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OBJETIVO DO  
RELATÓRIO

Este relatório anual documenta as ativida-
des da Comissão de Legislação Participativa, 
iniciativas e conquistas durante o ano de 2015 
e demonstra como a Comissão alcançou seus 
objetivos e metas. 

A diversidade e a signi�cância das ativida-
des da Comissão e o papel que desempenha 
na sociedade civil organizada estão registradas 
neste documento.

A Comissão agradece os comentários sobre 
o relatório e as sugestões para melhoramento. 

Que este relatório sirva para encorajar a so-
ciedade a contribuir com a atividade legislativa. 
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APRESENTAÇÃO

O presente relatório, construído com a colabora-
ção dos servidores da Comissão de Legislação Parti-
cipativa – CLP, tem o nobre propósito de levar aos 
cidadãos, aos representantes das entidades da socieda-
de civil organizada e aos parlamentares conhecimento 
dos trabalhos desenvolvidos por este órgão no ano de 
2015.

Os eventos realizados pela CLP, durante o meu 
mandato de presidente desta importante Comissão, 
buscaram consolidar aspectos democráticos, com 
atenção às diversidades existentes em nosso País, pre-
servando ideais de liberdade, igualdade e dignidade da 
pessoa humana.

Entendo que a Comissão de Legislação Participati-
va potencializa a soberania popular, pois discute temas 
apresentados pela própria sociedade, o que rea�rma o 
papel desta Comissão.

Indubitavelmente, foi um ano proveitoso para este 
parlamentar e para esta Comissão, com muito traba-
lho e aprendizados relevantes, os quais levarei durante 
a minha vida política e que, certamente, contribuirão 
para outros desa�os que se apresentarem.

Pelas razões expostas, agradeço aos membros da 
CLP pela excelente participação nos trabalhos reali-
zados durante o ano de 2015, bem como a todos os 
demais colaboradores que contribuíram para o suces-
so alcançado, desejando que o presente relatório sirva 
para que o cidadão conheça um pouco mais desta im-
portante Comissão, considerada a porta de entrada da 
sociedade no Parlamento.  

Deputado Fábio Ramalho  
(PV/MG)1

         Presidente

1 Atualmente, o Deputado Fábio Ramalho está filiado ao PMDB/MG.
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MESA REDONDA

Demandas da Sociedade  
Civil Organizada
Origem: Requerimento nº 02/2015

Autoria: Deputado Fábio Ramalho (PV/MG)

Data: 18/03/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03

O Deputado Fábio Ramalho – PV/MG, Presi-
dente da Comissão de Legislação Participa-
tiva, que presidia a reunião, ao abrir os tra-

balhos, informou que a audiência pública se realizava 
em razão de aprovação do requerimento nº 02/2015, 
de sua autoria, e tinha como objetivo fazer um levan-
tamento das demandas da sociedade civil organizada. 
Ato contínuo, convidou os presentes a assistirem um 
vídeo sobre a Comissão de Legislação Participativa, 
no qual é explicado de que forma a sociedade civil 
organizada pode participar do processo legislativo. 

Em seguida, o Deputado Fábio Ramalho con-

vidou a tomarem assento os componentes da Mesa: 
Deputado Celso Jacob – PMDB/RJ, João Ricardo 
dos Santos Costa, Presidente da Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros – AMB, André Luiz dos Santos, 
representante do Departamento Sindical de Asses-
soria Popular - DIAP e Clóvis Scherer,  Represen-
tante do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos - DIEESE. Ao saudar 
os representantes da sociedade civil organizada, o 
Deputado Fábio Ramalho informou que “suas con-
tribuições serão consideradas na elaboração da nossa 
pauta de trabalho para o ano de 2015.” 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Impactos Sociais Referentes à Edição de 
Medidas Provisórias
Origem: Sugestão nº 05/2015, de autoria da Confederação Nacional das Profissões 
Liberais – CNPL

Relatoria: Deputado Lincoln Portela (PR/MG)

Data: 24/03/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03

O Deputado Lincoln Portela – PR/MG abriu 
os trabalhos, informando que a audiência 
pública se realizava em razão de aprovação 

da sugestão nº 05/15, de autoria da Confederação 
Nacional das Pro�ssões Liberais – CNPL. 

