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RESUMO

o presente trabalho oferece estudo sobre a ampliação da participação da sociedade
civil no processo legislativo, por meio da criação da Comissão de Legislação Participativa da
Câmara dos Deputados. O principal objetivo deste estudo consiste em demonstrar que
participação da sociedade civil no processo legislativo é instrumento de consolidação da
democracia no Brasil. No desenvolvimento, são apresentadas informações sobre as formas de
participação da sociedade civil no processo legislativo com a instituição da Constituição
Federal de 1988 e após a criação da Comissão de Legislação Participativa.
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 define um cidadão além da condição de simples
eleitor. Com o objetivo de servir a uma sociedade pluralista, trata de institucionalizar uma
democracia participativa, com fundamento na participação ativa e organizada do povo na
administração de assuntos de seu interesse, em adição à representação popular.
A Carta Magna assegura a participação popular na criação das leis que regem o
Estado, através do referendo e da iniciativa popular. Com o uso do referendo, o povo é
chamado a dar assentimento e conferir validade a uma proposição normativa ordinária. Já a
iniciativa popular é o direito que assiste a um determinado número de eleitores submeter à
Assembléia Legislativa uma proposição concreta. Nos dois casos citados, os grupos
recomendam repostas ou propostas mais adequadas às suas aspirações e necessidades.
A Constituição autoriza o trabalho dos lobistas junto ao Congresso Nacional, quando
faculta às entidades associativas ou quaisquer grupos, por' meio da iniciativa popular,
instrumento de posicionamento junto às Câmaras Legislativas acerca de matérias de seu
interesse, bem como pelo referendo, oportunidade para excluírem projetos legislativos que
lhes pareçam prejudiciais ou apoiarem os que forem convenientes.
Assegura também, em duas hipóteses, a presença dos grupos no processo legislativo.
Na área da assistência social, quando estipula em seu art. 204, que cabe "a participação da
população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas [...]", bem
como no art. 29, inciso XII, quando determina que as leis orgânicas municipais devem
assegurar "a cooperação das associações representativas no planejamento municipal".
A iniciativa das normas legislativas compete aos parlamentares, ao Presidente da
República e à sociedade civil, nos termos definidos na Constituição Federal.
De acordo com o artigo 50 da Constituição Federal, a iniciativa das propostas de
emendas constitucionais compete a um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal; ao Presidente da República; ou de mais da metade das
Assembléias Legislativas dos Estados, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa
de seus membros.
Estabelece ainda o art. 61 da Carta Magna que cabe a qualquer membro ou comissão
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional; ao Presidente da

República; ao supremo Tribunal Federal; ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos a
iniciativa das leis complementares e ordinárias, na forma e nos casos nela previstos.
A iniciativa popular poderá ser exercida com a apresentação à Câmara dos
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional,
distribuído pelo menos por cinco Estados e por não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles, conforme estabelece o § 2° daquele artigo.
O processo legislativo compreende o conjunto de atos (iniciativa, emendamento,
votação, sanção e veto, promulgação e publicação de proposições) realizados pelos órgãos
legislativos. Engloba a elaboração de emendas à constituição, leis complementares, leis
ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções (artigo 59 da
Constituição Federal).
Para Márcia Azevedo (Prática do Processo Legislativo - Jogo Parlamentar - Fluxos
de Poder e Idéias no Congresso, exemplos e momentos comentados), o ideal seria que um
número maior de cidadãos tivesse acessos para os fluxos de idéias que poderiam alcançar ou
não as estruturas formais do processo legislativo. O Legislativo deve captar e expressar as
idéias, os anseios, sonhos e preocupações da sociedade. Compete também ao cidadão a
capacidade de pensar, ter idéias e participar do processo legislativo e do processo de
elaboração das leis, capacidade não delegada aos seus representantes, se não sua
representação política.
Ainda seguindo a mesma autora, um Legislativo maduro e democrático permite aos
cidadãos o acesso e o controle de seus fluxos de idéias, incentiva e promove a geração e a
alimentação desses fluxos, com ampla variedade possível de temas.
A cidadania de cada um exige a vivência diária e a responsabilidade com os rumos
da política e do governo. A autora enfatiza a importância do relacionamento do eleitor com
seu representante político, espaço onde a cidadania pode ser praticada de forma plena. E é
justamente esse relacionamento que alimenta os Fluxos de Poder e de Idéias, indispensáveis
ao fortalecimento do Poder Legislativo e a legitimidade do regime democrático.
Através da eliminação das dúvidas, do esclarecimento de questões

sofisticadas,

mostrando os acessos à informação, debatendo a participação ativa do representante, dos
grupos de interesse e do indivíduo é que se desenvolve a cultura de cidadania e se ensina o
seu exercício pleno.
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o presente trabalho oferece uma abordagem da importância da participação da
sociedade civil no processo legislativo como instrumento de consolidação da democracia
representativa.
No primeiro capítulo são apresentadas breves definições de democracia, cidadania,
processo legislativo, participação popular e sociedade civil. Também são apresentados os
instrumentos de participação da sociedade civil no processo legislativo, a partir da instituição
da Constituição Federal de 1988, bem como as formas previstas no âmbito da Câmara dos
Deputados.
No capítulo segundo, o estudo oferece uma visão de outros países que adotam a
participação da sociedade civil no processo legislativo. Foram apresentados dados de países
tradicionalmente democráticos, como Estados unidos e Suíça, bem como o caso da
Venezuela, exemplificando um caso do continente sul-americano.
No capítulo quarto procurou-se oferecer maior conhecimento acerca da Comissão de
Legislação Participativa, desde o processo de sua criação, até.orientações quanto ao processo
de oferecimento de Sugestões Legislativas, bem como sua tramitação e destino dentro do
processo legislativo.
Nas considerações finais, foi apresentado balanço das atividades da Comissão no
período compreendido entre os anos 200I e 2002, buscando demonstrar o incremento da
participação popular no processo legislativo e sua importância para o fortalecimento da
democracia no País.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Breve definição de Democracia

Democracia é a forma de governo que tem por fundamentos a igualdade perante a lei,
a liberdade de opinião e o direito de livre escolha dos governantes.
Na teoria aristotélica, democracia é o Governo do povo, de todos os cidadãos, ou
seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania. (Bobbio, Norberto - Nicola
Matteucci e Gianfranco Pasquino - Dicionário de Política. Volume I - Editora UnB. l O"
edição. P. 319)
Na linha da definição de Aristóteles, José Afonso da Silva define democracia como o
regime de garantia geral para a realização dos direitos fundamentais do homem. A democracia
- governo do povo, pelo povo e para o povo - aponta para a realização dos direitos
econômicos e sociais, que garantem a realização dos direitos individuais, de que a liberdade é
a expressão mais importante. Os direitos econômicos e sociais são de natureza igualitária, sem
os quais os outros não se efetivam realmente. É nesse sentido que também se pode dizer que
os direitos humanos fundamentais são valores da democracia".
A doutrina distingue três tipos de democracia: direta, indireta e semidireta ou mista.
Democracia direta é aquela em que o próprio povo exerce as funções do Estado (modalidade
em extinção em função do número crescente de cidadãos).
A democracia indireta, também conhecida como democracia representativa, é a
modalidade onde o povo escolhe seus representantes, que tomam em seu nome as decisões de
governo. (Notas sobre o Legislativo e a participação da sociedade - Câmara dos Deputados,
2001)

A democracia semidireta ou mista é a modalidade em que, basicamente
representativa, é direta na medida em que são assegurados mecanismos de participação direta
do povo em determinadas decisões, como o plebiscito e o referendo.
Para Rubens Lyra (As vicissitudes da democracia participativa no Brasil- Revista de
Informação Legislativa n. 14), só há participação política efetiva quando existe democracia
participativa, quando o cidadão pode apresentar e debater propostas, deliberar sobre elas e,
sobretudo, mudar o curso da ação estabelecida pelas forças constituídas e formular cursos de
ação alternativos, ou, mais precisamente, sempre que houver formas de o cidadão participar,
4

decidindo e/ou opinando, diretamente, ou de forma indireta, por meio de entidades que
integra, a respeito de uma gama diversificada de instituições, no âmbito da sociedade
(famílias, empresas, mídia, clubes, escolas etc) ou na esfera pública (orçamento participativo,
conselhos de direitos, ouvidorias etc).
Para Raul Ponte (Democracia Representativa e Democracia Participativa - Palestra
realizada no Seminário Internacional sobre Democracia Participativa, Porto Alegre), a
democracia participativa, por seu potencial mobilizador e conscientizador, permite aos
cidadãos desvendar o Estado, geri-lo e estabelecer um efeito demonstração para outros setores
da sociedade, traduzindo o método para outras esferas da luta política e da competência
administrativa.
A democracia semidireta admite

a complementaridade entre representação

tradicional (eleição de representantes no Executivo e no Legislativo) e formas de participação
direta em questões de interesse público. Essa modalidade torna-se bem sucedida quando o
Parlamento divide com o povo o poder e as autoridades

~stão

sujeitas ao controle e ao

veredicto do povo. Nesse regime, a participação política abrange a eleição, a votação e a
apresentação de projetos. A votação inclui questões colocadas por referendo ou plebiscito. A
apresentação de projetos de lei refere-se à iniciativa popular legislativa, que inclui desde a
elaboração e subscrição popular até a votação. (Benevides, Maria. A Cidadania Ativa Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular)

2.1.1 Democracia Representativa X Democracia Participativa
Nas palavras de Roberto Amaral (Apontamento para a reforma política - A
Democracia Representativa está morta; viva a Democracia Participativa - Revista de
Informação Legislativa n. 151), a democracia participativa retoma o conceito rousseauniano
de povo, povo ícone, onde a democracia é compreendida como um regime que possibilita a
participação dos governados na formação da vontade governativa. Citando Norberto Bobbio
Roberto Amaral afirma que qualquer projeto de Democracia há que se fundar sobre três
pilastras fundamentais: participação popular, controle social e liberdade de dissenso, aspectos
ausentes na democracia representativa.
Em defesa de mudanças na forma representativa da democracia, continua o autor "se,
na democracia representativa, a participação é um episódio, restrito às eleições, às quais o
eleitor comparece e deposita seu voto, perdendo o contato com o eleito e deixando de influir
5

no desempenho de seu mandato, na democracia participativa a cidadania é permanente, diária,
cotidiana, é o chamamento ao eleitor para que no curso da ação ele esteja permanentemente
colado, integrado, articulado, entendido, próximo do governante, para que as ações sejam
permanentemente discutidas". (Amaral, Roberto)
Para tal autor, a democracia vai além de uma idéia, de um conceito ou juízo de valor.
É uma ação permanente, que pressupõe a igualdade de todos perante a lei, sem distinções.

Todos são iguais perante o Estado, com os mesmos direitos de integrá-lo e sobre ele influir.
"Democracia é um direito da humanidade. Democracia e participação se exigem [...] porque
democracia sem participação, sem povo, mas povo sujeito ativo e passivo do processo
político, no pleno exercício da cidadania, povo nas ruas, povo na militância partidária, povo
os sindicatos, povo na militância civil, povo na militância social. Povo-Nação, participando da
construção da vontade govemativa. O regime será tanto mais democrático quanto tenha
desobstruído canais, obstáculos, óbices à livre e direta manifestação da vontade do cidadão."
(Amaral, Roberto)
O autor defende a democracia participativa porque esta objetiva minimizar a
intermediação pela manifestação direta da soberania. Como um processo gradual, não propõe
a extinção da formas de representação, como o Poder Legislativo, mas sua coadunação com
instrumentos de participação popular que impliquem interação do governado na governança e
seu controle sobre os governantes.
Roberto Amaral ressalta os aspectos positivos da democracia participativa ante a
capacidade de gerenciar conflitos, buscando além do consenso, a ampla consulta popular e, na
conseqüência, "o compromisso de todos os atores sociais afetados, a integração de todos os
povos, a busca de novas expressões do coletivo, a descentralização das iniciativas e da gestão,
a desconcentração do poder, a quebra do monopólio da política pelas classes dominantes."
Compreende a emergência das instituições populares e sociais variadas; agrupamentos
conjunturais ou espontâneos, aglutinados para resolver problemas concretos e até amplos
movimentos, todos com poder decisório no cenário político.

