidores do 
Judiciário nos Estados; 
DIONÍSIO GOMES – Presidente do Sindjus do Mato Grosso do Sul; 
ALTAMIR PIMENTEL – Diretor da Associação dos Servidores da Secretaria do TJ da Paraíba; 
LADILSON COSTA MOITA – Vice-Presidente da Fenajud; 
MAÉRCIO MAIA – Presidente do SINDJUS do Piauí; 
ISRAEL SANTOS BORGES – Presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do 
Estado de Rondônia, Secretário-Geral da Fenajud e Coordenador da Comissão Intersindical dos 
Servidores do Estado de Rondônia; 
VOLNEI ROSALEN – Representante do Sinjusc de Santa Catarina; 
JOÃO RAMALHO – Representante da Paraíba; 
MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS – Representante do SINJUR de Rondônia; 
WAGNER JOSÉ DE SOUZA – Representante do Sindicato União dos Servidores do Poder 
Judiciário do Estado de São Paulo; 
JOSÉ CARLOS ARRUDA – Representante do Sindjustiça do Rio de Janeiro; 
SAMUEL NONATO – Representante da Bahia; e 
LUIZ FERNANDO – Representante do SINJUS de Minas Gerais. 
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RELATO 

O Seminário sobre os Servidores do Judiciário dos Estados foi promovido 

pela Comissão de Legislação Participativa, com o objetivo de debater a PEC 

190, de 2007, que acrescenta o art. 93-A à Constituição Federal de 1988, 

originada da Sugestão nº 15/11, de autoria da Federação Nacional dos 

Servidores do Judiciário nos Estados — Fenajud.  

O deputado Manoel Junior, relator da PEC 190, abriu a exposição 

ressaltando em seu discurso que ao relatar a proposta, teve o cuidado de manter 

os princípios fundamentais da legalidade e da constitucionalidade para que não 

prejudicasse a mobilização dos operadores da justiça brasileira, uma vez que, 

para ele, o objetivo só será atingido caso haja mobilização nos Estados junto às 

bancadas federais e com o Colégio de Líderes, cujo papel principal é pautar 

essa matéria e votar urgentemente.  

O relator explanou ainda a importância da subdivisão dos servidores por 

Estados para visitarem os gabinetes dos líderes partidários. O parlamentar 

destacou ainda, que o deputado Cândido Vaccarezza entenderá, como líder do 

governo, que pode apoiar e ajudar a colocar a PEC na pauta do Plenário. 

O Senhor Amarildo Vieira de Oliveira, Secretário de Recursos Humanos 

do STF, enfatizou a ideia de que o texto da PEC delega ao Supremo a 

responsabilidade de propor o estatuto dos servidores do Poder Judiciário. Falou 

também do fato dos servidores do Judiciário não terem prerrogativas de serem 

enquadrados como carreira típica de Estado. 

Ademais, houve a comparação de que, assim como ocorreu com a 

magistratura, havia uma disparidade na remuneração de seus membros até a 

fixação de subsídios. A magistratura estadual estava num patamar remuneratório 

muito inferior ao da magistratura federal e, com a fixação do subsídio, 

conseguiu-se igualar essas remunerações.  

O deputado Dr. Grilo, presidindo o evento, argumentou que a lentidão da 

justiça é decorrente dos inúmeros processos e, ainda, do quadro reduzido de 

servidores e das condições inadequadas de trabalho. A PEC 190, para o 

deputado, discute tão somente a elaboração de uma lei de iniciativa do STF. 
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O referido parlamentar defendeu a ideia de que o servidor, ao entrar no 

serviço público, tem que saber as regras, ter um plano de cargos para programar 

o futuro, bem como saber quais serão suas condições de trabalho.  

Por sua vez, o deputado Arnaldo Faria de Sá argumentou que se trata de 

uma mera indicação de que o Supremo poderá mandar para a Casa uma lei que 

vai tratar do Estatuto do Judiciário. O Judiciário não é composto somente por 

juízes e promotores, mas, principalmente, por servidores, destacou. 

Continuando a explanação, o deputado Arnaldo Faria de Sá comentou 

que o principal ponto de regulamentação do estatuto é a questão do recurso. O 

parlamentar acredita que as custas devem ficar no tribunal, pois assim, não 

haverá problema de orçamento, haja vista as custas dos processos judiciais irem 

para a Fazenda e, na hora de fazer o orçamento, é sempre enxugada a questão 

do repasse de verbas para o Judiciário. 

O deputado Pedro Uczai, membro da Comissão de Legislação 

Participativa, partiu da fundamentação do reconhecimento da categoria. Para o 

parlamentar, deverá haver a nacionalização do debate, sendo a PEC 190 o 

primeiro passo. Segundo o parlamentar, não serão os deputados que decidirão 

como será o estatuto. 

O deputado Pedro Uczai defende que a discussão não é em torno do 

mérito do estatuto, mas debater o direito de construí-lo. 

No que pese o fato de as maiores discussões e cobranças da categoria, 

em torno da PEC 190, serem voltadas para as questões remuneratórias, foi 

demonstrado que a proposta não se resume a isso; vai além. 

A Senhora Maria José Santos da Silva, Presidente da Federação Nacional 

dos Servidores do Judiciário nos Estados, cita que o Congresso Nacional discute 

várias matérias de interesse da classe trabalhadora do setor: a regulamentação 

da Convenção 151, que trata da negociação coletiva; a PEC no 231/05, da 

redução da jornada de trabalho; e o PLC nº 549/09, que limita os gastos totais da 

folha de pessoal e encargos sociais dos servidores públicos para os 10 anos 

seguintes àquele em que a medida for aprovada. 

Além disso, existe o PLP nº 333/06, do deputado Arnaldo Faria de Sá, que 

busca alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal para aumentar os repasses ao 

Judiciário estadual.  



 

83 
 

Foram mostrados dados que, no início de 2009, havia no Judiciário 

brasileiro quase 40 milhões de processos pendentes de julgamento. Desses 

processos, mais de 2 milhões estavam na Justiça Federal, 3 milhões na Justiça 

do Trabalho e os restantes na Estadual. Nesse período, os julgamentos 

chegaram a pouco mais de 16 milhões, divididos assim: 1 milhão na Justiça 

Federal, 4 milhões na Justiça do Trabalho e 11 milhões na Estadual. 

Em 2008, os gastos com o Judiciário brasileiro somaram R$ 34 bilhões. A 

Justiça Federal ficou com R$ 5 bilhões, a Justiça do Trabalho com R$ 9,7 

bilhões e a Justiça Estadual com R$ 19 bilhões. 

Segundo relatado, os números apresentados são expressivos. No 

entanto, não modificam a percepção da sociedade em relação à lentidão e 

ineficiência atribuídas ao Judiciário. 

Foi mencionado, também, que, segundo pesquisa da Fundação, 96% dos 

entrevistados consideram o Judiciário lento, e, recentemente, o Brasil figurou na 

119ª posição no ranking de eficiência do Judiciário do Banco Mundial. 

O seminário foi pautado na ideia de que a PEC 190 objetiva unificar as 

categorias e buscar uma definição. A meta é no sentido de que o Supremo 

defina um Estatuto dos servidores do judiciário para todo o Brasil, pois são esses 

quem garantem a justiça. 

Foi demonstrado, ainda, que ter uma justiça bem estruturada significa 

garantir a democracia para o Brasil. Essa possibilidade tiraria a prerrogativa dos 

Estados de traduzirem em atitudes escravocratas a relação da Administração 

Pública com os servidores.  

Na visão dos debatedores, a PEC é importante, pois unifica o Judiciário, 

independentemente das esferas do Poder Público. Portanto, colocá-la em 

votação fará do judiciário uno e dos servidores e serventuários uma categoria 

que poderá alçar uma estruturação unificada. Valorizando o servidor, haverá a 

valorização da Justiça brasileira.  

A CLP se comprometeu a encaminhar a todos os Líderes dos partidos um 

comunicado em nome da Comissão, visando informar que, do seminário, foi 

retirado um resultado, sendo que a conclusão foi pela necessidade de votação 

da PEC 190, para que seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal a 

possibilidade de elaboração do Estatuto do Servidor. 
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II SEMINÁRIO SOBRE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DOS 

JEQUITINHONHA E MUCURI – O NORDESTE DE MINAS PARA O BRASIL 

13 de setembro de 2011. 

Beto Oliveira 

E/D: Maria Luisa Campos Machado Leal – Diretora da A BDI e representante do Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Dep.  Luiz Henrique - Vice-Líder do Governo na 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, De p. Dr. Grilo, Dep. Leonardo Monteiro, Dep. 
Ademir Camilo, Luiz Claudio Costa – Secretário de En sino Superior do Ministério da Educação. 

Origem:  Requerimento nº 08/11 – de autoria dos deputados Leonardo Monteiro, 

Ademir Camilo, Fábio Ramalho e Dr. Grilo. 

EXPOSITORES 

MARIA LUISA CAMPOS MACHADO LEAL  – Diretora da Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial - ABDI e representante do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior; 
LUIZ CLAUDIO COSTA  – Secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação; 
TOM COSTA – Prefeito de Itamarandiba e representante a Associação dos Municípios da 
Microrregião do Alto Jequitinhonha; 
AVERALDO MOREIRA MARTINS  – Prefeito de Virgem da Lapa; 
EUDER DE LIMA R. MENDES  – Prefeito de Divisópolis e Presidente da Associação dos 
Municípios do Baixo Jequitinhonha – AMBAJ; 
MARIA JOSÉ HAUEISEIN FREIRE  – Prefeita de Teófilo Oton; 
ROBERTO BOTELHO  – Prefeito da Cidade de Jequitinhonha e Presidente da União dos 
Municípios do Vale do Jequitinhonha — UMVALE; 
MARCELO PERRUPATO E SILVA  – Secretário de Política Nacional de Transportes do 
Ministério dos Transportes; 
CARLOS ROGÉRIO CALDEIRA DE LIMA  – Engenheiro do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT; 
JOÃO PEREIRA  DOS SANTOS – Prefeito de Itaobim; 



 

85 
 

FABIANE FERRAZ  – Prefeita de Almenara; 
ANTÔNIO REGINALDO MOREIRA  – Representante da Câmara Municipal de Francisco Badaró; 
PADRE GÊ – Prefeito de Diamantina; 
ANTÔNIO ADONIS PEREIRA  – Prefeito de Juatuba; 
ZUZU – Representante de Itaobim, Araçuaí e região; 
MAFLÁVIA APARECIDA LUIZ FERREIRA  – Secretária de Saúde de Itaobim; 
LUIZ GONZAGA MEDEIROS  – Diretor-Executivo do Instituto Sociocultural do Jequitinhonha – 
VALEMAIS; 
MARLON BARBOSA  – Representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; 
MARCÍLIO ALISSON FONSECA DE ALMEIDA  – Secretário de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Diamantina; 
PEDRO ANGELO ALMEIDA ABREU  – Reitor da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM; 
ERALDO EUSTÁQUIO SOARES  – Prefeito de Chapada do Norte; 
MARGARETE MARIA GANDINI – Coordenadora-Geral dos Arranjos Produtivos Locais - APL do 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
ADRIANO SOUZA SANTOS – Assessor Especial para Assuntos Federativos do Ministério de 
Desenvolvimento Agrário; 
MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA – Assessora Especial para Assuntos Federativos do 
Ministério da Igualdade Racial; 
ROBERTO GRAPIUNA – Vice-Diretor do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais — IDENE; 
RICARDO PASSOS – Representante da Associação Comercial de Teófilo Otoni; 
VILMAR OLIVEIRA – Diretor Executivo do VALEMAIS; 
MARIA DAS DORES PIMENTEL NOGUEIRA – Representante da Universidade Federal de 
Minas Gerais – UFMG; 
GERALDO DA SILVA MACEDO – Participante; 
DANIEL SUCUPIRA  – Secretário de Agricultura do Município de Teófilo Otoni, no Vale do 
Mucuri; 
ADAILTON RODRIGUES – Presidente da Câmara de Chapada do Norte; 
MAFLÁVIA FERREIRA – Secretária Municipal de Saúde de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha; 
RAIMUNDO VIEIRA – Vereador de Padre Paraíso; 
GILDÉSIO SAMPAIO DE OLIVEIRA – Prefeito de Poté; e 
HUMBERTO CAMPOS – Participante do Vale do Rio Doce, de Valadares. 