Introduzindo o tema objeto da audiência pública, 
o Deputado Lincoln Portela ressaltou que “ao longo 
dos 26 anos de vigência da Constituição de 88, a edi-
ção de medidas provisórias em nosso País tem recebi-
do exacerbadas críticas, seja pelo excesso de medidas 
editadas, seja pelo seu conteúdo abrangente e que não 
atende às disposições da Lei Complementar nº 95/98, 
que restringe o objeto dos atos normativos, seja ainda 
pela reiterada inobservância dos pressupostos consti-
tucionais de urgência e relevância.”  

Compuseram a Mesa dos trabalhos: Sr. Carlos 
Alberto Schmitt de Azevedo - Presidente da CNPL; 
Sr. Antônio Augusto de Queiroz – Diretor de Do-
cumentação do Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (DIAP); Sr. José Reginaldo 
Inácio – Secretário de Educação da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI); 
Sra. Noêmia Aparecida Porto – Secretária-Geral da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (ANAMATRA); Sra. Lilian Marques – As-
sessora Técnica do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE); 
e Sra. Zilmara Alencar – Advogada especialista em 
Direito do Trabalho e Assessora da CNPL.

O primeiro expositor, Sr. Carlos Alberto Sch-
mitt de Azevedo, falou sobre a intenção da CNPL 
de participar da discussão sobre as medidas provi-
sórias 664/2014 e 665/2014 no Congresso Nacio-
nal. Essas medidas provisórias modi�cam as regras 
do sistema previdenciário e tratam dos direitos dos 
trabalhadores. 

O Sr. Antônio Augusto de Queiroz discorreu 
sobre os vários aspectos que caracterizam a incons-
titucionalidade das medidas provisórias nºs 664 e 
665, ambas de 2014, assim como criticou o conte-
údo de alguns de seus dispositivos.

A oradora seguinte, Sra. Noêmia Aparecida Porto, 
abordou principalmente os aspectos jurídicos das supra-
citadas medidas provisórias, a�rmando que estas “repre-
sentam um atingimento grave de direitos sociais.”

Em seguida, a Sra. Lilian Marques apresentou, 
por meio de vídeo, dados estatísticos do mercado 
de trabalho e os impactos sobre esses em caso de 
eventual aprovação das medidas provisórias nºs 
664/2014 e 665/2014.

O Sr. José Reginaldo Inácio, da mesma forma, 
abordou vários aspectos referentes às medidas provisó-

Os componentes da Mesa condutora dos tra-
balhos, bem como os oradores inscritos, usaram da 
palavra para manifestarem, em nome das entidades 
por eles representadas, suas expectativas em relação 
à CLP para o ano de 2015. 

Muitas outras entidades da sociedade civil or-
ganizada se �zeram presentes na audiência pública. 

O Deputado Celso Jacob, que presidia a reu-
nião, ao encerrá-la, agradeceu a presença de todos 
e informou que tramita na Câmara dos Deputa-
dos o Projeto de Resolução nº 188/2013, que al-
tera seu Regimento Interno para permitir que as 

proposições de iniciativa da CLP sejam objeto de 
deliberação conclusiva das comissões, dispensando 
a competência do Plenário, o que atenderia vários 
dos pleitos expostos na audiência pública.

Compareceram à reunião, entre outras autoridades:

Deputado Nilto Tatto – PT/SP, Deputado Ar-
naldo Jordy – PPS/PA, Deputado Glauber Braga 
– PSB/RJ, Deputada Janete Capiberibe – PSB/AP, 
Deputado Weliton Prado – PT/MG, Deputado 
Bonifácio de Andrada – PSDB/MG.
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O Deputado Fábio Ramalho – PV/MG, Pre-

sidente da Comissão de Legislação Parti-

cipativa, abriu os trabalhos e convidou a 

SEMINÁRIO

V Fórum Nacional de Políticas de Saúde 
em Oncologia: Tecnologia, Humanização  
e Acesso
Origem: Sugestão 03/2015, do Instituto Oncoguia

Relatoria: Deputado Fábio Ramalho (PV/MG)

Data: 09/04/2015

Local: Anexo II – Auditório Nereu Ramos

rias, manifestando-se contrariamente à sua aprovação.
A Sra. Zilmara Alencar também fez críticas aos 

textos das medidas provisórias acima citadas. 
Usou ainda da palavra o Sr. João Alberto, orador 

inscrito, que, de igual modo, criticou a edição das 
medidas provisórias e elogiou o trabalho da CLP.