2.1.2 Notas sobre a participação da Sociedade Civil no processo de consolidação
da Democracia no Brasil

A democracia, mais do que um sistema de valores, traduz-se em mecanismos e
instituições que assegurem a legitimidade democrática do poder. A democracia não é somente
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uma forma de chegar ao poder, mas uma forma de exercê-lo, afirma Ricardo Rodrigues.
(Desenvolvimento nas Ações Políticas da Sociedade Civil Dentro e Fora do Congresso
Nacional) "Os velhos e tradicionais mecanismos e instituições têm se revelado muitas vezes
insuficientes, embora necessários, para garantir a existência de um regime político
efetivamente democrático." Os mecanismos e instituições da democracia meramente
representativa têm se mostrado limitados. De tal sorte que novos e modernos instrumentos de
controle e de participação no poder devem ser permanentemente incorporados na prática
democrática em consonância com a maior complexidade e modernização das sociedades
atuais. Que sejam mecanismos criados em complemento e não em substituição às instituições
representativas tradicionais, mas que incorporem na dinâmica política a realidade da
sociedade civil organizada em suas entidades e associações, dando à prática democrática uma
dimensão mais real e efetiva.
Uma sociedade civil forte e organizada é um dos mais importantes pré-requisitos
para a consolidação democrática. "Mais do que qualquer outro componente constituinte dessa
forma de governo, é a sociedade civil que dá legitimidade à au'toridade do Estado e às práticas
democráticas." (Rodrigues, Ricardo). Como afirma Ricardo Rodrigues citando o cientista
político Larry Diamont, não se pode compreender uma democracia sem se observar sua
sociedade civil.
Quando a sociedade atua de forma organizada, desempenha importante papel na
preservação da forma democrática de governo, ao monitorar possíveis abusos de governantes
e participando da formulação de políticas públicas, especialmente através de grupos de
interesse. (Rodrigues, Ricardo). Os grupos de pressão oriundos da sociedade civil estão
presentes no cenário político nacional e desempenham um importante papel no processo de
tomada de decisão pública, pois são o canal mais prático para a articulação dos interesses da
sociedade civil. Os grupos da sociedade civil complementam as instituições formais da
democracia e por isso, os legisladores devem direcionar suas atenções para a democratização
do acesso de tais instituições às instituições governamentais.
"Democracia é sinônimo de pluralismo e participação do cidadão nas coisas
públicas". (Rodrigues, Ricardo) Para o autor, uma maior participação da sociedade civil nas
decisões públicas nos permite vislumbrar a consolidação da democracia. (Rodrigues, Ricardo)
Nas palavras de Norberto Bobbio, "o único modo de tornar possível o exercício da
soberania popular é a atribuição ao maior número de cidadãos do direito de participar direta e

7

indiretamente na tomada das decisões coletivas". (Bobbio, Norberto - Liberamismo e
Democracia)
Como afirma Silvio Dobrowolski citando Hermann Heller, se a "democracia é uma
estrutura de poder construída de baixo para cima", é justo concluir que cabe ao povo a última
opinião sobre a ação governamental. (Dobrowolski, Silvio - O Controle do Poder Político
pelos Grupos Sociais, em Estudos de Direito Constitucional). Trata-se da aplicação da idéia
democrática, que exige a participação política dos governados.
Ainda segundo o Dobrowolski, o Estado contemporâneo é obrigado a agir como
gerente da sociedade, mediante consultas, diálogos, encaminhamento de demandas, para obter
a necessária aquiescência dos grupos, e, ainda, reduzir, por meio de acordos ou de
arbitramento, os conflitos de interesses porventura existentes na sociedade. (Dobrowolski,
Silvio).
Para Rousseau, "as leis não são, em verdade, senão as condições da associação civil.
O povo submetido às leis deve ser o autor delas; somente .aos que se associam compete
regulamentar as condições da sociedade".(Rousseau. J. Jean - O Contrato Social)

2.2 - Definição de Cidadania

Na definição de Thomas H. Marshall (Johnson, Allan G. - Dicionário de SociologiaGuia Prático da Linguagem Sociológica. P. 34), cidadania é uma situação social baseada em
três direitos em relação ao Estado: 1) direitos civis, que incluem o direito de livre expressão,
de ser informado sobre o que está acontecendo, de reunir-se, organizar-se, locomover-se sem
restrição indevida e receber igual tratamento perante a lei; 2) direitos políticos, que incluem o
direito de votar e disputar cargos em eleições livres; e 3) direitos socioeconômicos, que
incluem o direito ao bem-estar e à segurança social, a sindicalizar-se e participar de
negociações coletivas, com empregadores e mesmo o de ter um emprego.
Na seqüência da definição valiosa de Marshall, Marcia Azevedo (Prática do Processo
Legislativo - Jogo Parlamentar - Fluxos de Poder e Idéias no Congresso, exemplos e
momentos comentados) define cidadania como sendo o conjunto dos direitos civis, políticos e
sociais que uma pessoa possui legitimamente, a partir de seu nascimento.
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Os direitos civis são os conquistados com as Revoluções Francesa e Industrial, como
o direito à liberdade, à igualdade, à propriedade, os direitos de ir e vir, direito à vida,
segurança etc.
A concepção liberal clássica dos direitos humanos englobou os direitos individuais
exercidos coletivamente, criando os direitos políticos, como o direito à livre associação e
reunião, de organização política e sindical, de participação política e eleitora, do sufrágio
universal etc.
Os direitos sociais, conquistados no século XX pelas lutas do movimento operário e
sindical, englobam o direito ao trabalho, à saúde, à educação, à aposentadoria, ao seguro
desemprego. São todos os direitos que garantam acesso aos meios de vida e bem-estar social.
Construir a cidadania, para a autora, é conscientizar cada um para atuar no papel de
agente político (Azevedo, Marcia). Nesse papel, o indivíduo soma seus esforços com os
demais, por meio da organização, da mobilização, da presença em torno dos interesses sociais,
transformando a essência da movimentação social em objetivos políticos, conquistando, como
direitos, antigas reivindicações.
A cidadania bem orientada expande suas atividades, fortalecendo a relação de
hegemonia entre o Estado e a sociedade, procurando aprender e compreender as instituições,
respeitando as normas, defendendo a Constituição e criando laços fortes de cooperação e
participação direta, assevera Marcia Azevedo.
As manifestações populares podem ser de grande valia nos processos de tomada de
decisão. Como ação política isolada não trazem os resultados almejados pelos seguimentos da
sociedade que a promovem, porque ignora que na política e na estrutura dos Poderes há outras
forças e outros mecanismos que influenciam e propulsionam a dinâmica governamental.
Conhecer essa dinâmica e as forças que a influenciam torna o cidadão mais eficaz em sua
participação política.

2.3 Conceito de Processo Legislativo

Processo legislativo é o conceito aplicado a um conjunto de atos realizados pelos
órgãos legislativos, como a iniciativa, o emendamento, votação, sanção, veto, promulgação e
publicação de proposições. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à
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Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias,
decretos legislativos e resoluções (art. 59 da Constituição Federal).
A iniciativa legislativa é a faculdade que se atribui a alguém ou a algum órgão para
apresentar proposições ao Poder Legislativo. Pode ser concorrentemente conferida a mais de
uma pessoa ou órgão, mas, em alguns casos, é outorgada com exclusividade a um deles
apenas.
A iniciativa de leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos
Deputados, Senado Federal ou Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos.
(art. 61 da Constituição Federal)

o emendamento consiste na apresentação de proposições acessórias a outras,
faculdade atribuída aos membros de órgãos legislativos ou aos órgãos de cada uma das Casas
do Congresso Nacional, de modo a sugerir modificações nas matérias contidas e proposições
em tramitação.
A votação constitui o momento da deliberação coletiva das Casas do Congresso e de
suas Comissões, geralmente precedida de estudos, pareceres e debates. Há exigência de
quorum mínimo para determinados tipos de proposições, como, por exemplo:

1.

três quintos dos membros das Casas do Congresso, em dois turnos, para

aprovação de emendas à Constituição Federal (art. 60 CF);
2.

Maioria absoluta dos membros das Casas, para aprovação de leis

complementares (art. 69 CF);
3.

Maioria simples, com presença em Plenário ou Comissão da maioria

absoluta dos membros, em cada Casa, para aprovação de leis ordinárias (art. 47 CF).
Sanção é o ato pelo qual o Chefe do Poder Executivo expressa sua concordância com
projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Essa sanção pode ser expressa ou tácita.
Quando expressa, deverá ser manifestada no prazo de quinze dias úteis a partir do
recebimento do projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Esgotado o prazo sem
deliberação, o silêncio do Presidente da República significa sanção tácita, cabendo ao
Presidente do Congresso Nacional promulgar a lei em 48 horas (art. 66 CF).

o veto é a concretização da expressa discordância do Chefe do Poder Executivo em
relação ao projeto aprovado pelo Congresso Nacional. O veto se justifica pela
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inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público apurado no texto ou em parte dele.
O Presidente da República tem o prazo de 15 dias úteis para apor o veto à matéria, que só
poderá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. O Veto deverá
ser apreciado pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta, podendo ser rejeitado pelo voto
secreto da maioria dos Deputados e Senadores (art. 66 CF).

2.4 Conceitos de Participação Popular, Iniciativa Popular Legislativa, Plebiscito
e Refereudo

"A PARTICIPAÇÃO POPULAR é a expressão da cidadania ativa e a realização
concreta da soberania popular" (Benevides, Maria Victoria de Mesquita. A Cidadania Ativa Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular. 2001). É um princípio democrático que se traduz
na possibilidade de criação, transformação e controle sobre o poder, ou os poderes, em vários
níveis e instância. Apresentada sob diferentes modalidades de ação política e de mecanismos
institucionais, tem como ator principal o povo soberano. Constituem formas de participação
popular desde as manifestações de rua até os movimentos sociais organizados; dos conselhos
populares e de co-gestão administrativas, as assembléias e comissões de fábricas. São
mecanismos institucionais as eleições e os diversos mecanismos de participação direta, como
o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular.
A INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA é o direito assegurado a um conjunto de
cidadãos de iniciar o processo legislativo, que se desenrola no Parlamento. As condições para
o exercício desse direito, como sua abrangência quanto aos temas e à circunscrição eleitoral
variam de acordo com os dispositivos constitucionais e os preceitos legais.
A iniciativa popular legislativa está prevista na Constituição de 1988 nos níveis
municipal, estadual e federal. No plano federal, "a iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei (complementar ou ordinária) subscrito
por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles." (art. 61,
§2°).

A Lei Orgânica do município de São Paulo prevê a iniciativa popular para emendas à
própria lei orgânica e para projetos de interesse do município, da cidade ou de bairros.
A Câmara Municipal de São Paulo, inspirada em iniciativa da Câmara Federal, criou
a comissão Extraordinária Permanente de Legislação Participativa, através da Resolução 02,
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de 26 de abril de 1991, que tem por competência dar encaminhamento às sugestões de
iniciativa legislativa propostas por entidades civis, como sindicatos, órgãos de classe,
associações e organizações não-governamentais (ONOs); fiscalizar e acompanhar a
implementação das leis aprovadas no município; e promover estudos e debates sobre temas
jurídicos éticos e sociais, de interesse da comunidade.
Da mesma forma, a Câmara Municipal de São José dos Campos (São Paulo) criou a
Comissão Permanente de Legislação Participativa, através do Projeto de Resolução n°
101200 I. Compete à comissão receber pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de
entidades científicas e culturais, sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por
associações ou órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto
partidos políticos; dar pareceres aos projetos de iniciativa legislativa oriundos de entidades
científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas.
PLEBISCITO, do latim (plebis + scitum), na Roma antiga designava a decisão
soberana da plebe, expressa em votos. REFERENDO vem de.ad referendum e origina-se na
prática de consultas à população em certas localidades suíças, desde o século XV, para tornar
válidas as votações nas Assembléias cantonais.
No Direito Internacional Público, o termo plebiscito está associado à idéia de
soberania territorial e ao princípio da autodeterminação dos povos. Está previsto para
consultas sobre tratados bilaterais ou multilaterais, sobre adesão a organismos internacionais e
tudo o que diz respeito a questões territoriais como anexação, sucessão, fusão, associação ou
união etc.
O que distingue referendo e plebiscito é a natureza da questão que motiva a consulta
popular - se normas jurídicas ou qualquer outro tipo de medida política - e o momento da
consulta. Quanto à natureza, o referendo diz respeito a qualquer tipo de questão de interesse
público, não necessariamente de ordem normativa, incluindo-se políticas governamentais.
Quanto ao momento da consulta, o referendo é convocado sempre após a edição de atos
normativos, seja para confirmar ou rejeitar normas legais ou constitucionais em vigor. O
plebiscito, ao contrário, significa uma manifestação sobre medidas futuras, referentes ou não à
edição de normas jurídicas. (Benevides, Maria)
Almino Afonso, citando Pinto Ferreira (Affonso, Almino. Democracia Participativa
- Plebiscito - Referendo - Iniciativa Popular, 1996), expõe que "o referendo em sentido
restrito se aplica a uma decisão do povo sobre uma medida legislativa. O plebiscito é a
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decisão do povo sobre um ato do Executivo". Citando José Cretella Jr., o Parlamentar, afirma
que "plebiscito é a consulta ao povo para que este, mediante pronunciamento, manifeste
livremente sua opinião sobre assunto de interesse relevante". Nesse sentido, o plebiscito
implicaria consulta formulada antes que o ato legislativo se configurasse, e referendo seria a
medida posterior, o instituto pelo qual as coletividades se pronunciam sobre decisão
legislativa.