RELATO  

O Seminário, realizado no dia 13 de setembro de 2011, que versou sobre 

o desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, foi oportunidade 

para que fosse debatido o desenvolvimento industrial, comercial, turístico e 

social dessa importante região do nordeste mineiro. 

Os Vales estão situados no semiárido mineiro, uma das regiões mais 

secas do país, que tem o menor Índice de Desenvolvimento Humano de Minas 

Gerais e um dos menores do Brasil, onde há pessoas que não têm acesso à 

água potável, que caminham quilômetros com lata d’água na cabeça para 

amenizar as necessidades da sua família. No Jequitinhonha há distritos com 200 

anos e que ainda não têm água. 

O nordeste de Minas, com suas complexas questões sociais, econômicas 

e ambientais, depende de substanciais investimentos de infraestrutura, 
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mormente em termos de segurança energética, implantação de sistemas de 

esgotamento sanitário e abastecimento de água. 

O Prefeito da Cidade de Jequitinhonha, Roberto Botelho, disse: “Nós 

temos distritos em Jequitinhonha com 200 anos e que ainda não têm água”.  O 

prefeito enfatizou a importância da revitalização da Bacia Hidrográfica do 

Jequitinhonha e Mucuri para ter os recursos hídricos assegurados e favorecer o 

estabelecimento de uma nova realidade regional integrada ao processo estadual 

e ao crescimento em âmbito nacional. No Vale do Jequitinhonha, não há energia 

elétrica suficiente, então é muito difícil qualquer indústria querer ir para a região, 

comentou. 

Foi solicitada a presença da Companhia de Desenvolvimento dos Vales 

do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) no Jequitinhonha para assegurar 

recursos hídricos para todos. 

Também foi citada a questão dos resíduos sólidos, da falta das estações 

de tratamento de esgoto, ou do término dessas obras. Foi mencionado, ainda, 

que no Vale do Jequitinhonha já existe projetos desenvolvidos para que esses 

problemas sejam resolvidos, mas os recursos necessários não chegam. 

Foi relatada, também, uma luta antiga que é a questão da BR-367, 

considerada espinha dorsal dos Vales, estrada que liga o Alto ao Baixo 

Jequitinhonha. Essa rodovia é vital para a região. Foi uma solicitação unânime e 

recorrente a pavimentação dessa estrada, considerada fator determinante para o 

desenvolvimento dos Vales. 

O Prefeito de Poté, no Vale do Mucuri, Gildésio Sampaio de Oliveira, e o 

Senhor Antônio Adonis, Prefeito de Juatuba, solicitaram uma malha ferroviária 

para a região, lembrando a ex-estrada de ferro Bahia-Minas, que ligava Araçuaí, 

no Vale do Jequitinhonha, até Ponta de Areia, na Bahia. Atualmente, conforme 

mencionado, faltam aproximadamente 110 quilômetros para ligar Ladainha até 

Araçuaí, o que diminuiria o percurso de Araçuaí a Teófilo Otoni em, 

aproximadamente, 100 quilômetros, além de melhorar bem o perfil do trânsito 

daquela região, porque distribuiria o tráfego e facilitaria a circulação. 

Além disso, foi sugerida a criação da Comissão dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri para gerir as questões referentes à região e que, esta 
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Comissão, formule uma emenda ao Orçamento da União, para abrigar as 

necessidades da região. 

Foi relatado pela representante do Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio – MDIC, a necessidade de estimular os arranjos produtivos 

locais – APLs, aglomerações de empreendimentos, independentes do setor ou 

do segmento produtivo, com concentração geográfica e especialização 

produtiva, a partir das riquezas locais, em termos de recursos naturais, 

tecnológicos e humanos, que fazem com que aquele espaço se diferencie dos 

demais. A representante afirmou, ainda, que, com o estímulo aos processos 

locais de desenvolvimento, é trabalhado o desenvolvimento econômico, a 

redução de desigualdades, a inovação tecnológica, o crescimento de renda e 

emprego. 

Os APLs identificados no Vale do Jequitinhonha e do Mucuri foram: 

mandiocultura; apicultura; bebidas artesanais; cerâmica; fruticultura; gemas e 

artefatos de pedra; madeira e móveis; leite; e turismo. 

O representante do Ministério de Desenvolvimento Agrário salientou a 

existência de muitos assentamentos de reforma agrária na região que ainda 

precisam de regularização fundiária do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA – e que a regularização da titularidade é uma das 

prioridades do Ministério, pois este é o instrumento legal para investir e obter 

crédito. 

A assessora especial para assuntos federativos do Ministério da 

Igualdade Racial, Maria do Carmo Ferreira da Silva, informou que “Minas Gerais 

possui hoje 85 municípios aderentes ao Fórum Intergovernamental de Promoção 

da Igualdade Racial — FIPIR, ou seja, que têm parceria conosco. Nesses 85 

municípios, nós temos quase 300 comunidades quilombolas. A maioria está no 

Jequitinhonha e no norte de Minas e tem problemas seriíssimos na parte 

fundiária”. A assessora informou, ainda, que a meta orçamentária do ministério, 

para este ano, é de R$ 55 milhões à disposição dos municípios, sendo que a 

meta física é atender a 700 comunidades quilombolas. 

Vale mencionar que o grande potencial da região é a produção cultural, 

pois é reconhecido e incomparável o padrão de originalidade e qualidade 

artesanal. 
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O representante do VALEMAIS sugeriu a criação do Instituto Nacional do 

Artesanato Brasileiro e justificou dizendo: “Toda cidade brasileira tem um, dois 

ou três artesãos e não são ricos, são pobres. Se nós estamos falando em 

combater a miséria, se nós estamos falando em combater a pobreza, devemos 

incentivar esses artesãos a produzir, a vender, mas também a manter a sua 

marca e a sua característica. Isso é muito mais do que combater a pobreza, pois 

se combate com cultura, com conhecimento e com informação”. 

Também foi lembrado, durante o seminário, a criação de roteiros turísticos 

culturais, roteiro do artesanato, roteiro religioso e o roteiro da gastronomia, 

visando à geração de trabalho e renda.  

Foi solicitado pelos debatedores do seminário ajuda para a educação, no 

que diz respeito ao transporte escolar, à remuneração e à capacitação dos 

professores, a melhorias na infraestrutura física das escolas e, ainda, na criação 

de bibliotecas e na implantação de ginásios e quadras poliesportivas. 

Foi mencionado que as regiões dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

apresentam cenas naturais e uma produção cultural inigualáveis e de extrema 

importância para Minas e para o país. Contudo, as suas mazelas sociais e 

econômicas exigem do Estado uma permanente atenção que deve se aliar à 

ação de parceiros de todos os segmentos da sociedade civil organizada, 

funcionando como propulsores de desenvolvimento regional.  

Participaram do evento, entre outras autoridades, os parlamentares: 

deputado Vitor Paulo, deputado Edivaldo Holanda Junior, deputado Dr. Grilo, 

deputado Leonardo Monteiro, deputado Ademir Camilo, deputado Toninho 

Pinheiro, deputado Weliton Prado e deputado Zé Silva. 
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SEMINÁRIO “RELATÓRIO ANUAL DAS DESIGUALDADES RACIAI S NO 

BRASIL” 

14 de setembro de 2011. 

Reinaldo Ferrigno

 

E/D: Sr. Mário Lisboa Theodoro, Deputado Paulo Pimenta,  Sra. Rebecca Reichmann Tavares e Sr. 
José Antônio Moroni. 

Origem:  Sugestão nº 22, de 2011, do Instituto de Estudos Socioeconômicos – 

INESC, tendo como Relator o deputado Paulo Pimenta. 

EXPOSITORES  

DEPUTADO PAULO PIMENTA; 
DEPUTADA LUCI CHOINAKI; 
MÁRIO LISBOA THEODORO – Secretário-Executivo da Secretaria de Promoção da Igualdade 
Racial – SEPPIR/PR;  
JOSÉ ANTÔNIO MORONI – Representante do INESC; 
ÁTILA ROQUE – Representante do INESC; 
REBECCA REICHMANN TAVARES – Representante da ONU Mulheres para o Brasil e Cone 
Sul; 
MARCELO PAIXÃO – Coordenador da Equipe de Elaboração do Relatório Anual das 
Desigualdades Raciais; 
SÔNIA FLEURY – Fundação Getúlio Vargas; e 
JUREMA WERNECK – Coordenadora da ONG Criola. 
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RELATO 

O Seminário, realizado no dia 14 de setembro do corrente ano, no 

Plenário 03 do Anexo II, em parceria com a Comissão de Seguridade Social e 

Família, teve por objetivo debater o “Relatório Anual das Desigualdades Raciais 

no Brasil”.  

O evento foi proveniente da Sugestão nº 22, de 2011, do Instituto de 

Estudos Socioeconômicos – INESC, tendo como Relator o deputado Paulo 

Pimenta. A deputada Luci Choinacki da Comissão de Seguridade Social e 

Família – CSSF - foi autora do Requerimento nº 85, de 2011, naquela Comissão, 

com o mesmo propósito de promover o seminário. 

O evento foi bastante proveitoso, os palestrantes detalharam aspectos 

importantes do relatório, demonstrando as desigualdades raciais existentes nos 

Estados Brasileiros, inclusive em relação ao racismo institucional. Assim, o 

Congresso brasileiro também não foi esquecido pelos convidados, os quais 

foram enfáticos ao afirmar que o nosso parlamento não possui uma 

representatividade satisfatória, especialmente para a população negra.  

Dados estatísticos foram apresentados e discutidos de maneira 

inteligente, com o objetivo de levar ao conhecimento da população a realidade 

da nossa sociedade e buscar, por meio de políticas públicas adequadas, 

minimizar a atual situação, de forma a oferecer condições de igualdade para 

todos os brasileiros, homens e mulheres de qualquer cor ou raça.  

O deputado Paulo Pimenta, relator da sugestão, abriu os trabalhos, 

ressaltando a importância de se debater o Relatório Anual das Desigualdades 

Raciais no Brasil. O parlamentar destacou a participação da Comissão de 

Seguridade Social e Família no evento, bem como a iniciativa do INESC, que 

sugeriu a realização do seminário. 

A Senhora Rebecca Reichmann Tavares agradeceu o apoio do INESC 

para a realização do evento. Afirmou que o ano de 2011 é importante e simbólico 

para o combate à intolerância em relação à população negra, quando são 

comemorados os 10 anos da Declaração e do Plano de Ação de Durban. 