Por %m, o Deputado Lincoln Portela encerrou 
a reunião.

comporem a Mesa a Deputada Carmem Zanotto 

(PPS/SC); o Sr. Rafael Kaliks, Diretor Cientí%co 

do Instituto Oncoguia; a Sra. Clarisse Petramale, 

do Ministério da Saúde; o Sr. Sandro José Martins, 
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da Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da 
Saúde; o Sr. Pascoal Marracini, da Associação Bra-
sileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao 
Câncer – ABIFICC; o Sr. Leonaldson dos Santos, 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica; o 
Sr. Eduardo Weltman, da Sociedade Brasileira de 
Radioterapia; o Sr. Rui Yukimatsu, Conselheiro Fe-
deral de Medicina; e o Sr. Bruno Carvalho, da So-
ciedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ressaltou 
o Deputado Fábio Ramalho que “o assunto que se 
apresenta é relevante para a sociedade brasileira e 
para este parlamento, pois, entre outras coisas, in-
dica as possíveis maneiras de melhor diagnosticar e 
atender as pessoas acometidas pelo câncer.”

As Deputadas Carmem Zanotto e Flávia Morais 
falaram sobre os objetivos da Frente Parlamentar de 
Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. 

A Sra. Luciana Holtz, Presidente do Instituto 
Oncoguia, moderadora da primeira Mesa, cujo tema 
foi “Acesso ao tratamento no SUS: barreiras e defa-
sagens”, convidou o primeiro orador, Sr. Rafael Ka-
liks, Diretor Cientí�co do Instituto Oncoguia, que 
discorreu sobre os problemas de acesso dos pacientes 
com câncer no Sistema Único de Saúde - SUS.

A Sra. Clarice Petramale, do Ministério da Saú-
de, Presidente da Comissão Nacional de Incorpo-
ração de Tecnologias - CONITEC, falou sobre a 
atuação do órgão. 

O Sr. Sandro José Martins, da Secretaria de 
Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, discor-
reu sobre a atuação da Secretaria, apresentando, 
entre outros, dados sobre os hospitais que possuem 
tratamento de oncologia, e sobre investimentos ha-
vidos e os ainda necessários para que se melhore o 
atendimento.

O Sr. Pascoal Marracini, da ABIFICC, comentou 
sobre a atuação dessa Associação e aspectos da Portaria 
nº 874/2013, que instituiu a Política Nacional para a 
Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção 
à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito 
do Sistema Único de Saúde - SUS, e sobre a Autoriza-
ção de Procedimentos de Alta Complexidade - APAC.

O Sr. Eduardo Weltman discorreu sobre a im-
portância da criação da Frente Parlamentar de Pre-
venção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, e a 
respeito da Lei dos 60 dias (Lei nº 12.732/2012), 
apresentando alguns dados sobre o dé�cit de tra-
tamento de pacientes com câncer, e a compra, por 

parte do Ministério da Saúde, de 80 aparelhos para 
tratamento de câncer, ressaltando a demora em 
todo o processo de aquisição desses aparelhos. 

O Sr. Leonaldson dos Santos, Presidente da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, elogiou 
a atuação do Oncoguia e fez algumas considerações 
sobre o insu�ciente acesso ao tratamento e diagnós-
tico da pessoa portadora de câncer. 

O Sr. Bruno Carvalho comentou que, no to-
cante a oncologia, os programas de prevenção são 
ine�cazes, os diagnósticos tardios, e o tratamento  
é difícil, acarretando, portanto, a diminuição das 
chances de cura. A�rmou que a Lei dos 60 dias não 
é cumprida e que a tabela SUS de radioterapia está 
desatualizada.