2.5. Conceitos de Sociedade Civil, Grupo de Iuteresse e Lobbying

A liberação do regime político propiciou uma fragmentação entre os Partidos
Políticos, o que gerou uma diminuição do interesse do cidadão pela atividade partidária.
Muitos partidos perderam o contorno de suas plataformas políticas, forçando uma migração
de pessoas para atividades em outros grupos e associações. Resultou desse processo um maior
distanciamento entre a sociedade civil organizada e a estrutura institucional do Estado.

o elo entre

a sociedade civil e o Estado passa a ser assumido pelas Organizações

não-governamentais (ONGs). Surge uma terceira dimensão da vida pública, em oposição ao
governo e ao mercado, onde prevalecem os valores da solidariedade.
Essas organizações desenvolvem redes de comunicação alternativas, cobrindo áreas
imensas de atuação e influência. Visam, além da comunicação com o Estado, à interligação
com outros movimentos sociais de conscientização. Formam-se as redes associativas que
podem contribuir para a alavancagem do padrão de cidadania no País, por meio de cursos,
palestras e acompanhamento.
A distinção entre associações da sociedade civil e grupos de interesse está na
finalidade de suas ações. Enquanto as associações civis são formadoras de opinião nos
espaços entre o Estado e o mercado, visando à defesa do interesse público, ao controle e à
fiscalização do Estado e à percepção crítica do poder, os grupos de interesse defendem os
interesses econômicos e buscam a preservação e desenvolvimento de interesses privados
específicos, como sindicatos e empresas.
Os grupos de interesse possuem visão corporativa, organizam-se em lobbies e
apropriam-se de espaços públicos em função de seus interesses particulares. Nada impede, no
entanto, que as associações civis pratiquem o lobby lícito na defesa de seus interesses e
objetivos.
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No processo legislativo, o lobbying acontece em cada estágio do processo legislativo,
desde a apresentação de idéias para proposições até a aprovação ou rejeição final da matéria,
passando pela elaboração dos pareceres, exame das matérias nas comissões técnicas,
apresentação de emendas, debates e influências nos votos.
O interesse desses grupos na elaboração das leis e políticas públicas justifica-se pelo
fato de que os produtos legislativos resultantes da atuação parlamentar afetam diretamente
suas atividades, quer de modo positivo ou negativo.
Lobbying, portanto, é o meio lícito de comunicação com o Poder Legislativo. O que

não está garantido, no entanto, é a possibilidade de o cidadão comum ter acesso a todas as
informações de que precisa para participar do Governo e das decisões no âmbito do
Congresso nacional. (Azevedo, Marcia)
Para o Deputado Walter Pinheiro (PTIBA), na justificação quando da apresentação
de projeto de lei buscando a regulamentação da atividade,

o lobby é a essência da

democracia, possibilitando que, com transparência, os grupos de pressão e de interesse
possam atuar organizadamente, e que, com menores custos, todos os setores da sociedade
possam fazer uso de estruturas profissionais destinadas a levar suas opiniões e
posicionamentos aos Congressistas, em benefício do processo legislativo e de sua segurança.

2.6 Instrumentos de participação da Sociedade Civil

As organizações religiosas e as entidades ligadas à saúde e à assistência social
mostraram capacidade de mobilização para viabilizar, primeiro, na Constituição brasileira, e
depois na legislação federal, a instituição de canais de participação da cidadania na
formulação de políticas públicas Rubens Lyra As vicissitudes da democracia participativa no
Brasil).
Nas palavras de Rubens Lyra (As vicissitudes da democracia participativa no Brasil),
a participação direta do cidadão na gestão pública é princípio consolidado há quase cinqüenta
anos, inscrito na própria Declaração dos Direitos do Homem, na qual se lê que "todo homem
tem o direito a tomar parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de
representantes livremente escolhidos" (art. XXI, inciso I).
No entanto, poucas Constituições incorporaram o conteúdo desse dispositivo, tendo a
Constituição brasileira o adotado em 1988, quando define que "todo poder emana do povo,
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que o exerce por meto de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição" (art. l° parágrafo único).
Além dessa norma genérica, vários artigos da Constituição prevêem a participação da
cidadania na gestão pública, através da participação da comunidade no Sistema Único de
Saúde e na seguridade social (art. 198, UI e art. 194, VII), seja no caso da política agrícola,
"com participação efetiva dos diferentes agentes econômicos envolvidos em cada setor de
produção" (art. 187, caput). Nos casos da assistência social e das políticas referentes à criança
e ao adolescente, a Carta especifica que a participação da população se dará "por meio de
organizações representativas" (art. 204, lI).

o Estatuto

da Criança e do Adolescente (ECA), criado pela Lei n° 8.059, de 12 de

julho de 1990, dá conteúdo mais preciso de participação popular. Assim, nos Conselhos da
Criança e do Adolescente - cuja instalação, em nível nacional, estadual e municipal, o ECA
torna obrigatória -, "deverão ter assegurada a paridade entre as organizações representativas
da população e os órgãos do Governo" (art. 88, I).
Outra inovação no campo da consolidação da democracia participativa é a adoção de
Ouvidorias (Ombudsman). Esse instituto de caráter unipessoal vem alcançando diferentes
esferas do serviço público, as instituições policiais e as universidades públicas, com destaque
para as federais.
Outras formas de participação representante da democracia direta ou semidireta vêm
sendo adotadas, ainda que informalmente, como o Orçamento Participativo, adotado na
cidade de Porto Alegre sob a gestão de Tarso Genro. Essa forma de participação, além de
original e bem-sucedida, é eficiente, pois coloca nas mãos do cidadão comum a deliberação
última sobre a alocação de vultosos recursos financeiros.
No caso da democracia semidireta, o melhor exemplo talvez seja a democratização
levada a cabo pelas universidades públicas, onde os titulares de funções executivas (Reitor,
Diretores de Centros, Chefes e Coordenadores) e deliberativas (Conselheiros integrantes dos
Colegiados Superiores) são escolhidos pelo processo eleitoral, escolhidos pelo corpo docente
e servidores técnico-administrativos.
Na atual forma de governo brasileira, democrática, são parcas as formas de
participação da sociedade no processo legislativo.
A Constituição Federal brasileira de 1988 adotou a democracia semidireta ou mista,
que pode ser definida como aquela em que, embora seja basicamente representativa, é direta
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que o exerce por mero de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição" (art. 1° parágrafo único).
Além dessa norma genérica, vários artigos da Constituição prevêem a participação da
cidadania na gestão pública, através da participação da comunidade no Sistema Único de
Saúde e na seguridade social (art. 198, UI e art. 194, VII), seja no caso da política agrícola,
"com participação efetiva dos diferentes agentes econômicos envolvidos em cada setor de
produção" (art. 187, caput). Nos casos da assistência social e das políticas referentes à criança
e ao adolescente, a Carta especifica que a participação da população se dará "por meio de
organizações representativas" (art. 204, lI).

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado pela Lei

n° 8.059, de 12 de

julho de 1990, dá conteúdo mais preciso de participação popular. Assim, nos Conselhos da
Criança e do Adolescente - cuja instalação, em nível nacional, estadual e municipal, o ECA
torna obrigatória -, "deverão ter assegurada a paridade entre as organizações representativas
da população e os órgãos do Governo" (art. 88, I).
Outra inovação no campo da consolidação da democracia participativa é a adoção de
Ouvidorias (Ombudsman). Esse instituto de caráter unipessoal vem alcançando diferentes
esferas do serviço público, as instituições policiais e as universidades públicas, com destaque
para as federais.
Outras formas de participação representante da democracia direta ou semidireta vêm
sendo adotadas, ainda que informalmente, como o Orçamento Participativo, adotado na
cidade de Porto Alegre sob a gestão de Tarso Genro. Essa forma de participação, além de
original e bem-sucedida, é eficiente, pois coloca nas mãos do cidadão comum a deliberação
última sobre a alocação de vultosos recursos financeiros.
No caso da democracia semidireta, o melhor exemplo talvez seja a democratização
levada a cabo pelas universidades públicas', onde os titulares de funções executivas (Reitor,
Diretores de Centros, Chefes e Coordenadores) e deliberativas (Conselheiros integrantes dos
Colegiados Superiores) são escolhidos pelo processo eleitoral, escolhidos pelo corpo docente
e servidores técnico-administrativos.
Na atual forma de governo brasileira, democrática, são parcas as formas de
participação da sociedade no processo legislativo.
A Constituição Federal brasileira de 1988 adotou a democracia semidireta ou mista,
que pode ser definida como aquela em que, embora seja basicamente representativa, é direta
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na medida em que são assegurados mecanismos de participação direta do povo em
determinadas decisões.
Em seu art. 1°, parágrafo único, dispõe que "todo poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição".
Assim, ainda que mantendo o sistema representativo, característica das democracias
indiretas, a Constituição criou oportunidade para a participação direta dos cidadãos na
formação de alguns atos de governo.
O art. 14 lista os mecanismos de participação direta nos atos de governo: "A
soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo:
UI - iniciativa popular.
(...)"

A iniciativa popular, novidade introduzida pela Constituição de 1988, atribuiu
competência legislativa ao eleitor para dar início ao processo de formação da lei, tanto no
plano federal (art. 61, § 2°), quanto no plano estadual (art. 27, § 4°) e no plano municipal (art.
29, XIII).

Dentre as demais formas de participação direta consagradas no ordenamento jurídico
brasileiro, a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Azevedo, Marcia) destaca outras
formas de participação direta, como o direito de o cidadão ser ouvido; a realização de
audiências públicas pelas Comissões do Congresso Nacional e de suas Casas com entidades
da sociedade civil.
A realização de audiências públicas pelas Comissões do Congresso Nacional e de
suas Casas com setores da sociedade civil, prevista no art. 58, § 2°, Il, da Constituição
Federal, constitui importante instrumento para a democratização do Estado e é via de
contribuição para uma aproximação maior entre o cidadão e a Administração Pública.
O Senado Federal deverá criar em breve também sua Comissão de Legislação
Participativa, conforme projeto apresentado pela Senadora Marina Silva. A criação da
comissão consubstancia-se na necessidade de estabelecer procedimentos que facilitem o
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acolhimento de sugestões legislativas provenientes de setores organizados da população, nas
palavras da autora (Informativo da Comissão de Legislação Participativa. DezembroI2002).
A exemplo dos Municípios de São Paulo e de São José dos Campos, outras
Assembléias já estão discutindo proposta de criação das respectivas Comissões de Legislação
Participativa, a exemplo das cidades de Manaus, Fortaleza, São Bernardo do Carnpo/SP e
Campo MourãolPR. Há perspectiva de ampliação da proposta para todo o País, de modo a
atender ao crescente anseio de participação da sociedade, nas palavras da Deputada Luiza
Erundina (Cidadania em Foco - Informativo da Comissão de Legislação Participativa),
Presidente da Comissão de Legislação Participativa na Sessão Legislativa de 2001.
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados dispõe algumas formas de
participação da sociedade civil no processo legislativo, como a possibilidade de as Comissões
realizarem audiências públicas, palestras, conferências e seminários com a participação de
entidades da sociedade civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar
de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua áre,a de atuação; receber petições,
reclamações ou representações de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou
entidades públicas, mais detalhadas no artigo 253 do mesmo instrumento; ou ainda solicitar
depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; ou solicitar audiência ou colaboração de
órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, e da sociedade
civil, para elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento. (art. 24, III, VI, VII e XIV).
O art. 252 traz de maneira detalhada a forma de apresentação de projeto de lei de
autoridade da sociedade civil, já prevista no § 2° do art. 61 da Constituição Federal.
Subscrito por, no mínimo, um centésimo do eleitorado nacional, distribuído pelo
menos por cinco Estados, com não menos de três milésimos dos eleitores de cada um deles, o
projeto deverá seguir os seguintes critérios:
I - a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e
legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral;
II - as listas de assinatura serão organizadas por Município e por Estado, Território e
Distrito Federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara;
III - será lícito a entidade da sociedade civil patrocinar a apresentação de projeto de
lei de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela coleta das assinaturas;
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IV - o projeto será instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao
contingente de eleitores alistados em cada Unidade da Federação, aceitando-se, para esse fim,
os dados referentes ao ano anterior, se não disponíveis outros mais recentes;
V - o projeto será protocolizado perante a Secretaria-Geral da Mesa, que verificará se
foram cumpridas as exigências constitucionais para sua apresentação;
VI - o projeto de lei de iniciativa popular terá a mesma tramitação dos demais,
integrando a numeração geral das proposições;

VII - nas Comissões ou em Plenário, transformado em Comissão Geral, poderá usar
da palavra para discutir o projeto de lei, pelo prazo de vinte minutos, o primeiro signatário, ou
quem este tiver indicado quando da apresentação do projeto;

VIII - cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um único assunto, podendo, caso
contrário, ser desdobrado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação em
proposições autônomas, para tramitação em separado;
IX - não se rejeitará, liminarmente, projeto de lei de iniciativa popular por vícios de
linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa, incumbindo à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação escoimá-lo dos vícios formais para sua regular
tramitação;

x -a

Mesa designará Deputado para exercer, em relação ao projeto de lei de

iniciativa popular, os poderes ou atribuições conferidos por este regimento ao Autor de
proposição, devendo a escolha recair sobre quem tenha sido, com a sua anuência, previamente
indicado com essa finalidade pelo primeiro signatário do projeto.
O art. 253 especifica as demais formas de participação da sociedade, através da
apresentação de petições, reclamações, representações ou queixas apresentadas por pessoas
físicas ou jurídicas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, ou
imputados a membros da Casa, que serão recebidas e examinadas pela Ouvidoria Parlamentar,
pelas Comissões ou pela Mesa. Essas propostas poderão ser apresentadas por escrito ou por
meio eletrônico, devidamente identificadas em formulário próprio, ou por telefone, com a
identificação do autor e deverão envolver, necessariamente, matéria de competência da
Câmara dos Deputados.
O art. 254 especifica que a participação da sociedade civil poderá, ainda, ser exercida
mediante o oferecimento de sugestões de iniciativa legislativa, de pareceres técnicos, de
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exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das
entidades mencionadas na alínea a do inciso XVII do art. 32.
Podemos enumerar outras das recentes alterações empreendidas no âmbito da
Câmara dos Deputados que propiciaram a ampliação da participação da sociedade no
processo legislativo, como o Sistema 0800, que consiste numa central de recebimento de
chamadas, mensagens eletrônicas e fax, que são encaminhados aos órgãos responsáveis pelo
atendimento às solicitação.
Dentre as novas forma de acesso da sociedade merece destaque a cnaçao da
Ouvidoria Parlamentar. Criada sob a gestão do Deputado Aécio Neves, foi idealizada para
funcionar como intermediária entre o cidadão e Administração Pública.
A Ouvidoria Parlamentar completou um ano de funcionamento com o recebimento
de 2.081 contatos, sendo analisados 1.954 contatos com a emissão de respostas aos cidadãos,
dos quais 112 contatos foram prontamente respondidos, restando 15 pendentes. O
funcionamento da Ouvidoria está sujeito ao estabelecido na Resolução n° 19, de 2001.
Outra importante alteração é o Sistema de Informação Legislativa - SILEG.
Idealizado para substituir os antigos fichários que continham a tramitação das proposições em
cada uma das Comissões da Câmara dos Deputados. A informatização, além de agilizar o
processo de apreciação das proposições, tornou-o mais transparente a partir da disposição das
informações no site da Câmara dos Deputados. A partir dessa alteração, a sociedade passou a
acompanhar as discussões dos projetos em tempo real.
Além disso, a Câmara passou a transmitir as sessões plenárias, através de servidor a
cabo, para todo o País, o que resultou em maior visibilidade dos trabalhos diários. Existe
ainda em andamento proposta de disponibilizar o acesso às reuniões das Comissões, em
tempo real, com acesso ao circuito interno já instalado na Casa.
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3. A EXPERIÊNCIAS COMPARADAS