A referida senhora alertou que a pobreza é apenas a ponta do “iceberg”, 

mas que outros aspectos, que provocam o atual cenário, também devem ser 

combatidos, minimizando as desigualdades existentes em nosso país.  
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José Antônio Moroni, entre outras importantes informações, ratificou a 

relevância de se discutir, no parlamento, o combate às desigualdades.  

O Coordenador da equipe de elaboração do Relatório Anual das 

Desigualdades Raciais, Senhor Marcelo Paixão, registrou que o Brasil é um dos 

países de maior desigualdade racial do mundo. Comentou, ainda, que o objetivo 

do relatório é servir como mecanismo de monitoramento das situações das 

desigualdades de cor ou raça. 

O Senhor Marcelo Paixão destacou, ainda, de forma pormenorizada, os 

principais capítulos do supramencionado relatório, apresentando dados 

estatísticos e setoriais referentes ao assunto. Informações, inclusive, de 

decisões judiciais relativas a casos de racismo no Brasil, retratando o 

posicionamento das cortes brasileiras em relação ao tema. 

A Senhora Sônia Fleury, da Fundação Getúlio Vargas, parabenizou o 

relatório apresentado pelo Senhor Marcelo Paixão, afirmando que a ideia de 

racismo institucional tem que ser “traduzida de forma bastante contundente”. A 

palestrante revelou que, atualmente, existe a criação de processos decisórios 

que já permitem aos grupos marginalizados uma maior participação no poder.  

Outra palestrante que abrilhantou os trabalhos foi a Senhora Jurema 

Werneck, Coordenadora da ONG Criola, que mencionou que os dados 

constantes do relatório não foram inventados e que essas são informações 

públicas que revelam a face da carência e da injustiça existente em nosso país. 

Afirmou que, atualmente, pelo preconceito existente, quem faz transplantes é o 

homem branco, pois mulheres e homens negros não têm essa oportunidade.  

Assim, a Coordenadora da ONG concluiu que os que mais necessitam 

são os que menos recebem apoio do Estado. 

O Senhor Marcelo Paixão, ao finalizar sua participação, lembrou que 

praticamente não há literatura a respeito do assunto apresentado, pois é notória 

a carência em relação a trabalhos e estudos dessa natureza. O palestrante 

mencionou, também, que o relatório apresentado aborda questões significativas, 

é uma contribuição, mas não tem a pretensão de esgotar a matéria, afirmando, 

ainda, in verbis : 

“Transformar esses dados em elemento de transformação social é o sonho 
de qualquer pesquisador minimamente engajado. (...) Essa discussão 
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pertence a cada um de nós. (...) Quem sabe teremos muito mais debates 
dessa natureza”. 

Ao final, a Senhora Eliana Magalhães Graça, representante do INESC, 

agradeceu à Comissão de Legislação Participativa por haver proporcionado a 

oportunidade de ser discutida uma questão relevante para aquela entidade, bem 

como para toda à sociedade. 
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SEMINÁRIO “REGULAMENTAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DA  

ENFERMAGEM” 

28 de setembro de 2011. 

Leonardo Prado 

 

E/D: João Rodrigues Filho (Vice-Presidente Confederaçã o Nacional Trabalhadores da Saúde - CNTS), 
Solange Caetano (presidente da Confederação Nacional  de Enfermeiros), Deputada Rosane Ferreira, 
Deputado Rogério Carvalho, Deputado Vitor Paulo (pres idente da CLP), Deputada Carmem Zanotto 
(PPS-SC), dep. Rejane (Assembleia Legislativa do Rio d e Janeiro). 

Origem:  Sugestão nº 04/11 – de autoria da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Saúde – CNTS, e relatoria do deputado Ságuas Moraes. 

EXPOSITORES 

DEPUTADA ROSANE FERREIRA; 
DEPUTADA CARMEN ZANOTTO; 
DEPUTADO ROGÉRIO CARVALHO;  
DEPUTADA ESTADUAL ENFERMEIRA REJANE (RJ); 
SOLANGE CAETANO – Presidenta da Federação Nacional dos Enfermeiros – FNE; 
ELGA REGINA BRESCIANE – Vice-presidenta da Associação Brasileira de Enfermagem; 
JOÃO RODRIGUES FILHO – Vice-presidente Confederação Nacional Trabalhadores na Saúde – 
CNTS; 
ANTÔNIO MARCOS – Representante Conselho Federal de Enfermagem; 
FÁTIMA SAMPAIO – Presidenta do Coren – Piauí; 
LÚCIA ROTENBERG – Pesquisadora da Fiocruz; 
MÁRIO JORGE DOS SANTOS FILHO – Representante do CNTS; 
ROSANE GRIEP – Enfermeira Representante da Fiocruz RJ; 
DENISE PIRES DE PIRES – Representante da Universidade Federal de Santa Catarina; e 
ELIANE CRISTINA DA CRUZ SANTOS – Representante do Fórum Nacional 30 Horas. 
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RELATO 

A Comissão de Legislação Participativa realizou em 28 de setembro de 

2011, às 13h, no plenário I do Departamento de Comissões, o Seminário que 

versou sobre a importância da redução de jornada de trabalho dos enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem. Vários parlamentares, palestrantes e 

participantes discursaram a favor do relevante tema.  

O deputado Vitor Paulo, presidente da CLP, abriu a reunião ressaltando a 

importância da Sugestão de número 04/2011 que deu ensejo à realização do 

Seminário, enviada pela Confederação dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), 

propondo nova jornada de trabalho para os profissionais de Enfermagem.  

A proposta, consubstanciada no Projeto de Lei 2.295, de 2000, do Senado 

Federal, e aprovada por todas as Comissões de Mérito da Câmara dos 

Deputados, desde 2009, já havia sido objeto de incontáveis pedidos de inclusão 

na Ordem do Dia e de Requerimentos de Urgência, apresentados por diversos 

Parlamentares, conforme relatado. 

A deputada Rosane Ferreira parabenizou o vice-presidente da 

Confederação dos Trabalhadores na Saúde, Dr. João Rodrigues Filho, pela 

apresentação da Sugestão, e o deputado Vitor Paulo pelo recebimento da 

mesma. Enfermeira graduada, a parlamentar exerceu a profissão com muito 

orgulho e há muito tempo luta em prol dessa causa.  

A deputada Rosane Ferreira lembrou que, em audiência com a presidenta 

Dilma Rousseff, por meio da bancada do Partido Verde, solicitou a aprovação do 

PL das 30 horas. A parlamentar ressaltou, ainda, que a aprovação recente da 

Emenda 29, incluindo mais recursos para a Saúde, sinalizava positivamente à 

redução de carga horária da enfermagem. 

A seguir, a deputada Carmen Zanotto fez uso da palavra e também teceu 

várias considerações sobre a prioridade de aprovação do PL 2295/2000, dizendo 

que o parecer favorável ao mesmo em todas as Comissões da Casa tinha sido 

tarefa fácil, mas que difícil mesmo seria incluí-lo na pauta de votação do Plenário 

e, para isso, o comprometimento da categoria era imprescindível. 

Vários parlamentares presentes à reunião ratificaram apoio ao projeto de 

lei que trata da diminuição da jornada dos enfermeiros em âmbito nacional. Pela 

ordem, os parlamentares Rogério Carvalho, Rubens Bueno, Mauro Nazif, 
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Arnaldo Faria de Sá, Chico Lopes, Luiza Erundina, Edivaldo Holanda Júnior, 

Manuela D’ávila, Assis Melo, César Colnago, Benedita da Silva, Décio Lima, 

Carlinhos Almeida, Adrian Mussi Ramos e Eleuses Paiva salientaram em suas 

manifestações que a aprovação da redução da jornada de trabalho da 

enfermagem era matéria de suma importância, haja vista os inúmeros 

requerimentos favoráveis de toda a Casa, solicitando a sua votação e aprovação 

imediata.  

A deputada estadual do Rio de Janeiro, Enfermeira Rejane, enalteceu a 

presença maciça de representantes da enfermagem, de todo o Brasil, mais uma 

vez em Brasília, para fortalecerem a luta em questão, embora, segundo a 

deputada, essa luta datasse de 1957, quando então foi instituída a primeira lei 

regulamentando o exercício profissional da enfermagem.  

Entretanto, em relação ao assunto, a deputada lembrou que essa lei já 

havia sido vetada em vários aspectos nos governos Sarney e Fernando 

Henrique Cardoso. A parlamentar defendeu, além da aprovação do PL 

2295/2000, a garantia dos direitos da categoria à acumulação de cargos e à 

aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho. O diferencial nessas 

conquistas, segundo a deputada, é a presença da categoria no parlamento, por 

meio de duas deputadas federais e algumas deputadas estaduais, que assim 

estão alavancando mais os significativos movimentos. 

A Dra. Helga Bresciane, vice-presidente da Associação Brasileira de 

Enfermagem – Aben – iniciou sua explanação conclamando a categoria dos 

profissionais ali presentes, além de todas as Associações de Enfermagem do 

Brasil, para irem às ruas, ou seja, fortalecerem os objetivos ali propostos, pois, 

caso contrário, segundo a palestrante, o referido pleito continuaria 

indefinidamente à mercê da vontade dos nossos gestores políticos. 

A Dra. Solange Caetano, presidenta da Confederação Nacional dos 

Enfermeiros, afirmou que aquele primeiro evento, realizado pelo “Fórum 

Nacional 30 Horas Já!”, significava a completa união da enfermagem, para os 

seus próximos passos na busca de muitas outras conquistas relevantes para a 

categoria. 

O deputado Vitor Paulo, dando continuidade ao Seminário, destacou a 

presença de vários parlamentares, passando em seguida a coordenação da 
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reunião à deputada Rejane, que prosseguiu com a chamada dos expositores. 

Várias manifestações foram no sentido de reforçar a necessidade da união de 

todos os profissionais em prol da aprovação urgente do já mencionado projeto, 

em função da abusiva carga horária imposta à categoria, além da precariedade 

das condições de trabalho.  

Os palestrantes e demais participantes, presentes à reunião, 

corroboraram, em suas respectivas falas, apoio integral ao movimento nacional 

que todos os segmentos da categoria vêm articulando para efetivar os objetivos 

dos debates ali salientados.  

As exposições aludiram às legislações vigentes e às dimensões técnicas, 

científicas e éticas da profissão. Participaram do evento, entre outros: Dr. João 

Rodrigues Filho, Dr. Antônio Marcos, Dra. Fátima Sampaio, Dra. Lúcia 

Rolemberg, Dra. Rosane Gripp, Dra. Denise Pires, Eliane Santos, Dr. Mário 

Jorge dos Santos, Luzia Bessa, Claudia Carraro, Ana Lúcia Firmino, Michelle 

Costa Leite Praça, Isabel Montaroyos, Dr. Antônio Marcos, Alzira Pimentel e 

Roseny de Azevedo Camilo. 
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SEMINÁRIO “FGTS 45 ANOS – JUSTIÇA PARA O TRABALHADO R” 

(PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTR AÇÃO E 

SERVIÇO PÚBLICO). 

19 de outubro de 2011. 

Saulo Cruz

 
E/D: Sr. José Maria Leão, Sra. Vera Lêra F. Moraes, De putado Paulo Rubem Santiago, Sr. Antônio 
Lisboa Cardoso e Sra. Rumiko Tanaka. 