O Sr. Ruy Yukimatsu falou sobre a intempes-
tividade no tratamento pelo SUS, o acesso à to-
mogra�a computadorizada e a falta de capacitação 
no atendimento primário. Ressaltou a importância 
dos registros hospitalares de câncer. 

A Sra. Patrícia rebateu algumas críticas feitas em 
relação a eventuais  descumprimentos do disposto 
na Portaria 140/2014, do Ministério da Saúde, que 
rede�ne os critérios e parâmetros para organização, 
planejamento, monitoramento, controle e avalia-
ção dos estabelecimentos de saúde habilitados na 
atenção especializada em oncologia.

A Sra. Clarice Petramale, da Comissão Nacio-
nal de Incorporação de Tecnologias no SUS, dis-
correu sobre a transparência do Ministério da Saú-
de quanto aos preços pagos por cada medicamento. 

O Sr. Tiago Farina Matos, advogado sanitarista 
do Onconguia, participante do Seminário, inda-
gou sobre os critérios utilizados pelo Ministério da 
Saúde para realizar compras: se são centralizadas ou 
�cam por conta das demandas dos hospitais.

A Sra. Clarice Petramale esclareceu que existem 
os dois modos: ou o Ministério compra centraliza-
damente ou repassa para os hospitais, após análise 
de vários aspectos que envolvem a compra.

A Sra. Jucileia Souza, outra participante, co-
mentou sobre se dar a devida importância na reabi-
litação física e psicossocial do paciente. 

O Sr. Wilson, também participante, discorreu 
sobre a necessidade da não existência de divergên-
cia nos pareceres acerca dos custos dos medicamen-
tos emitidos pelos órgãos técnicos. 

Em resposta, a Sra. Clarice Petramale esclareceu 
que as empresas não se mostram dispostas a tirar 
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dúvidas sobre os benefícios do medicamento que 

elas colocam no mercado. 

A segunda Mesa, com o tema “Infraestrutura ade-

quada em oncologia para se garantir um atendimento 

humanizado: teoria e prática”, sob a mediação da Sra. 

Luciana Holtz - Presidente do Instituto Oncoguia, foi 

composta por: Sra. Patrícia Sampaio, do Ministério 

da Saúde, Sr. Pascoal Marracini - ABIFICC, Sra. Vera 

Peruch, da Ouvidoria-Geral do SUS, do Ministério 

da Saúde, Sr. Vinícius Vasquez, da Fundação Pio XII, 

Hospital de Câncer de Barretos, Sr. Rodrigo Pinheiro 

e Sr. Guilherme Bená, do Instituto do Câncer do Es-

tado de São Paulo - ICESP.

A Sra. Patrícia Sampaio falou sobre a política 

nacional de prevenção e controle do câncer, com 

ênfase na Portaria no 140/2014.

O Sr. Pascoal Marracini discursou sobre a hu-

manização no tratamento do câncer. 

O Sr. Guilherme Bená discorreu sobre as ações 

de humanização do ICESP, destacando sua estrutu-

ra e realizações.

O Sr. Vinícius Vasquez ressaltou a necessidade 

de humanização nos hospitais, tanto dos pacientes 

quanto dos que lá trabalham. Citou como exemplo 

o que tem ocorrido no hospital em Barretos, no 

estado de São Paulo.

Vera Beruch falou sobre a experiência da ouvidoria 

do SUS no estado do Espírito Santo, com destaque para 

a política de humanização (Política Nacional de Huma-

nização) e o papel da ouvidoria na gestão do SUS.

O Sr. Rodrigo Pinheiro apresentou dados so-

bre o tratamento oncológico no DF, tendo por base 

principalmente o que é feito no Hospital de Base 

do Distrito Federal.

Aberto o espaço, �zeram perguntas a respeito do 

tema a Sra. Viviane Resende, a Sra. Paula, o Sr. Leonir, 

a Sra. Monique Dias e a Sra. Laurenice Pires. As per-

guntas foram respondidas pela Sra. Patrícia Sampaio 

e pelo Sr. Pascoal Marracini, componentes da Mesa.

Encerrada a fase de perguntas, os membros da 

Mesa apresentaram suas considerações �nais.