3.1 Participação Legislativa em Portugal

o

direito de petição é o direito de apresentar exposições escritas para defesa de

direitos, da Constituição, da lei ou do interesse geral. Pode ser exercido junto de qualquer
órgão de soberania, à exceção dos tribunais, ou de quaisquer autoridades públicas, sobre
qualquer matéria, desde que a pretensão não seja ilegal e não se refira a decisões dos
tribunais. É um direito universal e gratuito, previsto na Constituição e na Lei n° 43/90, de 10
de Agosto, alterada pela Lei n" 6193 de 1° de março.
Este direito é exercido através de uma exposição escrita, devidamente identificada e
dirigida ao Presidente da Assembléia da República. Faz-se necessário o endereço de um dos
subscritores.
As petições são apreciadas pelas Comissões compete!1tes em razão da matéria, que
devem elaborar um relatório final no prazo de 60 dias (prorrogável), o qual deve incluir a
proposta das medidas julgadas adequadas.
Qualquer petição subscrita por mais de 2500 cidadãos é, obrigatoriamente, publicada
no Diário da Assembléia e, se for subscrita por mais de 4000 cidadãos, é apreciada em
Plenário da Assembléia.
Da apreciação das petições pela Assembléia da República podem resultar diversas
conseqüências de que se destacam:
1.. a comunicação ao Ministro competente para eventual medida legislativa ou

administrativa;
2.. a remessa ao Procurador-Geral da República, à Polícia Judiciária ou ao Provedor
de Justiça;
3. a iniciativa de um inquérito parlamentar;

4.. a apresentação, por qualquer Deputado ou Grupo Parlamentar, de um projeto de
lei sobre a matéria em causa.
Quando a Assembléia discute legislação de trabalho, a respectiva Comissão deve
promover, nos termos da Constituição e da lei, a apreciação das iniciativas pendentes pelas
comissões de trabalhadores, associações sindicais e associações patronais.
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Estas organizações podem enviar sugestões, utilizando um dos modelos previstos na
lei e solicitar a audição de representantes seus, devendo fazê-lo por escrito, com indicação do
assunto e fundamento do pedido de audiência.
As iniciativas em discussão pública são publicadas em Separata ao Diário da
Assembléia da República e anunciadas na imprensa.
A Assembléia pode submeter outras matérias à discussão pública. As sugestões e
pareceres deverão ser enviados, até à data limite indicada, em carta dirigida à Divisão de
Secretariado às Comissões.

3.2. Participação Legislativa nos Estados Unidos
Os dados pesquisados não apontaram modalidade similar à iniciativa popular
brasileira no processo legislativo nacional norte-americano. No entanto, há outras
modalidades de manifestação popular, que permite influenciar legislação e políticas públicas,
sobretudo nos níveis estadual e municipal.
Os constituintes norte-americanos optaram pela democracia representativa no século
XVIII. No entanto, alguns aspectos da idéia de democracia direta continuaram a encontrar
apoio nos Estados Unidos.
Há os que advogam uma democracia mais direta, querendo que o povo vote ou se
expresse diretamente com respeito às questões maiores de' governo e política. Muitos
americanos acreditam que a extensão da participação direta faz a democracia do país mais
pura ou mais completa.
Em correspondência com essa visão, os Estados Unidos incorporaram alguns
institutos e práticas da democracia direta, como as eleições primárias, a iniciativa e o
referendo.
Na eleição primária direta, a escolha dos candidatos partidários é feita pelos filiados
em eleições primárias, e não pelos líderes partidários em convenções partidárias e conchavos
políticos fechados. Os progressivistas tiveram muito sucesso nesse esforço: as primárias
diretas tornaram-se o principal meio de escolher candidatos em muitas partes dos Estados
Unidos, inclusive os presidenciais.
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Por considerarem as câmaras legislativas de seu tempo como sendo dominadas por
interesses setoriais de grupos econômicos, os progressivistas propugnaram para que a
população em geral pudesse votar as leis diretamente, mediante referendos e iniciativas.
No referendo, uma câmara legislativa oficializa uma questão a ser submetida ao
eleitorado em votação geral; na iniciativa, o público, mediante abaixo-assinado do número
exigido de eleitores, requer que uma decisão seja submetida ao voto popular.
O referendo e a iniciativa foram amplamente adotados, a começar pelo estado de
Dakota do Sul, em 1898.
No âmbito municipal, a democracia de referendo floresce, com milhares de medidas
sendo apresentadas, a cada ano, aos eleitores, seja nos distritos escolares (nos Estados Unidos,
esses distritos constituem um dos níveis de poder), seja nos condados e cidades. A população
vota verbas para os prédios escolares, se deseja ou não a fluoridação da água e onde quer a
localização de estações para destino e tratamento de lixo.
Em estudo sobre a eleição de 1988, do cientista político Austin Ranney, mostrou-se
que quarenta e um estados tinham, pelo menos, uma iniciativa ou referendo em suas cédulas.
Uma delas, em Massachusetts, por exemplo, proibia a geração nuclear de energia. Na
Califórnia, aprovou-se a redução de imposto sobre a propriedade e seguros. Nos Estados
Unidos, não há referendos nacionais, mas a maioria dos estados os usa.
Mediante iniciativa, os cidadãos podem requerer a inclusão de matérias na eleição. A
Califórnia é conhecida pelo grande número de proposições postas na cédula para a decisão
pública, e as políticas do estado têm sido fortemente afetadas por algumas delas. Talvez a
mais famosa seja a Proposição 13, surgida como parte de uma revolta popular contra altos
impostos, em 1978. Ao limitar os impostos sobre a propriedade, essa proposição teve efeitos
importantes na capacidade estadual de financiar uma variedade de programas públicos. Na
esteira dos californianos, os eleitores de vários outros estados aprovaram proposições
similares.
Em vários países, têm-se feito referendos sobre um âmbito de matérias diversificado,
entre elas as que versam sobre assuntos de natureza moral, como as leis que permitem o
aborto ou a proibição do consumo de bebidas alcoólicas. Tanto a Suíça quanto a Itália fazem
freqüentes referendos.
Em alguns casos, referendos nacionais decidiram assuntos da maior significação
nacional e internacional. Em vários países europeus, a população votou a participação na
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Comunidade Européia (hoje a União Européia), cuja viabilidade dependeu de votações
apertadas na Dinamarca e na França. No Canadá, fizeram-se referendos sobre o status de
Quebec. Na África do Sul, um referendo foi peça importante para que o país abandonasse o
sistema do apartheid
A iniciativa legislativa popular foi primeiramente adotada pelo Cantão suíço de
Vaud, em 1845. Trata-se de um instrumento mediante o qual uma certa porcentagem de
eleitores registrados pode requerer que uma proposta de sua escolha seja submetida ao voto
popular.
Às vezes se dá ao órgão legislativo a oportunidade de deliberar, com precedência,
sobre a proposição; caso deixe de fazê-lo, a proposição é levada diretamente ao eleitorado.
Somente a Itália e a Suíça têm esse tipo de instrumento em nível nacional. Nos Estados
Unidos, ele existe em nível estadual. Vinte e três estados daquele país têm disposições sobre
seu uso, seja para medidas constitucionais, seja para legislação ordinária.

3.3. Participação Legislativa na Suíça

A Suíça tem alguns antigos institutos de democracia direta. No tocante à legislação
de âmbito nacional, todas as leis podem ser objeto de um referendo legislativo.
Através da iniciativa popular, pode-se provocar uma revisão total ou parcial da
Constituição Federal, a requerimento de cem mil cidadãos registrados como eleitores, que
deverá ser submetida ao voto popular.
A revisão parcial da Constituição Federal pode ser feita sob a forma de uma sugestão
geral ou de um texto alternativo. Caso a iniciativa não respeite os princípios de unidade de
forma, de assunto, ou regras compulsórias do direito internacional, o Parlamento Federal
declarará a iniciativa inválida, seja no todo, seja em parte.
Caso o Parlamento Federal aprove a iniciativa na forma de uma sugestão geral,
preparará a revisão parcial em conformidade com a iniciativa, e submetê-la-á ao voto da
Nação e dos Cantões. Caso rejeite a iniciativa, deverá, assim mesmo, submetê-la ao voto
popular; o povo decidirá se a iniciativa deve ser seguida. Neste caso, cabe ao Parlamento
Federal formular um texto correspondente.
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Uma iniciativa, na forma de um texto alternativo, deverá submeter-se ao voto da
Nação e dos Cantões. O Parlamento Federal recomendar-lhe-á a aprovação ou rejeição. Caso
recomende a rejeição, poderá submeter sua contraproposta.
Povo e os Cantões votarão simultaneamente a iniciativa e a contraproposta do
Parlamento.
Algumas matérias estão sujeitas ao referendo obrigatório, como as Revisões da
Constituição Federal; a Entrada em organizações de segurança coletiva e comunidades
supranacionais; e Leis federais declaradas urgentes sem base constitucional e cuja validade
exceda de um ano; tais leis devem ser submetidas a voto em até um ano de sua adoção pelo
Parlamento Federal.
Há as matérias que devem obrigatoriamente ser submetidas ao voto do Povo, como
iniciativas populares pela revisão da Constituição Federal; iniciativas populares pela revisão
parcial da Constituição Federal sob a forma de sugestão geral que tenham sido rejeitadas pelo
Parlamento Federal; e quando há desacordo das Câmaras quanto à questão de uma revisão
total da Constituição.
Por solicitação de cinqüenta mil eleitores registrados ou de oito Cantões, ainda serão
submetidas ao voto do povo as leis federais; leis federais declaradas urgentes com validade
superior a um ano; decretos federais, em casos sobre os quais dispõe a Constituição ou a lei; e
tratados internacionais de duração ilimitada, que não podem ser cancelados; ou que
contemplem a entrada em organização internacional; ou que envolvarn a unificação
multilateral da lei.
O Parlamento Federal pode, ainda, submeter outros tratados a referendo optativo.
Para auferirem aprovação, as propostas submetidas a voto do Povo serão aceitas se a
maioria dos eleitores concordarem. As propostas submetidas ao voto do Povo e dos Cantões
serão aceitas se a maioria dos que votarem e a maioria dos Cantões as aprovarem. O resultado
do voto popular num Cantão determina o voto do Cantão.

3.4.Participação Legislativa na Itália

O art. 71 da Constituição estabelece o poder de o povo exercer a iniciativa das leis,
mediante a proposta, por parte de pelo menos cinqüenta mil eleitores, de um projeto de lei
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redigido em artigos. Essas iniciativas populares seguem, a partir daí, o mesmo processo
legislativo dos demais projetos, mas não são arquivadas ao fim da legislatura.
O art. 75 dispõe sobre uma outra forma de participação popular no processo
legislativo. Trata-se do referendo ab-rogatório, que é convocado para anulação total ou parcial
de uma lei ou de um ato que tenha valor em lei, quando o requeiram duzentos mil eleitores ou
cinco Conselhos Regionais. Não é admitido o referendo para leis tributárias e orçamentárias,
de anistia e de indulto e de autorização a ratificar tratados internacionais. A Corte
Constitucional deve pronunciar-se antes sobre a legalidade do referendo.

3.5. Participação Legislativa na França

A Constituição francesa dispõe no seu art. 11 sobre a adoção de lei com votação
popular direta. Estipula que, em um número limitado de casos (organização dos Poderes
Públicos ou ratificação de tratados internacionais) o Presidente da República pode, sob
proposta do Gabinete ou das duas Câmaras do Parlamento, organizar um referendo para
aprovação de uma lei.
O uso do referendo, tal como especificado, não é muito freqüente, mas tem ocorrido
em ocasiões estratégicas. De Gaulle dele se valeu, para que a sua política para a Argélia
contasse com a aprovação direta do povo francês, nos primeiros anos da 5" República.
Também Mitterrand o acionou para a aprovação do Tratado de Maastricht, da União
Européia.