Origem: Sugestão nº 7/2011 (CLP) – de autoria do Instituto FGTS Fácil (IFF) e 

relatoria do deputado Paulo Rubem Santiago. 

EXPOSITORES  

DEPUTADO VITOR PAULO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa; 
DEPUTADO DR. GRILO; 
DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO; 
DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO; 
DEPUTADO ROBERTO SANTIAGO; 
MÁRIO ALBERTO AVELINO – Presidente do Instituto FGTS Fácil (IFF); 
PAULO EDUARDO CABRAL FURTADO – Assessor Especial do Ministério do Trabalho e 
Emprego; 
CLÁUDIO DA SILVA GOMES – Presidente da CONTICOM/CUT; 
ÉLSON RIBEIRO E PÓVOA – Conselho Curador do FGTS, Confederação Nacional da Indústria 
(CNI); 
VERA LÊDA FERREIRA DE MORAES – Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores 
do Distrito Federal (NCST/DF); 
ANTÕNIO LISBOA CARDOSO – Advogado da Divisão Sindical, Confederação Nacional do 
Comércio (CNC); 
JOSÉ MARIA OLIVEIRA LEÃO – Superintendente Nacional do FGTS, Caixa Econômica Federal; 
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RUMIKO TANAKA – Secretária para Assuntos da Criança e do Adolescente – União Geral dos 
Trabalhadores (UGT). 

RELATO 

O Seminário “FGTS 45 Anos – Justiça para o Trabalhador”, realizado no 

dia 19 de outubro de 2011, originado da Sugestão nº 7/2011 (CLP), de autoria do 

Instituto FGTS Fácil (IFF) e relatoria do deputado Paulo Rubem Santiago, teve 

por objetivo debater amplamente as questões que envolvem o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), buscando maneiras de otimizar a 

utilização desse fundo pelo trabalhador.  

Os palestrantes, em poucas horas de debate, fizeram um panorama da 

atual situação do FGTS, com demonstrações da evolução desse fundo, desde a 

sua criação em 1966 (Lei nº 5.107/1966).  

No seminário, foram apresentados dados que demonstraram a nítida 

transformação do fundo de garantia durante os últimos anos, com elogios em 

relação à atuação da Caixa Econômica Federal e do Conselho Curador que, 

segundo afirmado pelos expositores, são responsáveis diretos pelas melhorias 

alcançadas pelo FGTS. 

Houve divergências em relação a alguns aspectos, mas o FGTS, como 

maior patrimônio do trabalhador brasileiro, foi consenso entre os participantes, 

com destaque para o financiamento habitacional, que proporciona a realização 

do sonho da maioria dos brasileiros. 

Um tema que causou certa polêmica foi à possibilidade de paridade junto 

ao conselho curador, no qual deveria haver, segundo mencionado, participação 

de empregados, empregadores e Governo, com alternância no cargo de 

presidente daquele conselho. Os palestrantes não foram unânimes em relação a 

esse aspecto. 

A expectativa, segundo relatado, é de que o FGTS deverá se firmar como 

instrumento de desenvolvimento do nosso país, servindo como garantia de 

emprego e renda para o trabalhador brasileiro. 

O deputado Dr. Grilo abriu os trabalhos, informando as regras de 

participação do seminário. Em seguida, aquele parlamentar passou a palavra ao 

Presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Vitor Paulo, que 
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registrou a importância do seminário para os trabalhadores do país, 

oportunidade em que se pode discutir o FGTS e os direitos do trabalhador.  

O Senhor Mário Alberto Avelino, Presidente do IFF, apresentou dados 

detalhados dos avanços do FGTS nos últimos anos e das conquistas que ainda 

estão por vir. O referido senhor asseverou que a melhor coisa que aconteceu ao 

trabalhador brasileiro foi a criação do Fundo de Garantia, proporcionando uma 

maior segurança e qualidade de vida aos brasileiros e respectivas famílias, as 

quais tem a possibilidade de aquisição de sua casa própria.  

Outra questão levantada pelo Senhor Mário Avelino foi a defesa da 

paridade. “Defender a paridade não é criticar o conselho curador”, afirmou o 

palestrante. 

O deputado Dr. Grilo, parabenizando a participação do Senhor Mário 

Avelino e reconhecendo os avanços do fundo de garantia, lembrou as 

dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e respectivos familiares para 

conseguirem identificar os valores a que tem direito junto ao FGTS e, inclusive, 

as dificuldades que existem para receber essas importâncias, as quais, muitas 

vezes, são pleiteadas perante os tribunais. 

O Senhor Paulo Eduardo Cabral Furtado, Assessor Especial do Ministério 

do Trabalho e Emprego, foi bastante didático ao explicar as finalidades do FGTS 

para o trabalhador, afirmando, entre outros aspectos, que houve um grande 

avanço da institucionalidade do Fundo. 

O prazo elástico para que as empresas possam recolher as multas 

também foi um aspecto criticado pela maioria dos palestrantes, como no caso do 

Senhor Cláudio da Silva Gomes que mencionou, ainda, a Resolução nº 158 da 

OIT, que é contrária à demissão imotivada do trabalhador. 

Por sua vez, o Senhor Élson Ribeiro Póvoa comentou que a Caixa 

Econômica Federal tem por escopo a defesa dos recursos dos trabalhadores. 

Aquele senhor registrou, ainda, que a boa gestão da Caixa e do Conselho 

Curador é responsável pela melhoria do FGTS e que a aplicação das receitas 

desse fundo viabilizou o Programa de Governo “Minha Casa Minha Vida”. 

O deputado Paulo Rubem Santiago, que também presidiu a reunião, 

enalteceu a importância do debate, afirmando que foram décadas de lutas e 
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sacrifícios para a conquista de alguns direitos dos trabalhadores, para que 

conceitos como direitos sociais e previdenciários alcançassem o atual patamar. 

Outros expositores, a exemplo da Senhora Vera Leda Ferreira de Moraes 

e o Senhor Antônio Lisboa Cardoso, também prestaram importante colaboração, 

demonstrando vasto conhecimento a respeito do tema, inclusive com propostas 

de melhorias do FGTS, as quais foram bem recebidas pelos participantes.  

O Senhor José Maria Oliveira Leão fez um pequeno histórico a respeito do 

assunto, demonstrando que o FGTS nem sempre foi esse fundo pujante, pois 

existiram várias crises por falta de uma gestão mais transparente, conforme 

asseverou. O palestrante afirmou, ainda, que o FGTS deverá se firmar como 

instrumento de desenvolvimento do Brasil. 

O deputado Roberto Santiago prestou sua colaboração, demonstrando 

amplo conhecimento do tema. O parlamentar alertou que “os donos do FGTS 

são os trabalhadores”.  

Outra valiosa participação foi da Senhora Rumiko Tanaka que, por sua 

vez, ponderou que o fundo de garantia é do trabalhador, dos empresários e do 

governo, como agente operador. A referida senhora entende que deve haver 

esse tripé para uma adequada evolução do FGTS. “A verdadeira democracia 

seria a participação de empregado, empregador e governo”. 

O deputado Paulo Rubem Santiago, antes de encerrar a reunião, que 

julgou importante, agradeceu a todos os presentes, aos deputados da Comissão 

de Trabalho, de Administração e Serviço Público, à CLP e à assessoria da 

deputada Luiza Erundina.  
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SEMINÁRIO “PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – MOBILIZAÇÃO  

NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃO SEM HOMOFOBIA” 

SEMINÁRIO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, EM 

CONJUNTO COM A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS 

23 de novembro de 2011 

Brizza Cavalcante 

 
E/D: Yone Lindgren, Toni Reis, Deputada Manuela D'ávi la, Deputado Jean Wyllys. 

Origem:  Sugestão 10/11, da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT, com relatório favorável da 

deputada Fátima Bezerra, da Comissão de Legislação Participativa; e no 

Requerimento 127/11, da deputada Fátima Bezerra, da Comissão de Educação 

e Cultura. 

EXPOSITORES 

DEPUTADO VITOR PAULO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa; 
DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA – Presidente da Comissão de Educação e Cultura e Relatora da 
SUG 10/11 – CLP; 
DEPUTADA MANUELA D’ÁVILA – Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias; 
DEPUTADO JEAN WYLLYS – Coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT 
na Câmara dos Deputados; 
TONI REIS - Presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais – ABGLT; 
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IRINA BACCI – Secretária-geral da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais – ABGLT; 
DRA. DÉBORA DINIZ - pesquisadora do Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e 
Gênero; 
DRA. MIRIAM ABRAMOVAY - coordenadora de Juventude e Políticas Públicas da Faculdade 
Latino-Americano de Ciência Sociais; 
BETO DE JESUS – Diretor da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais – ABGLT; 
IGO MARTINI – Coordenador –Geral do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e 
Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais da Secretaria de 
Direitos Humanos; e 
FABIO MEIRELLES HARDMANN DE CASTRO - Coordenador-Geral de Direitos Humanos da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. 

RELATO 

O presente Seminário origina-se na Sugestão 10/11, da Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT, com 

relatório favorável da deputada Fátima Bezerra, da Comissão de Legislação 

Participativa; e no Requerimento 127/11, da deputada Fátima Bezerra, da 

Comissão de Educação e Cultura, com apoio da Comissão de Direitos Humanos 

e Minorias e da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT. 

O evento teve por objetivo adequar as diretrizes do Plano Nacional da 

Educação às demandas da população LGBT, no que diz respeito à 

implementação de políticas públicas de promoção da tolerância, respeito e 

igualdade, no âmbito da Educação Pública. 

Abriu o evento a deputada Manuela D’ávila, presidente da Comissão de 

Direitos Humanos e Minorias, passando em seguida a palavra ao deputado Jean 

Wyllys, ao Sr. Toni Reis e a Sra. Irina Bacci. 

Além das autoridades presentes nas mesas de debates, foi registrada a 

presença dos seguintes deputados: Flávia Morais, Luci Choinacki, Jair Bolsonaro 

e Pastor Ronaldo.  

A mesa de debates foi presidida pelos deputados Vitor Paulo e Fátima 

Bezerra e composta pelas senhoras Débora Diniz e Miriam Abromavay e os 

senhores Igo Martini, Beto de Jesus e Fábio Meirelles Hardmann de Castro, 

tratando especificamente sobre a questão da homofobia nas escolas, e como 

combatê-la utilizando o Plano Nacional de Educação. 

A Dra. Débora Diniz esclarece: “O que é homofobia? Homofobia é uma 

prática discriminatória, que falsamente pressupõe uma superioridade da 

heterossexualidade a outros regimes e práticas sexuais. Homofobia e 
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heteronormatividade, em alguns momentos, se confundem, mas não são 

conceitos idênticos. Heteronormatividade é essa hegemonia da 

heterossexualidade à vida social. E homofobia são expressões de violência, de 

injúria e de opressão.”.  

Ressalta, ainda, em sintonia com o pensamento da Dra. Miriam 

Abromavay, que o termo bullying não é adequado para descrever o fenômeno 

que violenta os direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens LGBT na 

escola. O termo sugerido é homofobia, da mesma forma que a injúria e 

perseguição a um negro tem um nome especifico: racismo.  

O Sr. Beto de Jesus relembrou as demandas da ABGLT para o Plano 

Nacional de Educação, apresentadas nas duas Conferências Nacionais LGBT.  