No período da tarde, o Sr. Rafael Kaliks, mode-

rador da sessão, cujo tema era “Saúde Suplementar: 

Desa�os e Realidades”, convidou a comporem a 

Mesa a palestrante, Sra. Martha Regina de Olivei-

ra, Presidente da Agência Nacional de Saúde Suple-

mentar – ANS, o Sr. Anderson Silvestrini, da Rede 

D’or, o Sr. Tiago Matos, do Instituto Oncoguia, o 

Sr. Denizar Viana, da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ, e o Sr. Luiz Augusto Maltoni, 

do Instituto Nacional do Câncer - INCA. 

A Sra. Martha Regina de Oliveira, palestrante, 

discorreu sobre a situação dos planos de saúde mé-

dico-hospitalares, e sobre a saúde suplementar no 

Brasil, apresentando dados. Informou competir à 

ANS estabelecer o rol de coberturas obrigatórias que 

devem constar dos planos de saúde, a maneira como 

é estabelecido esse rol, mostrando alguns itens desses 

planos relacionados ao câncer, salientando que a pre-

ocupação atual é, principalmente, quanto à garantia 

da prevenção.

O Sr. Denizar Viana, como debatedor, indagou 

sobre o processo de decisão de incorporação de tec-

nologia, com seu respectivo impacto orçamentário, 

pelo sistema de saúde suplementar. 

A Sra. Martha Regina respondeu que, após aná-

lise e decidindo-se pela incorporação, o custo é re-

passado para o usuário.

O Sr. Tiago Farina Matos elogiou a atuação da 

ANS, indagou sobre a possibilidade de contribuir 

para uma melhor alimentação da plataforma sobre 

nomenclatura dos procedimentos médicos, falou 

sobre o canal 0800 da ANS, sobre a legitimação so-

cial da CONITEC, sobre a regionalização da saú-

de suplementar e perguntou sobre a existência de 

ações de incentivo por parte da ANS, objetivando a 

promoção da saúde, no sentido da prevenção.  

O Sr. Anderson Silvestrini mostrou preocupação 

em se outorgar à CONITEC, por ter sido criada so-

mente recentemente, a decisão sobre o que pode ou 

não ser feito em relação ao paciente, desconsideran-

do-se o conhecimento já adquirido, o que pode cau-

sar um retrocesso em relação à assistência à saúde. 

O Sr. Luiz Augusto, da AMIL, falou sobre a 

necessidade de haver uma nova gestão do sistema 

de saúde no país, tanto no setor privado como no 

público (SUS e suplementar).

A Sra. Leoni questionou o fato de vários medi-

camentos aprovados para o tratamento de quimiote-

rapia oral estarem no rol para serem retirados. A Sra. 

Martha Regina explicou que, na verdade, os equipa-

mentos e medicamentos constantes do rol estão ali 

para serem analisados, não necessariamente retirados.  

O Sr. Wilson Follador, diretor de economia da 

saúde da Medtronic, empresa de tecnologia médi-

ca, falou sobre o con�ito de interesses existente atu-
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almente entre a indústria e a ANS.

O Sr. Anderson Silvestrini destacou que, a des-

peito de todos os problemas existentes, é importante 

a existência de uma agência reguladora da saúde, no 

caso, a ANS.

A Mesa seguinte, com o tema “O paciente com 

câncer e seus direitos: como garantí-los?”, tendo 

como mediador o Sr. Tiago Farina Matos, foi com-

posta por: Sr. Jairo Bisol, do Ministério Público do 

Distrito Federal; Sr. Eduardo Nunes Queiroz, da 

Defensoria Pública do Distrito Federal; Sra. Vera 

Peruch, da Ouvidoria do SUS do Espírito Santo; 

Sra. Andrea Bento, da Associação Brasileira de Lin-

foma e Leucemia – ABRALE; e o Sr. Josierton Be-

zerra, do INSS.

A Sra. Andrea Bento informou ser a área jurí-

dica a mais procurada na ABRALE. Salientou que 

atualmente o paciente precisa de ação judicial para 

ser atendido. Ressaltou que a sociedade civil deve 

discutir o �nanciamento para a saúde. 