3.6. Participação Legislativa na Austrália

Na Austrália, o direito de petição é considerado um direito fundamental do cidadão.
As pessoas e grupos podem levar diretamente ao Parlamento seus pleitos, reclamações e
aspirações. Sob o sistema de governo parlamentarista, o Parlamento é a suprema autoridade
política do País.
Para os australianos, petição significa um "pedido de ação". Qualquer cidadão ou
residente, ou grupo de cidadãos ou residentes, pode fazer petição à Câmara dos
Representantes (House of Representatives). As petições podem pedir que a Câmara inicie uma
lei, mude uma lei já existente, ou aja com certa finalidade para o benefício de um grupo
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determinado. Uma petição de um indivíduo pode propor, ainda que menos comum, a
retificação de uma ofensa ou prejuízo, por exemplo, correção de um erro administrativo.
O objeto de uma petição deve recair na esfera de competências da Câmara, ou seja,
tem de ser matéria federal, não estadual, e envolver lei ou administração governamental.
A Câmara impõe certas regras que as petições devem seguir quanto à forma e quanto
ao conteúdo. Embora uma petição precise apenas de uma assinatura para ser aceita, parecerá
mais representativa do sentimento público se vier assinada por tantas pessoas quanto possível.
A petição só pode ser apresentada à Câmara por um de seus membros. Pode ser
qualquer um deles, e não necessariamente o deputado do distrito em que os peticionários
residam. Podem inclusive os titulares de Ministério, à exceção do Presidente da Câmara
(Speaker), ressaltando-se que a Austrália segue o parlamentarismo de molde britânico, no
qual os Ministros são parlamentares. Embora os deputados não sejam obrigados a apresentar
as petições a eles encaminhadas, a praxe é que o façam, ainda que discordem do seu teor.
As petições protocoladas pelos deputados para apresentação são anunciadas pelo
Clerk of the House (um equivalente de Secretário Geral da Mesa e Diretor Legislativo) nas
sessões de segunda-feira. Com cada petição, o Clerk declara o nome do deputado que a
apresentou, de quem é ela, quantas assinaturas a apóiam e resume-lhe o conteúdo.
Quando dessa apresentação, não se discute a petição, mas qualquer parlamentar pode
defender que ela não seja recebida, mas isso raramente ocorre.
Em vez desse caminho, pode o próprio deputado também apresentar a petição em
plenário ou em comissão, desde que o Clerk a haja conferido para ver se satisfaz às condições.
Após a apresentação, o texto é impresso no Hansard (Diário Oficial do Parlamento
australiano) do dia. Qualquer petição apresentada é remetida pelo Clerk ao Ministro
responsável pelo assunto objeto da petição. O regimento interno permite que o Ministro
deposite a resposta com o Clerk, para que seja anunciada ao final da próxima sessão de
apresentação de petições. Os Ministros podem, também, recorrer a métodos menos formais,
por exemplo, respondendo pessoalmente aos peticionários. Além da resposta, a petição pode,
muitas vezes, exigir ação para sanar um motivo de queixa.
Às vezes, também, a ação deve ser do próprio Parlamento. A petição é, então,
enviada a uma Comissão. Cada uma das comissões permanentes tem o poder de considerar e
relatar petições a ela enviadas pela Câmara com essa finalidade, mas, na prática, até hoje, esse
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procedimento não foi usado. Em anos passados, contudo, houve casos de petições sendo
enviadas a Comissões Especiais, criadas para delas tratar.
Mesmo que as petições possam parecer não ter resultados imediatos ou óbvios, elas
são um meio público de informar aos deputados e ao Govemo os sentimentos de setores da
população e são meios de colocar os anseios da coletividade na agenda parlamentar.
Em anos recentes, uma média de 500 petições chega à Câmara a cada ano. Somente a
partir de 1988 registra-se o número de assinaturas de cada uma. A petição com maior número
de assinaturas, até agora, foi apresentada em dezembro de 2000, com 793 mil assinaturas.
Os dados acima, relativos à participação legislativa em outros países foram retirados
da publicação Notas sobre o Legislativo e a participação da sociedade. Câmara dos
Deputados. 2001.

3.7. Participação Legislativa na Venezuela

A Venezuela é o único exemplo na América Latina de democracia semidireta através
da utilização do voto reiterado (recai!). A Constituição bolivariana de 1999 foi elaborada por
uma Constituinte autônoma e exclusiva, convocada por plebiscito, e confirmada por referendo
(Amaral, Roberto. Apontamento para a reforma política).
A nova sociedade venezuelana tem como forma de participação popular a reiteração
do voto: em pouco mais de um ano, os cidadãos foram chamados às umas para: I) eleger seu
presidente; 2) em Plebiscito, convocar uma Constituinte; 3) em referendo, confirmar a
Constituição elaborada pela Assembléia constituinte exclusiva;. e 4) eleger todos os corpos de
direção nacional, desde os municípios à presidência da República.
A ordem da Constituição instalada tem por objetivo a democracia semidireta que
transita para a democracia participativa, atribui maior poder e autonomia às comunidades,
consagra o plebiscito, o referendo e a iniciativa (legislativa e constitucional) popular; submete
todos os eleitos (inclusive o Presidente da República) à nova eleição, no curso do mandato,
segundo a vontade do eleitorado.
O projeto de democracia participativa venezuelana está consagrado mediante os
seguintes princípios e instrumentos (art. 70):
1- instrumentos políticos:
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a. a eleição para o exercício de cargos públicos;
b. o referendo;
c. a consulta popular;
d. a assembléia aberta; e
e. a assembléia dos cidadãos, cujas decisões têm caráter vinculante.
II - instrumentos sociais e econômicos:
a. a autogestão;
b. a co-gestão;
c. as cooperativas, em todas as suas formas, inclusive as de caráter financeiro;
d. as caixas de poupança;
e. a empresa comunitária.
O referendo poderá ser consultivo, confirmatório ou revogatório.
As matérias de especial interesse nacional poderão ser submetidas a referendo
consultivo, seja por iniciativa do Presidente da República, seja por decisão da Assembléia
Nacional, seja por requerimento de pelo menos dez por cento dos eleitores. A regra se aplica,
igualmente, às instâncias estaduais, municipais e distritais (art. 71).
Toda e qualquer emenda constitucional, para que tenha vigência, será submetida a
referendo confirmatório, trinta dias após usa promulgação. A regra também se aplica às
hipóteses de Reforma constitucional (art. 341).
São ainda submetidos a referendo:
a. aqueles projetos de lei em discussão na Assembléia Nacional, por decisão de pelo
menos dois terços de seus membros;
b. os tratados , convênios ou acordos internacional que possam comprometer a
soberania nacional ou transferir competências a órgãos supranacionais, por decisão de dois
terços dos membros da Assembléia nacional ou a requerimento de quinze por cento dos
eleitores (art. 73).
c. são submetidos a referendo os decretos com força de lei ditados pela Presidência
da República (art. 74).
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d. serão submetidas a referendo para revogação total ou parcial as leis cuja revogação
tenha sido solicitada por iniciativa de pelo menos dez por cento dos eleitores (art. 74).
A iniciativa legislativa (art. 204) pode ser exercida a requerimento de zero vírgula
um por cento dos eleitores.
A iniciativa de emenda constitucional pode ser exercida por quinze por cento dos
eleitores. A emenda de iniciativa da Assembléia ou do Presidente da República dependerá de
referendo (art. 341). O projeto de reforma constitucional aprovado pela Assembléia será
submetido a referendo no prazo de trinta dias após sua sanção (art. 344).
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4. ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

4.1 Razões para a criação da Comissão de Legislação Participativa da Câmara
dos Deputados

A Comissão de Legislação Participativa foi criada com o intuito de superar a
distância existente entre os representantes e os representados. A proposta, apoiada por todos
os partidos com apresentação na Câmara dos Deputados, deu acesso à sociedade civil ao
processo de produção das normas que integram o ordenamento jurídico do País.
A iniciativa da criação, nas palavras do Deputado Aécio Neves, buscou integrar as
rotinas da representação parlamentar à real vontade popular, já que sua inexistência propicia o
esvaziamento da política, a descrença em seus atores e, por decorrência, o enfraquecimento da
democracia (Cartilha da Comissão de Legislação Participativa) .
A iniciativa de criação da Comissão teve inspiração em parlamentos das democracias
mais bem consolidadas do mundo, com especial referência à Comissão de Petições do
Parlamento Europeu. A Comissão de Petições é resultado da inventividade européia na busca
pela integração, como resposta aos desafios do mundo globalizado.
Nas palavras da Deputada Luiza Erundina, primeira presidente eleita, a criação da
Comissão de Legislação Participativa constitui-se em instrumento de educação política e de
fortalecimento da democracia representativa. A participação da sociedade legitima e fortalece
a representação democrática e a democracia representativa, que são os pilares de sustentação
da Democracia e da Cidadania democracia (Cartilha da Comissão de Legislação
Participativa).
No entendimento da Deputada, a criação da Comissão buscou colocar em prática o
que já dispõe a Constituição Federal de 1988, que consagram em seu artigo 1°, parágrafo
único, o princípio da soberania popular pelo qual "todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente", e que, também, estabelece mecanismos de
participação popular, como, por exemplo, a "iniciativa popular legislativa.

4.2 Funcionamento interno da Comissão

A Comissão de Legislação Participativa, instalada em agosto de 2001, constitui um
importante canal de comunicação entre o Parlamentar e a população. A Comissão é uma
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"janela" de entrada para propostas legislativas, por acolher propostas de lei oriundas da
sociedade civil, por meio de associações, sindicatos, e Organizações Não-Governamentais ONGs.
Na Comissão de Legislação Participativa, as proposições são encaminhadas aos
relatores, que analisam a adequação e pertinência da proposta. Após essa avaliação preliminar
por parte do relator, a Comissão discute e aprecia a matéria. Sendo aprovada, a proposição
passa a tramitar no âmbito da Câmara dos Deputados sob a autoria da Comissão de Legislação
Participativa, em regime de prioridade.
O regime de prioridade estabelece que as comissões técnicas terão o prazo de dez
sessões da Câmara dos Deputados para analisarem a matéria, o equivalente a dez dias úteis, se
contarmos com a realização de sessões ordinárias no Plenário da Casa, de segunda a sextafeira.

4.2.1 A quem cabe apreseutar Sugestões Legislativas
As associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades da sociedade civil, exceto
partidos políticos. Também podem apresentar Sugestões Legislativas os órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta, como o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho
Nacional de Assistência Social etc, desde que tenham participação paritária da sociedade
civil. É vedada a iniciativa de organismos internacionais.

4.2.2 Documentos necessários
Da entidade autora da Sugestão Legislativa são requeridos registro, em cartório, ou
em órgão do Ministério do Trabalho e documento legal que comprove a composição de sua
diretoria e indicação seus responsáveis, judicial e extrajudicialmente, à época da iniciativa.

4.2.3 Como encaminhar Sugestões Legislativas
Em papel impresso ou datilografado, ou em disquete de computador, ou, ainda, pelo
sistema de correspondência eletrônica, postal ou fac-símile, para:
Endereço: Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados
Anexo Il, Pavimento Superior, Salas 121-A e 122-A
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Comissão de Legislação Participativa
CEP 70160-900 - Brasília - DF
Ou para o endereço eletrônico (clp.decom@camara.gov.br); ou ainda, pelo fax (61)
318-2889/318-2491.

4.2.4 Sugestões Legislativas que podem ser apresentadas

São admitidas todas as iniciativas que se enquadrem na competência das Comissões
Permanentes, ou seja, projetos de lei complementar e ordinária, projetos de resolução,
requerimentos de convocação, informação, audiência pública, projetos de decreto legislativo e
emendas à Lei Orçamentária Anual (bem como ao seu Parecer Preliminar) e ao Plano
Plurianual.
A Sugestão de Projeto de Lei Complementar se propõe a disciplinar
complementarmente matéria a que a Constituição faz exigência expressa, a exemplo de
normas para controle dos gastos com saúde, nos Municípios, Estados e na União.
Sugestão de Projeto de Lei sugere disciplinar assuntos próprios à legislação ordinária
(comum), como, por exemplo, direitos trabalhistas.
Sugestão de Projeto de Resolução sugere alterar o Regimento Interno da própria
Câmara dos Deputados, ou seja, dispor sobre o seu funcionamento. Como exemplo,
estabelecer prazos e normas de apreciação de matérias.
Sugestão de Projeto de Requerimento de Audiência pública propõe requerimento de
audiência pública com entidades da sociedade civil que contribuam para o debate de matérias
na Comissão. Como exemplo, formulação de convite ao Presidente dos tribunais superiores
para debaterem sugestão de informatização do processo judicial.
Sugestão de Requerimento Solicitando Depoimento de Cidadão ou Autoridade
propõe a solicitação de depoimento de autoridade ou cidadão, para debater matérias sujeitas à
deliberação da Comissão.
Sugestão de Requerimento de Convocação de Ministro de Estado permite convocar
ministro de Estado para prestar pessoalmente - à Comissão - informação sobre assunto
previamente determinado, sujeito à área de atuação do Ministério. Como exemplo,
convocação de ministro do Trabalho para discutir o reajuste do salário mínimo.
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Sugestão de Requerimento de Informação a Ministro de Estado. Essa modalidade de
requerimento é encaminhada pela Mesa da Câmara dos Deputados, solicitando informações
sobre determinado assunto a ministro de Estado ou a representantes de órgãos hierárquicos ou
entidades vinculadas ao ministério, direcionado, em ambos os casos, ao titular da pasta. Como
exemplo, solicitação de informações sobre a implementação de políticas públicas relacionadas
à mulher.