A Dra. Miriam Abromavay apresentou dados coletados entre jovens do 

Brasil, demonstrando o grande grau de preconceito e intolerância ainda presente 

na juventude em relação à população LGBT. Lembra, ainda, que a discriminação 

parte também dos professores, diretores e pais de outros alunos.  

O Sr. Fábio Meirelles apresentou as diretrizes do Ministério da Educação 

para o enfrentamento da homofobia nas escolas, por meio do projeto intitulado 

“Educação para a promoção do reconhecimento da diversidade sexual e o 

enfrentamento ao sexismo e à homofobia”, ressaltando a importância de 

pesquisas sobre o tema, formação de profissionais e elaboração de material 

didático adequado. 

Vários palestrantes lembraram que a criminalização da homofobia é um 

passo necessário para a efetividade de todas as políticas de combate à 

discriminação e promoção de uma cultura de tolerância e paz. 
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SEMINÁRIO NACIONAL DE COMBATE À OBESIDADE 

 

1º de dezembro de 2011. 

Leonardo Prado 

 

E/D: Dr. Gerson Zafalon Martins; Jussara Xavier Lima ; Deputado Dr. Grilo; Rosane Maria Nascimento 
da Silva; Marcelo Miranda.  

Origem:  Sugestão nº. 25/11 – de autoria do Núcleo Mineiro de Obesidade – 

NUOBES e de relatoria do deputado Dr. Grilo.  

EXPOSITORES  

DEPUTADO VITOR PAULO – Presidente da Comissão de Legislação Participativa; 
DEPUTADO DR. GRILO – Relator da Sugestão 25/11; 
JUSSARA XAVIER LIMA - Presidente da NUOBES - Autora da SUG 25/11; 
ROSANE MARIA NASCIMENTO DA SILVA - Presidente do Conselho Federal de Nutrição-CFN; 
DR. GERSON ZAFALON MARTINS - Segundo Secretário do Conselho Federal de Medicina-
CFM; 
ROBERTO MATTAR CEPEDA - Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia-
COFFITO; 
MARCELO MIRANDA - Conselheiro Federal de Educação Física – CONFEF; 
PATRÍCIA CONSTANTE JAIME - Coordenadora-Geral de Alimentação e Nutrição - Ministério da 
Saúde; 
DRA. SANDRA LISBOA - Professora da Universidade de Boston/EUA; 
PATRÍCIA GENTIL - Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN - 
Ministério do Desenvolvimento Social; 
DR. MARCOS MARTINS - CVE Gold do Brasil; 
DR. JOSÉ MARIANO MELO GARCIA - Diretor Técnico da Federação dos Obesos do Brasil – 
FOB; 
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MARIA EUGÊNIA CURY - Chefe do Núcleo de Gestão do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA; 
DR. HEMERSON PAUL VIEIRA - Médico Especialista em Cirurgia Bariátrica; 
DR JORGE MENEZES- Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica; 
MARIA DA PIEDADE MARINHO GARCIA - Presidente da Federação dos Obesos do Brasil-FOB; 
CRISTIANO PINTO DOS SANTOS - Presidente do Instituto Pese Bem – IPEBEM; e 
DR. GERSON ZAFALON MARTINS – Segundo Secretário do Conselho Federal de Medicina – 
CFM. 

RELATO 

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados 

realizou, em 01 de dezembro de 2011, o Seminário Nacional de Combate à 

obesidade, originada da sugestão de nº 25/11 de autoria do Núcleo Mineiro de 

Obesidade – NUOBES, e de relatoria do deputado Dr. Grilo, em atendimento a 

preocupação advinda da obesidade.  

O Seminário teve por objetivo discutir a prevenção, as causas e a 

qualidade de vida da parcela da população afetada pelo problema, bem como 

englobar entes diversos relacionados à saúde. Ademais, contou com a presença, 

além dos deputados da comissão, de médicos especialistas e autoridades no 

assunto que abordaram os rumos do tratamento clínico e cirúrgico do problema 

nos sistemas público e privado de saúde. 

De acordo com o deputado Dr. Grilo, relator da Sugestão, “A obesidade 

exerce influência direta na vida do indivíduo, prejudicando todas as áreas de 

atuação da pessoa obesa, sejam profissionalmente ou nos demais campos do 

convívio social, gerando frustrações de toda natureza para esses indivíduos e 

respectivas famílias”, aponta o parlamentar. Dados do Ministério da Saúde dão 

conta que entre 2006 e 2009, o número de obesos no país subiu de 11,4% para 

13,9% enquanto a proporção de pessoas com excesso de peso chegou a 46,6%. 

O Seminário, em sua primeira parte, analisou a epidemiologia da 

obesidade no Brasil e no mundo, bem como a mudança de hábitos no estilo de 

vida, explanado pela Professora da Universidade de Boston/EUA, Dra. Sandra 

Lisboa. Para a Doutora, o paciente deve ser acompanhado integralmente, bem 

como participar de grupos educativos e de suporte, ter entrevista motivacional, 

atendimento psicoterápico e alimentação balanceada.  

O Seminário também objetivou analisar a obesidade sob vários pontos de 

vista, tornando as conclusões mais amplas. Segundo o autor da sugestão, o 

Núcleo Mineiro de Obesidade (Nuobes), é preciso rediscutir as dimensões da 
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gastroplastia e o acesso à cirurgia pelos obesos em todas as classes 

econômicas. Os campos da Nutrição, da Educação Física e a própria Vigilância 

Sanitária explanaram a questão da reeducação alimentar, da prática de 

atividades físicas, da dificuldade de locomoção e da regulamentação do uso de 

inibidores de apetite. 

Na segunda parte do seminário, foi discutida a questão das causas e do 

tratamento clínico da obesidade, bem como dos inibidores de apetite, o qual 

explanado pela representante da ANVISA, Maria Eugênia Cury, foi requisitada 

devido ao ressurgimento da polêmica por conta da última decisão de proibição 

da comercialização desta modalidade de medicamento no Brasil. Foram 

apresentados os números atualizados da obesidade no país e os cuidados e 

procedimentos que têm sido tomados com a epidemia.  

Estima-se que 250 milhões de indivíduos apresentem obesidade, ou seja, 

possuem o índice de massa corpórea acima de 60. A partir dessa premissa, o 

principal ponto debatido foi a questão da cirurgia bariátrica. Para o Dr. Hemerson 

Paul Vieira, a cirurgia tem demonstrado a melhora das comorbidades, duas ou 

mais doenças, relacionados à obesidade, e, principalmente, a melhora na 

qualidade de vida. 

Ao final do Seminário, o debatedor Cristiano Pinto dos Santos apresentou 

dois vídeos, um de superação e luta e outro que demonstra o aumento do 

números de cirurgia para obesos mórbidos pelo sistema público de saúde. 
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OUTROS EVENTOS 

PROJETO: A CÂMARA QUER TE OUVIR 

Gisele Villas 

 

E/D: deputado estadual (RN) Ricardo Motta, deputada Sandra Rosado, deputada Fátima Bezerra, 
deputado Miguel Corrêa, deputado Luiz Tibet, deputa do João Maia. 

Realizado em parceria com a Ouvidoria da Câmara dos Deputados e com 

a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, o Projeto “A 

Câmara Quer te Ouvir” tem por objetivo percorrer o território brasileiro em busca 

das demandas nacionais.  

Em 16 de junho, a deputada Fátima Bezerra esteve em Natal/RN, em 

conjunto com o Ouvidor da Câmara dos Deputados, deputado Miguel Corrêa, e 

outros representantes do projeto, recolhendo as demandas do movimento social, 

e divulgando as atividades da Comissão de Legislação Participativa. 
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CAFÉ DA MANHÃ 

Ao longo do ano de 2011, foram realizadas reuniões informais, adornadas 

por um café da manhã oferecido na sala da presidência da Comissão de 

Legislação Participativa, sempre com o objetivo de estreitar laços e formar 

parcerias em prol das atividades da Comissão. 

Em 6 de abril, foi realizado o primeiro café da manhã de boas vindas aos 

novos membros do colegiado.  

Em 13 de abril, um novo encontro aconteceu para receber os diretores 

recém-empossados da Câmara dos Deputados onde, entre outros assuntos, 

discutiram-se as diretrizes das comemorações dos 10 anos da CLP.  

Em 13 de setembro, foram recebidos ilustres representantes da 

magistratura brasileira, para discutir formas de aproximar a população da 

reforma jurídica. Esta iniciativa atendeu ao Requerimento nº 04/2011, do 

deputado Arnaldo Jordy, que “requer a realização de seminários e audiências 

públicas para debater com a sociedade civil e criar mecanismos de recepção e 

suas sugestões nos projetos de reformas legislativas que estão na pauta da 

Câmara dos Deputados”. 

DIVULGAÇÃO DA CLP NO ÂMBITO JURÍDICO 

No espírito do citado requerimento, o deputado Dr. Grilo, segundo vice-

presidente da Comissão, viajou na companhia do deputado Arnaldo Jordy para 

Belém/PA, com a finalidade de representar a Comissão de Legislação 

Participativa na Reinstalação do Fórum Permanente de Ensino Jurídico e no 

Lançamento da V Conferência dos Advogados do Pará. 
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SUGESTÕES E REQUERIMENTOS 

SUGESTÕES APROVADAS 

SUGESTÃO Nº 164/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir a situação 
dos correspondentes bancários". 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER COM COMPLEMENTAÇ ÃO 
DE VOTO. 

SUGESTÃO Nº 166/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
'desjudicialização', uma alternativa".  
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.  
PARECER: pela aprovação, nos termos do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.  

SUGESTÃO Nº 1/11 - da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde 
- que "sugere a realização de Seminário Nacional sobre as Condições de 
Trabalho dos Trabalhadores na Saúde". 
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.  

SUGESTÃO Nº 235/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema 
'Conselho Tutelar e Comissários da Infância e Adolescência, Discutindo o 
Modelo e as Atribuições'".  
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.  

SUGESTÃO Nº 237/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
'Medidas Preventivas para se Combater a Corrupção'".  
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER COM COMPLEMENTAÇ ÃO 
DE VOTO.  

SUGESTÃO Nº 242/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
'Ressarcimento ao SUS por Acidentes de Trânsito, bem como Pagamento de 
Tributo para Compensar Aumento de Acidentes de Trânsito e Crimes em 
Razão do Uso de Bebidas Alcoólicas'".  
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.  
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SUGESTÃO Nº 8/11 - da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais - que "sugere a realização do VIII Seminário LGBT no 
Congresso Nacional".  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.  

SUGESTÃO Nº 9/11 - da ONG SOS Segurança Dá Vida - que "sugere a 
realização do "III Seminário Guardas Municipais e Segurança Pública"".  
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 6/11 - do Instituto Doméstica Legal - que "sugere a realização 
do Seminário "O Futuro do Emprego Doméstico no Brasil""  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 78/07 - da Associação Paulista do Ministério Público - que 
"sugere Projeto de Lei para alterar o caput do art. 342 do Código Penal, que 
prevê o delito de falso testemunho ou falsa perícia para incluir a figura do 
inquérito civil".  
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL.  
PARECER: pela aprovação, na forma do projeto de lei que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 230/10 - da Associação Amigos Moradores do Jardim Aloha - 
que "sugere projeto de lei que altera a redação do artigo 13, parágrafo 2º, 
inciso III, alínea "c", da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe 
sobre a alteração da legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, 
bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras 
providências".  
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.  
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 247/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
'Criação de Procons'".  
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.  
PARECER: pela aprovação da Sugestão, na forma do Requerimento que 
apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER COM COMPLEMENTAÇ ÃO 
DE VOTO. 