O Sr. Josierton Bezerra fez uma explanação so-

bre os benefícios do INSS.

O Sr. Jairo Bisol criticou a não efetivação da política 

da saúde no país, a�rmando que no Distrito Federal “a 

relação público/privada na saúde é toda ela desastrosa.” 

O Sr. Eduardo Nunes discorreu sobre a atuação 

da Defensoria Pública do Distrito Federal, ressal-

tando que “a mera judicialização da saúde não é o 

caminho que leva à concretização dos direitos.” 

A Sra. Vera Peruch ressaltou que o papel fun-

damental da ouvidoria do SUS é dar ao cidadão 

condição de conhecer como reivindicar um direito. 

O Deputado Fábio Ramalho, antes de aberto 

o espaço para perguntas, fazendo uso da palavra, 

salientou que “a Comissão de Legislação Partici-

pativa sempre estará à disposição das entidades da 

sociedade civil organizada que necessitem de espa-

ço nesta Casa de Leis para o debate de matérias de 

conteúdo esclarecedor para a sociedade.” 

Aberto o espaço para perguntas, os participan-

tes expuseram a di�culdade de exercerem seus di-

reitos, como critérios aplicados pelo INSS no to-

cante à perícia, falta de medicamentos, ausência de 

uma política de reabilitação etc.

Em seguida, os expositores se pronunciaram 

novamente, respondendo perguntas dos partici-

pantes, acrescentando informações às suas exposi-

ções anteriores e fazendo suas considerações �nais.

Por �m, a Sra. Luciana Holtz, Presidente do Ins-

tituto Oncoguia, encerrando a reunião, exaltou o 

êxito da audiência pública, agradeceu a Comissão de 

Legislação Participativa por sua realização e a�rmou 

que ainda há muito o que ser feito no tocante aos 

problemas relacionados aos pacientes com câncer.

SEMINÁRIO 

Marco Regulatório da Mineração 
Origem: Sugestão nº 149/2014, de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhado-
res na Indústria – CNTI

Relatoria: Deputado Nilmário Miranda (PT/MG)

Data: 05 e 06/05/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03.

O 
seminário foi proposto pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
– CNTI, em sugestão acolhida pela CLP. 

O objetivo do evento foi permitir a participação 
dos diversos setores da sociedade civil no debate em 
torno das condições de trabalho e de saúde dos tra-
balhadores da mineração, bem como os impactos 
sociais, econômicos e ambientais da atividade nas 
comunidades atingidas.

Entre os presentes, houve consenso sobre a ne-

cessidade de avançar na participação popular e na de-
mocratização da mineração; também �cou evidente a 
preocupação com os possíveis danos que essa impor-
tante atividade econômica traz para o meio ambiente 
e para a sociedade.

No transcurso do seminário, vários represen-
tantes das entidades sindicais, movimentos sociais, 
confederações e federações ligadas à mineração 
pediram o adiamento da votação do PL 5807/13, 
que cria o novo código de mineração, a �m de que 
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outros aspectos pudessem ser melhores avaliados, 
além dos meramente econômicos.

Na abertura dos trabalhos o deputado Lincoln 
Portela (PR-MG) registrou a posição favorável à 
realização do evento, proferida pelo relator da ma-
téria na Comissão, deputado Nilmário Miranda 
(PT-MG). Ele mencionou a contribuição daquele 
parlamentar para a iniciativa e recordou trechos do 
parecer, onde foram destacados “aspectos socioeco-
nômicos e ambientais do debate e as complexas re-
lações que o marco regulatório da mineração deverá 
guardar com a legislação de outros setores”.

Em sua intervenção, a deputada Benedita da Silva 
(PT-RJ) encorajou a participação popular nos debates 
e o estabelecimento do diálogo com os membros do 
Congresso Nacional durante a tramitação do marco 
da mineração, além de expressar a sua preocupação 
com o açodamento na apreciação da matéria. 

Inaugurando os trabalhos de uma das mesas, o 
presidente da CLP, deputado Fábio Ramalho (PV-
-MG), destacou o papel da Comissão que, segundo 
ele, é a “porta de entrada da sociedade no Parlamento” 
e rea�rmou os seus propósitos de defender o debate 
e de construir consensos para as questões relevantes 
apresentadas pelos mais diversos segmentos sociais, a 
exemplo da sugestão apresentada pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI. 