Sugestão de Projeto de Decreto Legislativo utilizado como uma espécie de veto
legislativo, suspende a aplicação de regulamentos originários do Executivo nos quais tenha
havido excesso no uso do poder de regulamentar e, ainda, a aplicação de leis cuja elaboração
foi delegada pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo e nas quais este Poder excedeu aos
limites da delegação. Portanto, a Sugestão de Projeto de Decreto Legislativo busca sustar
(embora não revogar, nem anular) atos normativos do Presidente da República que, de modo
geral, excedam aos limites legais. Como exemplo, Projeto de Decreto Legislativo sustando ato
do Poder Executivo que dispõe sobre a idade mínima para aposentadoria dos contribuintes de
fundos de pensão.
Sugestão de Projeto de Código ou de Consolidação sugere sistematizar, reunir,
corrigir, suprimir e aditar textos legais relativos a um mesmo assunto. O Código de Defesa do
Consumidor, o Código Penal e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) são exemplos
dessa modalidade legal já em vigor.
Sugestão de Proposta de Emenda à Lei Orçamentária e a seu Parecer Preliminar são
instrumentos que, apreciados separadamente, permitem sugerir despesas e investimentos da
União, tais como a construção de creches e postos de atendimento odontológico; eletrificação
rural; dotação de recursos a entidades assistenciais, entre outros. Somente cinco emendas
podem ser apresentadas por cada Comissão ao Projeto de Orçamentária, sem limite de valor.
Sugestão de Proposta de Emenda ao Plano Plurianual: sugere emendas ao Plano
Plurianual, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas de
despesa e investimento da administração pública federal a cada quatro anos. A transposição
das águas do Rio São Francisco, a título de exemplo, é assunto compatível com o Plano
Plurianual, pois já há previsão de destinação de recursos para a área.
Além das Sugestões Legislativas, as entidades podem, ainda, encaminhar estudos,
pareceres técnicos e exposições sobre questões de interesse legislativo.
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Não podem ser apresentadas sugestões de Proposta de Emenda Constitucional (PEC),
nem de Requerimento de Criação de Comissões Parlamentares de Inquérito (RCPI), ou
Proposta de Fiscalização e Controle (PFC).
São inconstitucionais proposições que incidam sobre assuntos de iniciativa privativa
do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do
Ministério Público, conforme dispõem os artigos 61, 73, 93, 96, 127, 128 e 165 da
Constituição Federal.
Os assuntos das esferas municipal e estadual também não podem ser objeto de lei
federal, como, por exemplo, a denominação de logradouros públicos e a regulamentação da
cobrança de taxas e impostos municipais e estaduais, tais como o IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) e o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores).

4.2.5 Destino dado a uma Sugestão Legislativa após seu recebimento na
Comissão
Recebida pela Secretaria, a Sugestão Legislativa é conferida e numerada. A seguir, o
Presidente da Comissão designa um Relator para elaborar parecer sobre ela, dentro do prazo
de cinco sessões da Câmara (normalmente cinco dias úteis). Ao todo, a COIIÚssão tem o prazo
de dez sessões para examinar a Sugestão. O parecer é discutido e votado pelo Plenário da
COIIÚssão, em reunião previamente agendada. Se aprovada, a partir daí a Sugestão passa a
tramitar, em regime de prioridade (sujeita à análise em dez sessões da Câmara), como
proposição legislativa da COIIÚssão, com a indicação do nome da entidade que lhe deu
.origem, sendo encaminhada à Mesa da Câmara. Se for rejeitada, a Sugestão é arquivada na
Secretaria da Comissão.
Quando já houver sido distribuída a um Relator uma Sugestão Legislativa, todas as
demais que venham a ser apresentadas sobre o mesmo assunto serão anexadas à primeira e
submetidas ao mesmo Relator (art. 142 do Regimento Interno).

4.2.6 O caminho percorrido por uma Sugestão Legislativa
Quando se trata de sugestões de requerimentos, quando aprovadas, podem ser
encaminhadas diretamente pela COIIÚssão ou, de acordo com seu conteúdo, submetidas à
aprovação da Mesa Diretora ou, ainda, do Plenário da Câmara. Para as demais proposições
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(projetos de lei complementar ou ordinária, de decreto legislativo etc.), a Mesa da Câmara
distribui a matéria às comissões temáticas mais afetas ao tema em exame, para apreciarem seu
mérito. Além disso, a proposição é também distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação (CCJR), obrigatoriamente e, em por último, para dar parecer sobre sua
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, ainda, quando importar despesas, à
Comissão de Finanças e Tributação (CFT), antes da CCJR, desta vez para emitir parecer sobre
sua adequação financeira e orçamentária.
Depois de receberem parecer em todas as Comissões onde tramitaram, as
proposições estarão prontas para serem discutidas e votadas pelo Plenário da Câmara e, em
seguida, se aprovadas, remetidas ao Senado, para discussão e votação naquela Casa. Se a
proposição for emendada no Senado Federal, ela retornará à Câmara dos Deputados para
apreciação das emendas.
Quando uma proposição obtém aprovação pelas duas Casas (Câmara e Senado),
segue à Presidência da República, para sanção ou veto, que pode ser total ou parcial. Se
houver veto, este é submetido ao Congresso Nacional, que ainda o pode derrubar. Se
sancionada, a matéria se transforma em lei e vai à publicação no Diário da União. Excetuados
o Decreto Legislativo, que, sendo de competência exclusiva do Congresso, é promulgado pelo
Presidente do Senado, e a Resolução, que é promulgada pela Casa Legislativa que lhe deu
origem.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procedendo-se a um balanço da atuação da Comissão, no período de agosto de 2001
a dezembro de 2002, nas palavras de um de seus membros, Deputado Avenzoar Arruda
(Informativo da Comissão de Legislação Participativa. Brasília: Câmara dos Deputados,
AgostoI2002. p 1), "é preciso considerar que se trata de uma experiência pioneira e que ainda
enfrenta dificuldades no tocante ao relacionamento interno da Câmara dos Deputados". A
população ainda não tomou pleno conhecimento de sua existência. Não obstante, o volume de
proposições e a representatividade das entidades que já estabeleceram contato com a comissão
confirmam sua legitimidade como canal de participação popular.
Acredita o citado parlamentar que, à medida que a população comece a participar
efetivamente do processo de elaboração legislativa, acompanhando os resultados, a expansão
se estenderá à fiscalização e ao acompanhamento das políticas e dos recursos públicos.
Os dados a seguir listados embasam, ainda mais, a afirmação de que a Comissão de
Legislação Participativa contribui efetivamente para ampliar o acesso da sociedade civil ao
processo legislativo.
Vejamos: em 2001, a Comissão apresentou cinco emendas ao Orçamento Geral da
União, fruto de sugestões legislativas oferecidas por entidades da sociedade civil. As emendas
apresentadas somaram um total de 37 milhões de reais de recursos destinados a desenvolver
ações de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; apoio a projetos
culturais afro-brasileiros; qualificação em informática de jovens e adolescentes nas áreas
metropolitanas; gestão de resíduos urbanos que inserem os catadores informais nos processos
de coleta seletiva; e atendimento à pessoa idosa em situação de pobreza.
Em 2002, receberam também aprovação cinco emendas apresentadas pela Comissão
ao Orçamento da União para 2003, fruto de sugestões apresentadas por entidades da
sociedade civil. Todas as propostas com foco voltado para o aspecto social da população
visam dotação de recursos para atendimento de deficientes em situação de pobreza;
desenvolvimento de ações que gerem renda para a população carente; promoção do
associativismo e cooperativismo rural; atendimento sócio-educativo de adolescentes
infratores; e implementação de projetos de combate à violência.
A Comissão obteve aprovação da primeira sugestão legislativa em agosto de 2002.
Com apenas nove meses de tramitação na Câmara dos Deputados, a Comissão aprovou e
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enviou ao Senado Federal, para revisão, proposta apresentada pela Associação dos Juízes
Federais do Brasil - AJUFE, que visa a informatização do processo judicial, com a
comunicação de atos e a transmissão de peças processuais por meio eletrônico. A matéria
propõe modernizar a tramitação dos processos, o que, sem dúvida, ajudará a reduzir o tempo
de tramitação, ajudando, assim, a "desemperrar" o Judiciário. (Informativo da Comissão de
Legislação Participativa - agosto/2002)
Em 200 I, a Comissão recebeu vinte e três sugestões legislativas, duas das quais
foram aprovadas e encaminhadas às comissões para análise do mérito da matéria no âmbito da
Câmara dos Deputados.
Até dezembro de 2002, já haviam sido apresentadas 82 sugestões, das quais foram
apreciadas trinta e nove. No balanço geral, foram aprovadas vinte e cinco propostas e
rejeitadas quatorze delas.
A Comissão também realizou quatro audiências públicas para debater sugestões
apresentadas pela sociedade civil, que, posteriormente, foram-aprovadas. Foram discutidas as
sugestões apresentadas pela Associação dos Juízes Federais do Brasil; da Federação de
Associações e Departamentos de Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo; da
Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação; e da Associação Brasileira da Indústria
Fitoterápica - ABIFITO.
Merece destaque a aprovação das emendas ao Orçamento Geral da União nos anos
200 I e 2002, pois, pela primeira vez na história do País, a sociedade civil participou
ativamente da definição quanto à aplicação dos recursos federais.
Da mesma forma, a sugestão, de autoria da Associação dos Juízes Federais, que
propõe a informatização do processo judicial em todas as instâncias jurisdicionais, recebeu
aprovação na Comissão, sendo transformada no Projeto de Lei 5.828/2001. Com a
modernização, a proposta certamente contribuirá para uma redução considerável no tempo de
deliberação sobre os processos.
A Comissão de Legislação Participativa contribuiu de várias formas para ampliar a
participação da sociedade civil no processo legislativo, apesar de seu caráter inovador,
reafirmando-se como um importante canal de fortalecimento da democracia representativa.
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7. ANEXOS
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Anexo I

ATO DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

A RESOLUÇÃO W 21, DE 2001, promulgada pelo Presidente da Casa, Deputado
Aécio Neves, criou a Comissão Permanente de Legislação Participativa, inserindo incisos aos
arts. 26, 32 e 254 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
"Art. 1° O art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XVII:
"Art.32

.

XVII - Comissão de Legislação Participativa:
a) sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de
classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos;
b) pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e
culturais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea a.
................................................................................................................ "(NR)
Art. 2° O § 2° do art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art.26

.

§ 2° Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais de uma

comissão, exceto quando uma das comissões for a da Amazônia e de Desenvolvimento
Regional, a de Direitos Humanos ou a de Legislação Participativa.
................................................................................................................ "(NR)
Art. 3° O art. 254 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda, ser exercida mediante o
oferecimento de sugestões de iniciativa legislativa, de pareceres técnicos, de exposições e
propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades
mencionadas na alínea a do inciso XVII do art. 32.
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§ 1° As sugestões de iniciativa legislativa que, observado o disposto no inciso I do

artigo 253, receberem parecer favorável da Comissão de Legislação Participativa serão
transformadas em proposição legislativa de sua iniciativa, que será encaminhada à Mesa para
tramitação.
§ 2° As sugestões que receberem parecer contrário da Comissão de Legislação
Participativa serão encaminhadas ao arquivo.
§ 3° Aplicam-se à apreciação das sugestões pela Comissão de Legislação

Participativa, no que couber, as disposições regimentais relativas ao trâmite dos projetos de lei
nas comissões.
§ 4° As demais formas de participação recebidas pela Comissão de Legislação

Participativa serão encaminhadas à Mesa para distribuição à comissão ou comissões
competentes para o exame do respectivo mérito, ou à Ouvidoria, conforme o caso."(NR)
Art. 4° A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados assegurará à Comissão de
Participação Legislativa apoio físico, técnico e administrativo necessário ao desempenho de
suas atividades.
Art. 5° A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados baixará os atos complementares
necessários à execução desta Resolução.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

42

Anexo 11

REGULAMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Aprovado pela Comissão na reunião de 12/0912001, o Regulamento Interno Fixa

normaspara organização dos trabalhos da Comissão de Legislação Participativa.
A Comissão de Legislação Participativa resolve:
Art. I ° A organização e o funcionamento da Comissão de Legislação Participativa
obedecerão às formalidades e aos critérios estabelecidos neste Regulamento Interno.
Art. 2° Para efeito de recebimento das sugestões de iniciativa legislativa, pareceres
técnicos, exposições e propostas apresentadas pelas entidades a que se refere o inciso XVII,
do art. 32, do Regimento lutemo, serão exigidos os documentos abaixo relacionados:
a)

registro, em cartório, ou em órgão do Ministério do Trabalho;

b)

documento legal que comprove a composição da diretoria efetiva e

responsáveis, judicial e extrajudicialmente, pela entidade, à época da sugestão.
§ 1° A Presidência da Comissão solicitará informações adicionais e documentos,

sempre que os considerar necessários e pertinentes à identificação da entidade e ao seu
funcionamento.
§ 2° As sugestões e demais instrumentos de participação referidos no caput serão

recebidos pela secretaria da Comissão em papel impresso ou datilografado, ou em disquete de
computador, ou, ainda, pelo sistema de correspondência eletrônica, postal oc fac-stmile.
Art. 3° Não serão conhecidas sugestões de iniciativas legislativas estabelecidas na
alínea a, do inciso XVII, do art. 32, do Regimento Interno, quando oferecidas por:
I - órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta de qualquer dos
poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, excetuados aqueles com
participação paritária da sociedade civil;
II - organismos internacionais.
Art. 4° As sugestões de iniciativa legislativa que atenderem às formalidades deste
Regulamento Interno serão distribuídas e posteriormente classificadas pela Comissão da
seguinte maneira:
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I - projeto de lei complementar, será denominado Sngestão de Projeto de Lei
Complementar (SPLP);
II - projeto de lei ordinária, será denominado Sngestão de Projeto de Lei (SPL);
III - projeto de decreto legislativo, será denominado Sugestão de Projeto de Decreto
Legislativo (SPDC);
IV - projeto de resolução, será denominado Sugestão de Projeto de Resolução
(SPRC);
V - projeto de consolidação, será denominado Sugestão de Projeto de Consolidação
(SPC);
VI - requerimento solicitando a realização de audiência pública, será denominado
Sugestão de Requerimento de Audiência Pública (SRAP);
VII - requerimento solicitando depoimento de autoridade ou cidadão que possam
contribuir para os trabalhos da Comissão, será denominado. Sugestão de Requerimento de
Depoimento (SRD);
VIII - requerimento de informação ou de pedido de informação a Ministro de Estado,
devidamente fundamentado, será denominado Sugestão de Requerimento de Informação
(SRIC);
IX

requerimento de convocação, devidamente fundamentado, das autoridades

mencionadas no art. 50 da Constituição Federal, será denominado Sugestão de Requerimento
de Convocação (SRC).