SUGESTÃO Nº 248/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
'Direitos das Vítimas de Crime, dos Usuários de Entorpecentes e das Pessoas 
com Problemas Mentais'".  
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO BALA ROCHA.  
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PARECER: pela aprovação da Sugestão, na forma do Requerimento 
apresentado.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER COM COMPLEMENTAÇ ÃO 
DE VOTO. 

SUGESTÃO Nº 4/11 - da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde 
- que "sugere a realização de Evento Nacional sobre a Regulamentação da 
Jornada de Trabalho da Enfermagem".  
RELATOR: Deputado SÁGUAS MORAES.  
PARECER: pela aprovação, na forma do Requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 209/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere projeto de lei que visa coibir pagamentos ilícitos por parte de órgãos 
públicos". 
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.  
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei Complementar que 
apresenta. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 236/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema 
'Municípios com menos de cinco mil habitantes'".  
RELATOR: Deputado JOSE STÉDILE.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 245/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
'Critérios Objetivos para Seleção de Professores nas Universidades Públicas e 
para Cursos de Pós-Graduação e Carga Horária de professores na Sala de 
Aula'".  
RELATOR: Deputado MIRIQUINHO BATISTA. 
PARECER: pela aprovação.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 155/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir a ampliação 
da competência dos Juizados Especiais Cíveis".  
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO MACHADO.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 168/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere Projeto de Lei para alterar a redação dos arts. 16, 22, 43, 44, 51,100 e 
155 e revogar o art. 46 e o § 2º do art. 60 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, que institui o Código Penal".  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela aprovação da Sugestão nº 168, de 2009, nos termos do 
projeto de lei que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 7/11 - do Instituto FGTS Fácil - que "sugere a realização do 
Seminário "FGTS 44 anos - Justiça para o Trabalhador"".  
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RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 11/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere Projeto de Lei para alterar a redação dos artigos 16, 65 e 155 do 
Código Penal Brasileiro".  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela aprovação da Sugestão nº 11, de 2011, na forma do projeto de 
lei apresentado.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 16/11 - da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal - que "sugere a realização de Reunião de Audiência Pública para 
debater sobre a previsão de recursos na Lei Orçamentária para 2012, visando 
assegurar a correção das tabelas salariais dos servidores públicos federais; a 
abertura de novos concursos públicos; e mais investimentos no setor público".  
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 15/11 - da Federação Nacional dos Servidores do Judiciário 
nos Estados - que "sugere a realização do "1º Seminário dos Servidores do 
Judiciário nos Estados", com o objetivo de debater a PEC nº 190/07, que 
acrescenta o artigo 93-A à Constituição Federal de 1988".  
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 21/11 - da União dos Auditores Federais de Controle Externo - 
que "sugere a realização de Reunião de Audiência Pública, com o intuito de 
promover o debate sobre a indicação de ministro para TCU e apresentar aos 
parlamentares o candidato apoiado pela sociedade civil organizada".  
RELATOR: Deputado ARNALDO JORDY  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 22/11 - do Instituto de Estudos Socioeconômicos - que "sugere 
a realização de Seminário com o propósito de debater o 'Relatório Anual das 
Desigualdades Raciais no Brasil; 2009-2010'“.  
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 204/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere projeto de lei que estimula práticas ambientais de reciclagem".  
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA.  
PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta.  
DESIGNADO RELATOR SUBSTITUTO, DEP. DR. GRILO (PSL-MG). 
RELATOR SUBSTITUTO, DEP. DR. GRILO (PSL-MG), ACATA PARECER DO 
DEP. SILAS CÂMARA, PELA APROVAÇÃO. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER DO RELATOR 
SUBSTITUTO. 

SUGESTÃO Nº 250/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
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'Controle de Constitucionalidade Difuso e Concentrado: Reflexões e Soluções. 
É Possível Aperfeiçoar?'".  
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 251/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 'A 
Implantação de Piso Salarial para o Curso de Direito e dá Outras 
Providências'".  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 17/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere Projeto de Lei para regulamentar a prova oral em concursos públicos".  
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 25/11 - do Núcleo Mineiro de Obesidade - que "sugere a 
realização do "Seminário Nacional de Combate à Obesidade"".  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 173/09 - do Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil - 
que "sugere Proposta de Emenda à Constituição para instituir salário-
assistência às vítimas ou às famílias das vítimas, inseridas ou não na 
seguridade social, por um tempo providencial e necessário à sua recomposição 
sócio-econômica, por atos cometidos por agentes de forma dolosa ou culposa".  
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.  
PARECER: pela aprovação, na forma da Proposta de Emenda à Constituição 
que apresenta.  
Vista à Deputada Marina Santanna, em 05/10/2011.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 10/11 - da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais - que "sugere a realização do II Seminário 
"Escola sem Homofobia"".  
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.  
PARECER: pela aprovação.  
Vista ao Deputado Dr. Grilo, em 05/10/2011.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 239/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
'Empregados Domésticos, Direito ao Abono do PIS e Curso Técnico'".  
RELATOR: Deputado WALDIR MARANHÃO.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 18/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere Projeto de Lei para acrescentar os arts. 251-A, 251-B e 552-A no 
Código de Processo Civil, dispondo a baixa de processos e o Plenário Virtual".  
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.  
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PARECER: pela aprovação da Sugestão nº 18, de 2011, nos termos do Projeto 
de Lei anexo.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 210/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere projeto de lei que dispõe sobre medidas protetivas ao jovem 
Advogado". 
RELATOR: Deputado ERIVELTON SANTANA. 
PARECER: pela aprovação da Sugestão nº 210, de 2010, na forma do projeto 
de lei apresentado.  
Vista ao Deputado Dr. Grilo, em 31/08/2011.  
O Deputado Dr. Grilo apresentou voto em separado em 04/10/2011.  
O RELATOR, DEP. ERIVELTON SANTANA (PSC-BA) ACATA AS 
SUGESTÕES APRESENTADAS PELO DEP. GRILO E REFORMULA O 
PARECER QUE PASSA A SER PELA REJEIÇÃO DA SUGESTÃO 210/2011. 
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER REFORMULADO. 

SUGESTÃO Nº 246/10 - da Federação Goiana de Ayahuasca - que "sugere a 
realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 'Uso Religioso 
da Ayahuasca: Soluções Responsáveis para uma Legislação Federal'".  
RELATORA: Deputada MARINA SANTANNA.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 37/11 - da Frente Nacional dos Torcedores - que "sugere a 
realização de audiência pública para debater o seguinte tema: ‘Futebol e 
Democracia’".  
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 

SUGESTÃO Nº 38/11 - da Federação Nacional dos Enfermeiros - que "sugere 
a realização de audiência pública para debater a matéria objeto do PL 
2.295/2000, que 'dispõe sobre a regulamentação da jornada de trabalho dos 
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem'".  
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.  
PARECER: pela aprovação, na forma do requerimento que apresenta.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. 
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SUGESTÕES REJEITADAS 

SUGESTÃO Nº 10/07 - do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no 
Estado de Sergipe - que "sugere Projeto de Lei que dispõe sobre a destinação 
de dependências para Oficiais de Justiça nos Fóruns do Poder Judiciário Federal 
e Estadual".  
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR.  
PARECER: pela rejeição.  
Vista ao Deputado Glauber Braga, em 04/05/2011.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada. 

SUGESTÃO Nº 126/08 - da Associação Paulista do Ministério Público - que 
"sugere o acréscimo do art. 131-A à Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1984), no sentido de prever a interrupção do período aquisitivo do 
livramento condicional, no caso do cometimento de falta grave pelo preso".  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela rejeição.  
Vista ao Deputado Glauber Braga, em 04/05/2011.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada. 

SUGESTÃO Nº 140/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere Projeto de Lei para criar o Recurso de Reclamação no Código de 
Processo Civil - CPC, Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, contra súmulas não 
vinculantes, acrescentando inciso e parágrafo ao art. 496 do CPC".  
RELATOR: Deputado ARNALDO JORDY.  
PARECER: pela rejeição.  
Vista ao Deputado Fernando Ferro, em 31/08/2011.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 143/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere Projeto de Lei que dá ao Conselho Nacional de Justiça competência 
para estabelecer, periodicamente, os índices de correção a serem usados nas 
sentenças judiciais".  
RELATOR: Deputado SILAS CÂMARA.  
PARECER: pela rejeição.  
DESIGNADO RELATOR SUBSTITUTO, DEP. DR. GRILO (PSL-MG). 
RELATOR SUBSTITUTO, DEP. DR. GRILO (PSL-MG), ACATA PARECER DO 
SILAS CÂMARA, PELA REJEIÇÃO. 
APROVADO O PARECER DO RELATOR SUBSTITUTO. Rejeitada , a 
Sugestão foi arquivada.  

SUGESTÃO Nº 153/09 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir os 'royalties 
de água', compensação por dano ambiental prevista no art. 20, § 1º da 
Constituição Federal, regulamentada pela Lei nº 8.001, de 1990". 
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Arnaldo Jordy, em 31/08/2011. 
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APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 179/09 - da Associação Eduardo Banks - que "sugere Projeto de 
Lei para alterar dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal), relativos aos ritos da instrução criminal, aos 
procedimentos nos Juizados Especiais Criminais e ao processo e julgamento 
dos Recursos em Sentido Estrito e das Apelações nos Tribunais e nas Turmas 
Recursais de Juízes de Primeiro Grau, e dá outras providências".  
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 180/09 - da Associação Eduardo Banks - que "sugere Projeto de 
Lei para alterar o art. 128 do Código Penal, estabelecendo, para as situações de 
aborto previstas nesse dispositivo, as mesmas penas constantes do art. 124 ou 
do art. 126 do mesmo diploma legal, com redução de um sexto a um terço".  
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.  Rejeitada, a Sugestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 205/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere projeto de lei que aperfeiçoa o "Programa Luz para Todos"".  
RELATOR: Deputado ARNALDO JORDY.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada. 

SUGESTÃO Nº 206/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere projeto de lei que institui, para os Estados, Distrito Federal e Municípios, 
compensação financeira pela exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus 
respectivos territórios, plataformas continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, e dá outras providências". 
RELATOR: Deputado VITOR PAULO.  
PARECER: pela rejeição.  
Vista ao Deputado Arnaldo Jordy, em 29/06/2011.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 212/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere projeto de lei que acrescenta o art. 100 à Lei nº 8.212, de 1991, criando 
a possibilidade de o cidadão optar pelo pagamento da contribuição ao INSS ou à 
Previdência Privada".  
RELATOR: Deputado ROBERTO BRITTO.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  
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SUGESTÃO Nº 215/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere projeto de lei que acrescenta o art. 201 - A e 201 - B ao Código de 
Processo Penal".  
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 221/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere projeto de lei que objetiva facilitar a concessão de liberdade provisória, 
acrescentando os artigos 322-A e 322-B ao Código de Processo Penal".  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada. 