O presidente da CLP chamou à atenção para 
questões a serem disciplinadas pelo novo marco re-
gulatório da mineração, com ênfase nas condições 
de saúde e de segurança dos pro�ssionais dessa área. 
Mencionou o elevado índice de doenças e de aciden-
tes sofridos pelos trabalhadores do setor e também 
expressou a sua preocupação com outras demandas, 
tanto ambientais quanto humanas, além de outras 
situações indesejadas afetas à mineração que, em sua 
opinião, deveriam ser tratadas no seminário. 

O parlamentar a�rmou ainda que: “É incontestá-
vel a importância de uma legislação moderna e demo-
crática para a mineração do Brasil, que valorize o meio 
ambiente, a população e o trabalhador, sem esquecer a 
necessidade de aprimoramento tecnológico que venha 
minimizar os problemas atualmente enfrentados e, ain-
da, que valorize a qualidade da produção mineral.”

O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), exposi-
tor de uma das mesas, abordou o tema sob um prisma 
histórico, situando a importância da mineração nos 
marcos da colonização portuguesa e, mais a frente 
da questão econômica, lembrou aspectos relaciona-
dos à exploração do trabalho e à degradação humana 
e ambiental enquanto componentes do cenário da 
mineração no Brasil, indicando o desa�o de compa-
tibilizar a atividade econômica com a dignidade de 
quem trabalha e com respeito ao meio ambiente e às 
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populações cingidas pela atividade mineradora. 
Segundo o deputado, a construção de um novo mar-

co regulatório da mineração deve levar em conta os riscos 
da repetição de circunstâncias vistas desde o Século XVIII, 
a exemplo de situações análogas ao trabalho escravo. Para 
o deputado, o Parlamento deveria buscar uma legislação 
�rmada na perspectiva do poder público e não apenas sob 
o ponto de vista meramente econômico e do lucro. 

Por �m, entrecortando o debate sobre a cons-
trução de marcos legais especí�cos, como o da 
mineração, com o imperativo da reforma política, 
após citar as vultosas cifras doadas por empresas 
mineradoras para campanhas eleitorais, o deputado 
Chico Alencar opinou: “...quem foi �nanciado por 
empresas de mineração devia se declarar impedido 
de participar das discussões do marco regulatório”.

Presente nos debates, o deputado Evair de Melo 
(PV-ES), vice-presidente da comissão especial que 
trata do novo código da mineração, falou da impor-
tância do aperfeiçoamento da atividade minerado-
ra e da necessidade de mitigação dos seus impactos.

Em sua fala como expositor, o deputado Sarney Fi-
lho (PV-MA) destacou a relevância do tema debatido 
e, iniciando suas re�exões a partir de palavras ditas há 
quase quarenta anos pelo professor Otávio Elísio Al-
ves de Brito, contextualizou os debates em torno dos 
textos em discussão sobre o novo marco regulatório da 
mineração, a�rmando que “os avanços socioambientais 
ainda não foram su�cientes para atender toda a expec-
tativa das comunidades afetadas, bem como conferir à 
atividade a segurança ambiental devida”. 

Ao longo de sua explanação, o parlamentar apon-
tou os principais pontos do substitutivo do marco da 
mineração e destacou aspectos essenciais que, em sua 
opinião, dariam ao texto �nal um “rosto mais socio-
ambiental e o colocariam a serviço de um verdadeiro 
desenvolvimento, calcado no tripé da sustentabilida-
de, que divida ônus e bônus mais equanimemente 
entre todas as partes envolvidas”.  Concluiu exigindo 
um basta na privatização dos lucros e na socialização 
dos prejuízos decorrentes da atividade mineradora. 

Durante os debates, o deputado Arnaldo Jordy 
(PPS-PA) abordou aspectos relacionados à interação 
entre a “grande mineração”, a sociedade e o meio-
-ambiente, nominando a perversidade dessa relação 
e a urgência em transformá-la. O deputado denun-
ciou a corrupção no Departamento Nacional de 
Produção Mineral – DNPM no Pará e, ao �nal, de-
fendeu a agilização da votação do marco regulatório.