x -

emenda ao parecer preliminar do projeto de lei orçamentária anual será

denominada Sngestão de Emenda ao Parecer Preliminar do Projeto de Lei Orçamentária
Anual (SEPPLOA);
XI - emenda ao projeto de lei orçamentária anual, será denominada Sugestão de
Emenda à Lei Orçamentária Anual (SELOA);
XII - emenda ao projeto de lei do Plano Plurianual, será denominada Sugestão de
Emenda ao Plano Plurianual (SEPPA).
§ 10 Completarão a classificação da sugestão o número de recebimento, pela ordem

de entrada, e o ano a que se refere, em séries específicas.
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§ 2° Os pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e
culturais, constantes da alínea b, inciso XVII, do art. 32, do Regimento Interno, serão
identificados pela designação do tipo de contribuição e número de recebimento - estabelecido
seqüencialmente, por ordem de entrada.
§ 3° Encerrada a legislatura, será reiniciada a numeração das sugestões e de demais

instrumentos de participação.
§ 4° Para o disposto no inciso XI deste artigo, a Comissão limitará a cinco o número

de emendas a ser apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, conforme art. 20, inciso I
da Resolução n° 2 - CN, de 1995.
§ 5° O limite de emendas ao projeto disposto no inciso XII deste artigo dependerá de

norma definida pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização quando
do envio do projeto ao Congresso Nacional
Art. 5° A Presidência da Comissão mandará verificar se existe sugestão recebida que
trate de matéria análoga ou conexa já em análise, quando faráa distribuição por dependência,
determinando sua apensação, após numeração.
Art. 6° Caberá à Comissão promover e observar, quando couber, a adequação formal
da sugestão para assegurar-lhe as mínimas condições de redação e técnica que a habilitem a
tramitar.
Art. 7° A Comissão informará às entidades proponentes da sugestão a data e o
horário em que sua proposta será discutida.
Art. 8° A Comissão deverá examinar as sugestões legislativas e sobre elas decidir no
prazo de dez sessões.
Parágrafo único. O Relator disporá da metade do prazo concedido à Comissão para
oferecer seu parecer.
Art. 9° Constará da sinopse relativa ao encaminhamento das sugestões, e,
posteriormente, ao trâmite da proposição da Comissão, em todos os seus registros
institucionais, a indicação da entidade a cuja origem sua autoria remonta.
Art. 10. A Comissão manterá as entidades informadas da tramitação de sua sugestão.
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Art. 11. A Comissão elaborará manual destinado a orientar as entidades, contendo
informações relativas a suas atividades, ao processo legislativo, aos limites legais e modelos
para elaboração dos atos e espécies legislativas constantes deste Regulamento.
Art. 12. Este Regulamento Interno entra em vigor na data de sua aprovação.
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Anexo lU

COMPOSiÇÃO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(15 de fevereiro 2002 a 31 de janeiro de 2003)
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
10 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
ZO Vice-Presidente: Costa Ferreira (PFL)
3 0 Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
André de Paula PE (Gab. 423-4) ::
Celcita Pinheiro MT (Gab. 528-4)

Ayrton Xerêz (*) RJ
Chico SardeJli SP (Gab. 585-3)
Costa Ferreira MA (Gab. 852-4) vaga do PTB
Jaime Martins MG (Gab. 333-4)
José Thomaz Nonô AL (Gab. 812-4)
Ney Lopes RN (Gab. 326-4)

Gerson GabrieJli BA (Gab. 439-4)
Gervásio Silva SC (Gab. 418-4)
Zezé PerreJla MG (Gab. 214-4)
PSDB
João Colaco PE (Gab. 419-4)
Osmânio Pereira MG (Gab. 602-4)
Sebastião Madeira MA (Gab. 405-4)
Yeda Crusius RS (Gab. 956-4)
1 vaga

Barbosa MG (Gab. 540-4)
Feu Rosa ES (Gab. 960-4)
João Castelo MA (Gab. 654-4)
Zulaiê Cobra SP (Gab. 411-4)
I vaga
PMDB

Aníhal~(Gab. 731-4)
Jurandi
P (Gab. 383-3)
Silas Brasileiro MG (Gab. 93~
Teté Bezerra MT (Gab. 802-4)

4 vagas

PT
Avenzoar Arn1rlo PB (Gab. 442-4
Gilmar Machado MG (Gab. :J1S / -J)
1 vaga

Geraldo Magela DF (Gab. 479-3)
ner BA (Gab. 469-3)
Paulo Delzado MG (Gab. 268-3)
PPB

Almerinda de Carvalho

<"

\'

Simão Sessim RJ (Gab. 709-4)

936-4)
Enivaldo Ribeiro PB (Gab. 840-4)

1 vaga
PTB

(Deputado do PFL ocupa a
I vaga
Emers
1 vaga

EdirOliveira RS (Gab. 705-4)
1 vaga
Bloco PDT PPS
(Gab. 222-4)
2 vagas

Bloco PL,PSL
Lincoln PorteIa MG (Gab. 615-4) I
Euiácio Simões BA (Gab. 569-3)
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Bloco PSB,PC do B
I
Sérgio Novais CE (Gab. 356-4)
Luiza Erundina SP (Gab. 620-4)
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Anexo IV
TABELA DE SUGESTÕES APRESENTADAS À COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS - ATÉ 2711112002
SUGESTÃO
RESULTADO DA VOTACÃO
AUTOR
EMENTA
0112001
Associação dos Juízes Federais do Dispõe sobre a informatização do processo
Aprovada em 24/10/2001
Brasil (AJUFE)
judicial e dá outras providências.
0212001

0312001

0412001

0512001

0612001

Coordenação
Nacional
dos Dispõe sobre as novas regras do Sistema
Mutuários e de Defesa da Moradia Financeiro da Habitação e dá outras
(CNM)
I providências.
Federação
de Associações e Dispõe sobre revisão, reposição de valores e
Departamentos de Aposentados e manutenção dos seguros da Previdência Social
Pensionistas do Estado de São Paulo e dá outras providências
Fórum das ONGs Ambientalistas do Altera a Lei Complementar n° 94, de 19 de
Distrito Federal e Entorno
fevereiro de 1998, que dispõe sobre a Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito
Federal e Entorno RIDE e sobre o Programa
Especial de Desenvolvimento do Entorno do
Distrito Federal, e dá outras providências.
Associação de Solidariedade e Institui a obrigatoriedade do ensino da
Integração de Valparaíso de Goiás e Constituição Federal, do Código Civil, do
do Entorno (ASNGE)
Código Penal e do Direito Administrativo;
inclui como dever do Estado o atendimento
educacional especializado de portadores de
deficiência; prevê a preservação do meio
ambiente na Lei de Diretrizes e Bases - LDB.
Sindicato dos Peritos Criminais do Dispõe sobre a forma de emissão e
Estado de São Paulo (SINPCRESP) fornecimento de informação ao usuário do
serviço público e dá outras providências.

Aprovada em 13/03/2002

Aprovada em 16/0512002

Aprovada em 12/12/2001

Devolvida em virtude de a
ser
matéria
objeto
de
Proposta de Emenda à
Constituição

Aprovada em 15/05/2002
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SUGESTÃO
RESULTADO DA VOTAÇÃO
AUTOR
EMENTA
07/2001
Associação de Solidariedade e Institui o "Programa de Renda Comunitária" e
Rejeitada em 19/06/2002
Integração de VaIparaíso de Goiás e contribuição para assistência às associações
do Entorno (ASIVGE)
civis. De caráter representativo e filantrópico,
visando o desenvolvimento social, cultural,
combate á pobreza e outras providências.
0812001
Associação
Brasileira
Rejeitada em 26/0612002
da Sugere alteração do Código Penal referente a
Propriedade Intelectual (ABPI)
Crimes contra a Propriedade Industrial, busca
e apreensão.
0912001

10/2001

11/2001

12/2001

Federação
Nacional
Odontologistas (FNO)

dos Dispõe sobre o acesso, garantia de direitos
trabalhistas dos profissionais de saúde
empregados no programa Saúde da Família PSF
Associação Comercial da Vila Dispõe sobre a criação pelo Congresso
Planalto (ASCOMVIP)
Nacional e pelos legislativos estaduais e
municipais, de mecanismos de comunicação
direta da população com os parlamentos.
Movimento de Resistência ao Crime Propõe diversas mudanças na Constituição e
(MRC)
no Código Penal, para tornar mais severas as
penas contra crimes hediondos e outros.
Institui a prisão perpétua, a maioridade penal
aos 14 anos, libera a venda de armas, extingue
a figura do indulto penal e dá outras
providências.
Confederação
Trabalhadores
(CONTAG)

Nacional
dos Dispõe sobre regras de contribuição e de
na
Agricultura acesso aos benefícios previdenciários dos
trabalhadores e trabalhadoras rurais no Regime
Geral da Previdência Social, altera dispositivos
das Leis nOs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências.

Aguardando parecer do
relator
Devolvida em virtude de a
matéria
ser
objeto
de
Proposta de Emenda à
Constituição
Rejeitada em 20/03/2002

Aprovada em 10/04/2002
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SUGESTÃO
1312001
Movimento
(MEM)

AUTOR
Ecumênico

RESULTADO DA VOTAÇÃO
EMENTA
Mundial Estabelece normas para utilização dos Títulos
da Dívida Externa, no pagamento de parte das
Aprovada em 13/1112002
exportações.
Mundial Cria a Cidade Internacionalizada denominada
Rejeitada em 26/06/2002
Cidade de São Sebastião da Guanabara e dá
outras providências.
Mundial Estabelece Incentivo Fiscal com redução do
ICMS, dos insumos na construção civil para
Rejeitada em 10/04/2002
casas populares de até 55 m2 e dá outras
providências.

1412001

Movimento
(MEM)

Ecumênico

15/2001

Movimento
(MEM)

Ecumênico

1612001

Federação das Associações dos
Mutuários e
Associações de
Moradores do Estado de São Paulo
Associação dos Moradores de
Guaianases (AMG)
Associação Comercial da Vila
Planalto (ASCOMVIP)

17/2001
18/2001

19/2001

2012001

2112001
2212001

Conselho Federal dos Detetives
Profissionais
Brasil
do
(CONFIPAR)
Sindicato dos Especialistas do
Magistério Oficial do Estado de São
Paulo (SUDEMO)
Associação Comunitária do Chonin
de Cima (ACOCCI)
Instituto
de
Apoio
ao
Desenvolvimento Humano (ÉDEN)

Dispõe sobre as novas regras do Sistema
Financeiro da Habitação e dá outras
providências.
Regulamenta a profissão de líder comunitário
e dá outras providências.
Dispõe sobre a criação pela Câmara Federal
(ou Congresso Nacional) de mecanismos de
comunicação direta da sociedade com o
Parlamento Brasileiro.
Dispõe sobre, o Estatuto do Confipar Brasil Conselho Federal dos Detetives Profissionais
do Brasil e dá outras providências.
Regulamenta o direito de greve e o dissídio
coletivo dos servidores públicos civis.
Dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão
e o desmembramento de municípios.
Dispõe sobre a criação de uma moeda social,
denominada Bilhete de Investimento Social BIS.

Apensada à Sngestão n°
2/2001
Não deliberada

Aprovada em 20/03/2002

Não deliberada

Aprovada em 08/05/2002
Rejeitada em 26/06/2002

Aguardando parecer
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RESULTADO DA VOTAÇÃO
EMENTA
Altera o artigo 651 da Consolidação das Leis
Aguardando parecer
do Trabalho.

SUGESTÃO
AUTOR
23/2001
Sindicato
dos
Propagandistas,
Propagandistas-Vendedores
e
Vendedores
de
Produtos
Farmacêuticos de São José do Rio
Preto (SINPROVERP)
24/2001
Associação de Solidariedade e
Integração de Valparaíso de Goiás e
do Entorno (ASIVGE)

25/2002

Institui o Programa de Bolsa de Estudo
extensivo aos funcionários da Câmara dos
Deputados e Parlamentares nos cursos de 1°, 2°
e 3° grau, através de convênio com as
instituições de ensino e dá outras providências.
Associação Comunitária do Chonin Dispõe sobre a extinção da tarifa interurbana
de Cima (ACOCCI)
para as ligações telefônicas em localidades
com o mesmo DDD.

I

Aguardando parecer

Aprovada em 15/05/2002

26/2002

Associação Comunitária do Chonin Dispõe sobre a extinção da taxa de assinatura
de Cima (ACOCCI)
cobrada nas contas telefônicas.