SUGESTÃO Nº 223/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere projeto de lei que dispõe sobre a possibilidade de a pessoa jurídica ser 
processada judicialmente, estabelecendo as penas cabíveis".  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 228/10 - da Associação Eduardo Banks - que "sugere Projeto de 
Lei para alterar a redação dos Artigos 1562, 1571 a 1578, 1580, 1583 e 1584 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), o § 6º do Artigo 7º do 
Decreto-Lei nº 4.657, de 4 setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), 
o Artigo 155 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) e 
o item 14 do Inciso II do Artigo 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 
(Lei de Registros Públicos) e dá outras providências”.  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela rejeição da Sugestão nº 228, de 2010.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 231/10 - da Associação Eduardo Banks - que "sugere Projeto de 
Lei que altera a redação dos artigos 103 e 107, inciso IV, do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940, e do artigo 38 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941, para abolir a decadência do direito de queixa ou de 
representação, e dá outras providências".  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada. 

SUGESTÃO Nº 232/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema 
implantação dos Juizados Especiais da Família".  
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.  
PARECER: pela rejeição.  
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APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 243/10 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere a realização de reunião de audiência pública para discutir o tema: 
'Exigência de Pagamento Prévio do ITCD e Outros Tributos como Condição para 
Inventário'".  
RELATOR: Deputado JÂNIO NATAL.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 252/10 - da Associação Eduardo Banks - que "sugere Projeto de 
Lei para alterar a redação dos artigos 10, 13, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 39, 47, 60, 
62, 63 e 64, revogar os artigos 9º, 14 e 19 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de 
outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais) e dá outras providências".  
RELATOR: Deputado LEONARDO MONTEIRO.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 253/10 - da Associação Eduardo Banks - que "sugere Projeto de 
Lei que define o crime de prática de racismo, nos termos do artigo 5º, inciso XLII 
da Constituição Federal, e dá outras providências".  
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI.  
PARECER: pela rejeição da Sugestão nº 253, de 2010.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada. 

SUGESTÃO Nº 3/11 - da Associação Eduardo Banks - que "sugere Projeto de 
Lei que altera a redação dos artigos 33, 58, 59, 61, 63, 77, 81, 95, 110, 117 e 
287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para 
abolir o agravamento da pena pela reincidência e instituir o agravamento pela 
primariedade, e dá outras providências".  
RELATOR: Deputado LUIZ FERNANDO MACHADO.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 12/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere Projeto de Lei que dispõe sobre a criação de regras para a fixação de 
dano moral".  
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 13/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere Projeto de Lei que acrescenta o artigo 478-A e parágrafo único ao 
Código de Processo Civil, visando à uniformização de jurisprudência".  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela rejeição.  



 

119 
 

APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 14/11 - da Associação Paulista do Ministério Público - que 
"sugere Projeto de Lei que acrescenta parágrafo 6º ao artigo 32 da Lei nº 9.394, 
de 2006, para incluir conteúdo referente ao direito do consumidor no currículo de 
ensino fundamental".  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela rejeição da Sugestão nº 14/2011.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada. 

SUGESTÃO Nº 26/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere Projeto de Lei com o objetivo de fixar regras para as ações 
previdenciárias"  
RELATOR: Deputado DR. GRILO.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 32/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere Projeto de Lei que acrescenta os Artigos 33-A, 44-A, 44-B, 44-C, 44-D, 
44-E, 51-A, 68-A, 68-B, 109-A, 120-A; dá nova redação aos Artigos 71, parágrafo 
único, 91, Inciso II, e 119; e revoga o Artigo 46 e § 2º do Artigo 60 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)".  
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR.  
PARECER: pela rejeição.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  

SUGESTÃO Nº 35/11 - do Conselho de Defesa Social de Estrela do Sul - que 
"sugere Projeto de Lei para aperfeiçoar o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 (Código de Processo Penal), no tocante aos Jurados, visando valorizar 
e facilitar o acesso à função de jurado”.  
RELATOR: Deputado EDIVALDO HOLANDA JUNIOR.  
PARECER: pela rejeição da Sugestão nº 35, de 2011.  
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Rejeitada, a Su gestão foi 
arquivada.  
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SUGESTÕES DE EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES  
ORÇAMENTÁRIAS 

 
 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 1/11 - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "sugere Emenda à LDO para evitar o 
contingenciamento dos recursos destinados Programa de Prevenção e 
Enfrentamento da Violência contra a Mulher". 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.  
PARECER: pela aprovação. 
APROVADA A SUGESTÃO.  

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 2/11  - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "sugere Emenda à LDO para estabelecer como 
prioridade a redução das desigualdades de gênero e étnico-racial e da 
mortalidade materna".  
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.  
PARECER: pela aprovação. 
APROVADA A SUGESTÃO. 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 3/11  - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "sugere Emenda à LDO para dispor sobre a 
obrigatoriedade de realização de audiências públicas para debater o Projeto de 
Lei do Orçamento". 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 
APROVADA A SUGESTÃO. 

SUGESTÃO DE EMENDA À LDO - CLP Nº 4/11  - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "sugere Emenda à LDO para dispor sobre metas 
sociais".  
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 
APROVADA A SUGESTÃO.  
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SUGESTÕES DE EMENDA AO PLANO PLURIANUAL - PPA 
 

SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA - CLP Nº 1/11  - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "acrescenta parágrafo ao Art. 16 do PL 29/2011 que 
'institui o Plano Plurianual da União para o período 2012-2015'".  
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI.  
PARECER: pela aprovação.  
APROVADA A SUGESTÃO.  

SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA - CLP Nº 2/11  - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "altera a redação do Inciso I do Art. 4º do PL 29/2011 
que 'institui o Plano Plurianual da União para o período 2012-2015'".  
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI.  
PARECER: pela aprovação. 
APROVADA A SUGESTÃO.  

SUGESTÃO DE EMENDA AO PPA - CLP Nº 3/11  - do Centro Feminista de 
Estudos e Assessoria - que "suprime o Inciso III, do § 5º do Art. 19 do PLN 
29/2011, que 'institui o Plano Plurianual da União para o período 2012-2015'".  
RELATOR: Deputado PEDRO UCZAI.  
PARECER: pela aprovação. 
APROVADA A SUGESTÃO.  
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REQUERIMENTOS 
 
 
REQUERIMENTO Nº 1/11 - do Sr. Vitor Paulo - que "solicita o envio de 
requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados para solicitar o 
desarquivamento das proposições de iniciativa da Comissão de Legislação 
Participativa".  
APROVADO O REQUERIMENTO, POR UNANIMIDADE.  

REQUERIMENTO Nº 2/11 - do Sr. Waldir Maranhão e outros - que "requerem a 
realização de Reunião de Audiência Pública, conjunta, das Comissões de 
Legislação Participativa, de Minas e Energia e de Direitos Humanos e Minorias 
para debater acerca da ação da Vale, antiga Companhia do Vale do Rio Doce 
(CVRD) no país".  
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.  

REQUERIMENTO Nº 134/10 - do Sr. Waldir Maranhão - que "requer a realização 
de Reunião de Audiência Pública, conjunta, das Comissões de Legislação 
Participativa e de Educação e Cultura para debater acerca de um novo método 
de ensino de línguas estrangeiras".  
APROVADO O REQUERIMENTO POR UNANIMIDADE.  

REQUERIMENTO Nº 3/11 - do Sr. Arnaldo Jordy - que "requer a realização de 
seminários e audiências públicas para debater com a sociedade civil e criar 
mecanismos de recepção de suas sugestões nos projetos de reformas 
legislativas que estão na pauta da Câmara dos Deputados".  
APROVADO O REQUERIMENTO POR UNANIMIDADE. 

REQUERIMENTO Nº 4/11 - do Sr. Paulo Pimenta - que "requer a realização de 
um seminário de WEB CONFERÊNCIA para discutir sobre participação popular, 
e temas correlatos".  
APROVADO, POR UNANIMIDADE, O REQUERIMENTO.  

REQUERIMENTO Nº 5/11 - do Sr. Vitor Paulo e outros - que "requer a 
realização de "Atividades Comemorativas dos 10 anos de Criação da Comissão 
de Legislação Participativa - CLP"". 
APROVADO, POR UNANIMIDADE, O REQUERIMENTO . 

REQUERIMENTO Nº 6/11 - dos Srs. Dr. Grilo e Luiza Erundina - que "requer a 
inclusão da Comissão de Legislação Participativa no projeto ‘A Câmara quer te 
ouvir’".  
APROVADO O REQUERIMENTO POR UNANIMIDADE.  

REQUERIMENTO Nº 7/11 - do Sr. Edivaldo Holanda Junior - que "requer a 
inclusão do Município de São Luís, no Estado do Maranhão, no roteiro das 
audiências públicas que serão realizadas pelo Projeto ‘A Câmara quer te ouvir’".  
APROVADO O REQUERIMENTO, POR UNANIMIDADE.  

REQUERIMENTO Nº 8/11 - do Sr. Leonardo Monteiro e outros - que “Solicita 
anuência do Plenário da Comissão de Legislação Participativa para a realização 
de Seminário sobre o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em 
parceria com as entidades representativas do Nordeste de Minas".  
APROVADO O REQUERIMENTO, POR UNANIMIDADE.  
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REQUERIMENTO Nº 9/11 - do Sr. Vitor Paulo - que "requer a realização de 
Audiência Pública para receber sugestões da sociedade civil e de outros órgãos 
sobre propostas que abordem a temática do idoso". 
APROVADO POR UNANIMIDADE O REQUERIMENTO.  

REQUERIMENTO Nº 10/11 - do Sr. Miriquinho Batista - que "solicita a realização 
de audiência pública para debater a matéria objeto da Sugestão 125/2008 que 
propõe a criação e formatação do Serviço Nacional de Aqüicultura e Pesca 
(SESAP) e Serviço Nacional de Aprendizagem de Aqüicultura e Pesca 
(SENAAP)".  
APROVADO. 

REQUERIMENTO Nº 12/11 - do Sr. Leonardo Monteiro - que "solicita anuência 
do Plenário da Comissão de Legislação Participativa para a inclusão da 
Ouvidoria Parlamentar como parceira na realização de Seminário sobre o 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri".  
APROVADO, POR UNANIMIDADE, O REQUERIMENTO.  

REQUERIMENTO Nº 11/11 - do Sr. Paulo Pimenta - que "requer a realização de 
audiência pública para debater o silêncio da mídia no caso de censura imposto 
pelo Jornal Folha de São Paulo ao site www.falhadesaopaulo.com.br".  
APROVADO, POR UNANIMIDADE, O REQUERIMENTO.  

REQUERIMENTO Nº 13/11 - do Sr. Arnaldo Jordy - que “Solicita audiência 
pública, com a presença do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do 
Conselho Nacional de Justiça, Ministro Cezar Peluso, para relatar e debater as 
conclusões dos trabalhos da comissão extraordinária do Conselho Nacional de 
Justiça designada para apresentar proposta de política de segurança 
institucional da magistratura".  
APROVADO. 

REQUERIMENTO Nº 14/11 - do Sr. Arnaldo Jordy - que "requer a criação de 
Grupo de Trabalho destinado a estudar, examinar, discutir e apresentar proposta 
objetivando a reforma dos Códigos de Processo Civil, Penal, Defesa do 
Consumidor e Tributário".  
APROVADO. 