Aprovada em 08/0512002

27/2002

Associação Comunitária do Chonin Dispõe sobre a criação de taxa única para
de Cima (ACOCCI)
requerimento de 1" e 2" vias do documento de
identidade.
Associação Comunitária do Chonin Requer urgência na apreciação do Projeto de
Lei Complementar n° 130/96, que dispõe sobre
de Cima (ACOCCI)
a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municípios.
Associação Comunitária do Chonin Requer informações ao Diretor-Geral do
de Cima (ACOCCI)
DNER acerca da BR 411MG.

Rejeitada em 26/06/2002

28/2002

29/2002

30/2002
31/2002

Associação Comunitária do Chonin Dispõe sobre a criação de universidade federal
na cidade de Governador Valadares - MG
de Cima (ACOCCI)
Associação Comunitária do Chonin Dispõe sobre a autorização para execução de
de Cima (ACOCCI)
serviço de radiodifusão comunitária à
Associação Comunitária do Chonin de Cima.

Rejeitada em 12/06/2002

Aprovada em 26/06/2002

Aprovada em 19/06/2002

Aguardando parecer

52

RESULTADO DA VOTAÇÃO
SUGESTÃO
AUTOR
EMENTA
Rejeitada em 19/06/2002
32/2002
Associação Comunitária do Chonin Autoriza o Poder Executivo a realizar as obras
de Cima (ACOCCI)
de implantação e pavimentação asfáltica da
BR 451 em Minas Gerais
33/2002
Associação Comunitária do Chonin Assegura realização de novo plebiscito aos
de Cima (ACOCCI)
distritos que tiveram processo de emancipação
Rejeitada em 26/06/2002
política iniciados antes da promulgação da
Emenda Constitucional n° 15/96.
Aguardando parecer
34/2002
Associação Comunitária do Chonin Dispõe sobre a criação de Banco Postal em
de Cima (ACOCCI)
localidades acima de 1000 (mil) eleitores.
Aprovada em 13/11/2002
35/2002
Associação Comunitária do Chonin Permite as entidades representativas de
de Cima (ACOCCI)
distritos e zona rural emitirem a Carteira de
Trabalho e Previdência Social.
Aguardando parecer
36/2002
Associação Comunitária do Chonin Concede homenagem especial ao Jornal Diário
de Cima (ACOCCI)
do Rio Doce e TV Leste em Governador
Valadares - MG
Aprovada em 19/06/2002
37/2002
Associação
Brasileira
da Dispõe sobre a indenização cabível por
Propriedade Intelectual (ABPI)
infrações aos direitos de Propriedade
Industrial.
Aprovada em 19/06/2002
38/2002
Federação
Nacional
dos Dispõe sobre liberação de verbas federais a
Trabalhadores
em
Transportes Estados e Municípios.
Aquaviários e Afins
39/2002
Movimento
Rejeitada em 27/06/2002
Popular
Pró- Dispõe sobre preferência de julgamento de
Moralização no Poder Legislativo processos a cargo do Poder Judiciário
(MPMPL)
Nacional.
Aguardando parecer
40/2002
Associação
Nacional
dos Dá nova redação aos dispositivos da
Magistrados da Justiça do Trabalho Consolidação das Leis do Trabalho referente à
(ANAMATRA)
Comissão de Conciliação Prévia.
4112002

Associação Nacional dos Árbitros Solicita a realização de audiência pública para
de Futebol (ANAF)
discutir a regulamentação da atividade de
árbitro de futebol.

Aprovada em 12/06/2002
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SUGESTÃO
4212002

4312002

AUTOR
Sindicato União dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado de São
Paulo
Associação Brasileira de COHABs
(ABe)

4412002

4512002

4612002

4712002

4812002
49/2002

RESULTADO DA VOTACÃO
EMENTA
Aprovada em 19/0612002
Modifica o artigo 20, inciso Il, letras "A", "B",
"C" e "D" da Lei Complementar n° 10I, de 4
de maio de 2000.
Altera a redação do artigo 8° da Lei n" 10.188,
de 12 de fevereiro de 200 I, que cria o
Aprovada em 26106/2002
Programa de Arrendamento Residencial PAR, institui o arrendamento residencial com
opção de compra e dá outras providências.

Associação Brasileira dos Mutuários Cria o Sistema Nacional de Habitação (SNH),
da Habitação (ABMH)
extingue o Sistema Financeiro da Habitação,
modifica a destinação do Sistema Financeiro
Imobiliário, consolida a legislação sobre
financiamentos habitacionais e dá outras
,providências.
e Dispõe sobre a adoção de tecnologias de
Associação
Secundarista
menor nível de emissão de poluentes nos
Universitária de Alagoas
veículos integrantes do sistema de transporte
urbano, intermunicipal e interestadual de
passageiros e transporte de cargas.
Federação
Nacional
dos Dispõe sobre a criação do curso de
Odontologistas (FNO)
Especialização em Odontologia do Trabalho e
dá outras providências.
Associação
Brasileira
da Dispõe sobre o nome empresarial e dá nova
Propriedade Intelectual (ABPI)
redação aos artigos 1.158, § 2°, 1.160, 1.163,
1.165 a 1.168 do novo Código Civil.
Associação Comunitária do Chonin Dispõe sobre a criação do Título de Eleitor
de Cima (ACOCCI)
Eletrônico e dá outras providências
Associação Brasileira da Indústria Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que
Fitoterápica (ABIFITO)
ficam sujeitos os produtos de origem natural
para a saúde e dá outras providências.

Aguardando parecer

Aguardando parecer

Aguardando parecer
Aprovada em 26/06/2002

Aguardando parecer
Aguardando parecer
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SUGESTÃO
AUTOR
EMENTA
50/2002
Conselho Administrativo Municipal Propõe alteração no artigo 447 do Código de
de Grupiara (CAM-Grupiara)
Processo Civil.
5112002

52/2002

53/2002

5412002
5512002
5612002

Conselho Administrativo Municipal Regula os casos de dissolução da sociedade
de Grupiara (CAM-Grupiara)
conjugal e do casamento, seus efeitos e
outras
respectivos
processos,
e
dá
providências.
Conselho Administrativo Municipal Dispõe sobre a criação dos Conselhos
de Grupiara (CAM-Grupiara)
Municipais de Justiça, Conciliação e Mediação
e dá outras providências.
Associação Comercial do Crato

Associação Comunitária do Chonin
de Cima (ACOCCI)
Associação Comunitária do Chonin
de Cima (ACOCCI)
Associação Comunitária do Chonin
de Cima (ACOCCI)

Dispõe sobre a inserção do ensino de
Cooperativismo, Associativismo, Processo de
Conscientização e Processo de Participação
no currículo escolar do 2° Grau.
Assegura a implantação do Ensino Médio em
escolas públicas da Federação.
Inclui os municípios do Vale do Rio Doce na
área de atuação da Adene.
Dá denominação de "Pedro Tassis" à Rodovia
BR 116 no 'perímetro urbano da cidade de
Governador Valadares.
Dá denominação de "Presidente Tancredo
Neves à Rodovia BR 451 em Minas Gerais.

57/2002

Associação Comunitária do Chonin
de Cima (ACOCCI)

5812002

Associação Comunitária do Chonin Inclui a Rodovia BR 451 no Plano Nacional de
de Cima (ACOCCI)
Viação - PNV.

59/2002

Associação de Cosmetologia
Estética do Ceará (ACEC)

e Dispõe sobre o exercício da profissão de
esteticista e cosmetologista e dá outras
providências.

RESULTADO DA VOTAÇÃO
Rejeitada em 26/06/2002

Aguardando parecer

Aguardando parecer

Rejeitada em 13/11/2002
Aguardando parecer
Aprovada em 13/11/2002
Aguardando parecer

Aprovada em 19/06/2002

Rejeitada em 13/11/2002

Aguardando parecer
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RESULTADO DA VOTAÇÃO
SUGESTÃO
AUTOR
EMENTA
60/2002
Sindicato dos Servidores do Poder Dispõe sobre a criação implantação, estrutura e
Judiciário no Estado de Sergipe funcionamento da Central de. Mandado do
Aguardando parecer
(SINDISERJ)
Poder Judiciário da União, Estados, Distrito
Federal, Territórios e outras providências
correlatas.
6112002
Movimento
Popular
Pró- Inclui como beneficiária de pensão temporária
Moralização no Poder Legislativo a filha solteira de servidor público, maior de
Aguardando parecer
(MPMPL)
21 anos e que vive sob a dependência do pai.
62/2002
Centro Evangélico de Reabilitação e Dispõe sobre normas gerais para medidas
Trabalho Orientado de Uberlândia firmativas em favor de deficientes físicos e
Aguardando parecer
(CERTO)
mentais.
63/2002
Aprovada em 13/11/2002
Conselho Administrativo Municipal Dispõe sobre alterações no Código de
de Grupiara (CAM-Grupiara)
Trânsito.
64/2002
Aguardando parecer
Conselho Administrativo Municipal Dispõe sobre a otimização do processo
de Grupiara (CAM-Grupiara)
legislativo.
65/2002
Conselho Administrativo Municipal Dispõe sobre publicidade de atos da
de Grupiara (CAM-Grupiara)
Administração pública na contratação de
Aprovada em 13/11/2002
pessoas para prestar serviços públicos.
Aguardando parecer
66/2002
Conselho Administrativo Municipal Dispõe sobre normas gerais para contencioso
de Gruniara (CAM-Grupiara)
administrativo.
Aprovada em 13/11/2002
67/2002
Conselho Administrativo Municipal Dispõe sobre o acesso da população ao sistema
de Grupiara (CAM-Grupiara)
iudicial no interior.
68/2002
Conselho Administrativo Municipal Dispõe sobre assistência jurídica integral
de Grupiara (CAM-Grupiara)
prestada através de integração de vários órgãos
Aguardando parecer
como defensorias, faculdades, municípios,
organizações sociais e sindicatos.
69/2002
Conselho Administrativo Municipal Dispõe sobre necessidade de representação
de Grupiara (CAM-Grupiara)
para iniciar ação penal relativa a crimes
Aguardando parecer
patrimoniais cometidos contra particulares,
sem violência ou grave ameaça, como furtos,
apropriação indébita e estelionato.
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SUGESTÃO
70/2002

71/2002

72/2002

7312002

74/2002

RESULTADO DA VOTAÇÃO
AUTOR
EMENTA
Aguardando parecer
Conselho Administrativo Municipal Dispõe sobre normas gerais para concursos na
de Grupiara (CAM-Grupiara)
área jurídica de nível superior.
Movimento
Popular
Pró- Proíbe a prática de atos de assistencialista e
Moralização no Poder Legislativo cIientelismo por agente político, detentor de
(MPMPL)
mandato eletivo, no exercício de seu mandato,
sendo candidato à eleição ou reeleição,
considerando-se tal procedimento como
infração ao Código Eleitoral.
Sindicato dos Trabalhadores nas Altera a Lei n° 9.958/2000 e dá outras
Indústrias de Alimentação e Afins providências.
de Marília e Região (STIAM)
Associação
Brasileira
de Dispõe sobre a acessibilidade das pessoas com
Acessibilidade (ABRA)
deficiência ou necessidades especiais aos
portais públicos na internet, alterando a Lei n°
10.098, de 19/12/2000
Conselho Administrativo Municipal Dispõe sobre a audiência preliminar, alterando
de Grnpiara (CAM-Grnpiara)
o art. 331 do Código de Processo Civil.

Aguardando parecer

Aguardando parecer

Aguardando parecer

Aguardando parecer

Conselho Administrativo Municipal Dispõe sobre a fundamentação das decisões
de Grnpiara (CAM-Grnpiara)
judiciais, alterando o art. 458 do Código de
Processo Civil.
Conselho Administrativo Municipal Cria a tarifa social de água e dá outras
de Grnpiara (CAM-Grnpiara)
providências.

Aguardando parecer

7712002

Conselho Administrativo Municipal Define as normas gerais para as funções de
de Grnpiara (CAM-Grnpiara)
juiz leigo, juiz de paz, juiz arbitral e jurado.

Aguardando parecer

7812002

Ações em Gênero, Cidadania e Altera o Código Penal visando ao
Desenvolvimento (AGENDE) e estabelecimento do princípio de igualdade de
Instituto
para
Promoção
da direitos entre homens e mulheres.
Equidade (lPÊ)

7512002

76/2002

Aguardando parecer

Aguardando parecer
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SUGESTAO
RESULTADO DA VOTA('ÃO
AUTOR
EMENTA
79/2002
Aguardando parecer
Coordenação
Federativa
de Dá nova redação aos artigos 625-A a 625-H da
Trabalhadores do Estado do Paraná consolidação das Leis do Trabalho, com a
(CFT - PR)
redação dada pela Lei n° 9.958, de 12 de
JaneIro de 2000. e ao artigo 764 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
80/2002
Associação dos Advogados de São Altera a Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 ,
Paulo (AASP)
Aguardando parecer
que institui o Código Eleitoral, e a Lei n°
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe
sobre os juizados especiais cíveis e criminais e
dá outras providências.
8112002
Associação dos Advogados de São Altera o artigo 511 do Código do Processo
Aguardando parecer
Paulo (AASP)
Civil, suprimindo a incidência da taxa
I judiciária nos embargos do devedor.
82/2002
Associação Comunitária do Chonin Requer audiência da Comissão de Viação e
Aguardando parecer
de Cima (ACOCCI)
Transportes da Câmara dos Deputados (CVT)
sobre a BR 4511MG, no Distrito de Chonin de
Cima,
Município
de
Governador
ValadareslMG.
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