REQUERIMENTO Nº 16/11 - do Sr. Leonardo Monteiro - que "solicita anuência 
do Plenário da Comissão de Legislação Participativa para a realização de 
Reunião de Debates sobre o Programa de Expansão Universitária, com 
participação das Entidades representativas do Norte de Minas, na cidade de 
Janaúba, Minas Gerais".  
APROVADO. 

REQUERIMENTO Nº 19/11 - do Sr. Arnaldo Jordy e outros - que "requer 
manifestação de apoio à Ministra Eliana Calmon, em face de suas declarações 
indicando a existência de Magistrados descompromissados com os objetivos da 
Justiça no Brasil".  
APROVADO.  

REQUERIMENTO Nº 20/11 - do Sr. Dr. Grilo - que "solicita anuência do Plenário 
da Comissão de Legislação Participativa para a realização de Seminário para 
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debater "A Química Para Um Mundo Melhor", em comemoração ao Ano 
Internacional da Química, por indicação da ONU em 2011”.  
APROVADO O REQUERIMENTO, POR UNANIMIDADE. 

REQUERIMENTO Nº 22/11 - do Sr. Dr. Grilo - que "requer a alteração da lista de 
entidades que participarão do "Seminário Nacional de Combate à Obesidade", 
evento aprovado pela Comissão de Legislação Participativa, por meio da 
Sugestão nº 25, de 2011, de autoria do Núcleo Mineiro de Obesidade".  
APROVADO O REQUERIMENTO, POR UNANIMIDADE. 
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PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DA CLP 

PROJETOS DE LEI 

PROJETO DE LEI Nº 2627/2011 – SUG -18/2011  – que “altera o Código de 
Processo Civil para dispor sobre o julgamento e acrescenta artigo dispondo 
sobre a baixa de processos e autorizando a criação de plenário virtual”. 
Data de apresentação: 01/11/2011 
Situação: apensado ao PL 8.046/2010 

PROJETO DE LEI Nº 2356/2011 – SUG-17/2011  – que “dispõe sobre a prova 
oral em concursos públicos”. 
Data de apresentação: 21/09/2011 
Situação: apensado ao PL 2.140/2003 

PROJETO DE LEI 2355/2011 – SUG 204/2010  – que “altera a Lei nº 12.305, de 
2 de agosto de 2010, que "institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera 
a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências", para 
estimular práticas ambientais de reciclagem e outras destinações 
ambientalmente adequadas para os resíduos sólidos”; 
Data de apresentação: 21/9/2011 
Situação: CMADS – aguardando apensação 

PROJETO DE LEI Nº 1947/2011 – SUG 11/2011  - que “altera a redação dos 
arts. 16 e 65 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal”. 
Data de apresentação: 4/8/2011 
Situação: CSPCCO – Apensado ao PL 340/2011 

PROJETO DE LEI Nº 1746/2011 – SUG-168/2009  – que “altera dispositivos do 
Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal”. 
Data de apresentação: 30/6/2011 
Situação: CCJC – aguardando parecer 

PROJETO DE LEI Nº 1631/2011 – SUG 168/2011  - que “institui a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista”.  
Data de apresentação: 20/6/2011 
Situação: CTASP – pronta para pauta 

PROJETO DE LEI Nº 1504/2011 – SUG 230/2010  - que “acresce parágrafo ao 
art. 13 da Lei nº 9.249, de 1995, para autorizar a dedutibilidade, na apuração do 
lucro real, de despesas com doações efetuadas a entidades comunitárias sem 
fins lucrativos reconhecidas de utilidade pública também por Estados ou 
Municípios”. 
Data de apresentação: 2/6/2011 
Situação: CFT – apensado ao PL 3.200/1997 
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PROJETO DE LEI Nº 1502/2011 – SUG 78/2010  - que “altera o caput do art. 342 
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal”. 
Data de apresentação: 2/6/2011 
Situação: Plenário – apensado ao PL 6.109/2009 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 70/2011 – SUG 209/20 10 – que “altera 
os arts. 65 e 68 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para alterar a 
disciplina relativa a pagamentos efetuados por órgãos e entidades da 
Administração Pública, e dá outras providências”. 
Data de apresentação: 16/06/2011 
Situação: Aguardando Parecer na Comissão de Finança s e 
Tributação (CFT) 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS 

 
 EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº 
50340001 - SDL Nº 1/11 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
"evita o contingenciamento dos recursos destinados ao Programa de Prevenção 
e Enfrentamento da Violência contra a Mulher". 
Aprovada parcialmente na CMO.  

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº 
50340002 - SDL Nº 2/11 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
“estabelece como prioridade a redução das desigualdades de gênero e étnico-
racial e da mortalidade materna".  
Rejeitada na CMO. 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº 
50340003 - SDL Nº 3/11 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
"sugere Emenda à LDO para dispor sobre a obrigatoriedade de realização de 
audiências públicas para debater o Projeto de Lei do Orçamento". 
Rejeitada na CMO. 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA S Nº 
50340004 - SDL Nº 4/11 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que 
"sugere Emenda à LDO para dispor sobre metas sociais". 
Rejeitada na CMO. 
  



 

127 
 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI DO PLANO 
PLURIANUAL 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL Nº 503 40001 - SPA 
Nº 1/11 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que "acrescenta 
parágrafo ao Art. 16 do PL 29/2011 que 'institui o Plano Plurianual da União para 
o período 2012-2015'". 
Aprovada parcialmente na CMO. 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL Nº 503 40002 - SPA 
Nº 2/11 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que "altera a redação 
do Inciso I do Art. 4º do PL 29/2011 que 'institui o Plano Plurianual da União para 
o período 2012-2015'". 
Aprovada parcialmente na CMO. 

EMENDA AO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL Nº 503 40003 - SPA 
Nº 3/11 - do Centro Feminista de Estudos e Assessoria - que "suprime o Inciso 
III, do § 5º do Art. 19 do PLN 29/2011, que 'institui o Plano Plurianual da União 
para o período 2012-2015'". 
Aprovada parcialmente na CMO . 
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TABELAS E GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS 

TABELA E GRÁFICO DEMONSTRATIVO DAS REUNIÕES 

 

Reuniões Quantidade 

Reuniões de Eleição  02 

Reuniões Deliberativas 16 

Reuniões de Audiência Pública 07 

Seminários 15 

Mesas Redondas 02 

Outros eventos 02 

Total 44 
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Tipos 
Pendentes 

Anos 
Anteriores  

Recebidas 
2011 

Apreciadas em 2011 Pendentes 
dez/2011 Aprovadas  Rejeitadas  Prejudicadas  

 
Sugestões  (projetos de 

lei, requerimento de 
audiência 

pública, etc.) 
 

76 40 38 26 4 51 

 
Sugestões de Emendas 

à LDO e ao PPA 
 

0 7 7 0 0 0 

Total 76 47 45 26 4 48 
   Total de apreciadas: 75  
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Proposições de autoria da CLP  
 

 

Proposições Quantidade  

Projetos de Lei (PL) 8 
Projetos de Lei Complementar (PLP) 1 
Proposta de Emenda à Constituição 1 
Requerimentos  29 

Emendas ao PPA 3 

Emendas à LDO 4 

TOTAL 46 
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PUBLICAÇÕES 2011 

 
Título 

 
Tipo de evento 

 
Tiragem 

 
Cartilhas CLP 

 
5 ª edição 

5.000 
exemplares 

Folder da CLP Para divulgação da Comissão 
de Legislação Participativa. 

10.000 
exemplares 

Homenagem ao Dia 
Internacional da Síndrome 

de Down 

Sessão Solene realizada em 
06 de abril de 2010. 

500 exemplares 

VII Seminário LGBT no 
Congresso Nacional 

Seminário realizado em 18 de 
maio de 2010, com a 

participação da CDHM e 
CEC. 

1.500 
exemplares 

 

PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO 

 
Título 

 
Tipo de evento 

Inauguração do Plenário 
Adão Pretto 

Solenidade de inauguração do Plenário Adão 
Pretto, realizada pela CLP em conjunto com a 

CDHM em 23/06/2010. 

Política Nacional de 
Economia Solidária 

Reunião realizada pela CLP com a 
coparticipação da Frente Parlamentar de 

Economia Solidária em 16/06/2010. 
A Participação Popular no 
Parlamento no Século XXI 

Webseminário realizado nos dias 24, 31/05 e 
28/06/2011. 

Desenvolvimento dos 
Vales do Jequitinhonha e 

do Mucuri 
Seminário realizado em 13/09/2011. 
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GALERIA DE FOTOS 

 

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 10 ANOS DA CLP 
 
10 de agosto de 2011 

Brizza Cavalcante 
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EXPOSIÇÃO 10 ANOS DA CLP 
 

Gabinete deputada Luiza Erundina 

 
 

Gabinete deputada Luiza Erundina 
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Gabinete deputada Luiza Erundina 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA 10 ANOS DE CLP 
 

10 de agosto de 2011 
Leonardo Prado 

 

 
MESA REDONDA COM EX-PRESIDENTES DA CLP 

 
10 de agosto de 2011 

Saulo Cruz 

 
 

 

  



 

136 
 

Saulo Cruz 

 

 

 

SEMINÁRIO 10 ANOS DA CLP – DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃ O 
POPULAR  

17 de agosto de 2011 
Laycer Tomaz 
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SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO DOS VALES JEQUITINHONHA E  MUCURI  

13 de setembro de 2011 
Beto Oliveira 

 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA JORNADA  DA 
ENFERMAGEM. 

30 de novembro de 2011 
 

Laycer Tomaz 
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SEMINÁRIO SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA SAÚDE. 

3 de maio de 2011 
 

Gustavo Lima 

 
 
 
 
 

I SEMINÁRIO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO NOS ESTADO S 

23 de agosto de 2011 
 

Brizza Cavalcante 

 
 



 

139 
 

 
 
 

Brizza Cavalcante 

 
 
 
 

SEMINÁRIO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – MOBILIZAÇÃO 
NACIONAL POR UMA EDUCAÇÃO SEM HOMOFOBIA 

23 de novembro de 2011 
Brizza Cavalcante 
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REUNIÃO DA FRENTE PARLAMENTAR DA LIBERDADE DE EXPRE SSÃO E 
COMUNICAÇÃO 

22 de fevereiro de 2011 
 

Laycer Tomaz 
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QUADRO TÉCNICO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA 

Sonia Hypolito 
Aldenir Áurea da Silva 

Aldo Matos Moreno 
Ana Rita Martins 

Anna Carolina Barros Nahuz 
Cibele de Fátima Morais Rocha 

Cláudio Ribeiro Paes 
Eliana Teixeira Gaia 
Gisele Villas Boas 

José Augusto Henriques de Queiroz 
Maria das Graças da Silva 
Marília Carvalho Pereira 
Nilma Martins Calazans 

Oliver Kaialy Guimarães Rainho 
Viviane Castro Bayma Hagstrom 

PROGRAMA PRÓ-ADOLESCENTE 

Aldenir Quirino Santos 
Sara Rebeca de Brito Feitosa 

ESTAGIÁRIA  

Giulliane da Silva Cerqueira 

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 

 
 
 
 
 
 
O material referente aos eventos realizados por esta Comissão de Legislação Participativa está disponível na página 
desta Comissão na Internet www.camara.gov.br/clp 

 
Os relatórios constantes deste documento foram elaborados com base nas informações obtidas em notas taquigráficas e 
gravações de áudio e vídeo. 