Na última mesa do seminário, que tratou de 
inovação tecnológica e modelo de desenvolvimen-

to, o deputado Padre João (PT-MG) criticou o 
atual modelo da atividade minerária e rea�rmou o 
seu compromisso com a defesa das pessoas preju-
dicadas pelos interesses empresariais do setor. Ele 
mencionou o episódio que resultou na sua saída – 
involuntária – da comissão especial do novo código 
da mineração e relacionou o �nanciamento eleito-
ral pelas grandes empresas à aprovação de projetos 
contrários aos interesses do povo brasileiro.

O deputado Fábio Ramalho agradeceu a partici-
pação de todos no seminário, enalteceu a força das 
entidades participantes e o papel dos seus represen-
tantes na construção da nova legislação sobre mine-
ração rea�rmando o compromisso da CLP com o 
debate dos temas relevantes para a sociedade.

Nos dois dias de atividades estiveram presentes 
representantes de 21 estados brasileiros, de 15 enti-
dades da sociedade civil e de 57 entidades sindicais. 
Entre os expositores, representantes do Ministério 
de Minas e Energia, da Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil, do Movimento pelos Atingidos 
pela Mineração, do Comitê Nacional em Defesa 
dos Territórios Frente à Mineração, da Comissão 
Permanente e Nacional do Setor de Mineração, 
da Diretoria de Saúde do Trabalho da Secretaria 
de Estado de Saúde de Minas Gerais, do Instituto 
Brasileiro de Educação, Integração e Desenvolvi-
mento Social, e do Movimento dos Atingidos pela 
Mineração/PA; também participaram das mesas a 
diretora do Instituto Brasileiro de Análises Sociais 
e Econômicas – IBASE, os presidentes da CNTI, 
da Confederação Nacional dos Químicos, do De-
partamento Pro�ssional dos Extrativos do Plano da 
CNTI e membros da academia, especialistas em 
segurança, médicos do trabalho, geólogos, consul-
tores técnicos e legislativos e auditores �scais do 
Ministério do Trabalho e Emprego.

Além dos inscritos, representando os diversos 
seguimentos interessados no tema, participaram 
dos debates o presidente da CLP, deputado Fábio 
Ramalho (PV-MG), o vice-presidente da CLP, de-
putado Sarney Filho (PV-MA) que, junto com o 
deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), também foi 
expositor do evento; os deputados Lincoln Portela 
(PR-MG), Leonardo Monteiro (PT-MG) e Celso 
Jacob (PMDB-PI), membros da CLP e coordena-
dores de algumas das mesas; a deputada Benedita 
da Silva (PT-RJ), o deputado Arnaldo Jordy (PPS-
-PA), o deputado Evair de Melo (PV-ES) e o depu-
tado Padre João (PT-MG). 
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SEMINÁRIO:

VII Seminário Nacional de Guardas  
Municipais e Segurança Pública
Origem: Sugestão nº 02/2015, de autoria da ONG SOS Segurança Dá Vida

Relatoria: Deputado Lincoln Portela (PR/MG)

Data: 13 e 14/05/2015

Local: Anexo II – Auditório Nereu Ramos

O Seminário teve como objetivo debater os 
aspectos da Lei nº 13.022/14, Estatuto 
Geral das Guardas Municipais, bem como 

avaliar outros projetos que tramitam no Congresso 
Nacional sobre a segurança pública.

Compuseram a mesa de abertura: O presiden-
te da Comissão de Legislação Participativa - CLP, 
Deputado Fábio Ramalho (PV/MG), o relator da 
sugestão, Deputado Lincoln Portela (PR/MG),  o 
Deputado Subtenente Gonzaga (PDT/MG), o 
Deputado Delegado Édson Moreira (PTN/MG), a 
Senadora Gleisi Ho%mann (PT/PR) e o Presidente 
da ONG SOS Segurança Dá Vida, Maurício Do-
mingues da Silva.

O presidente da CLP, Deputado Fábio Rama-
lho, abriu o Seminário cumprimentando todos os 

integrantes da mesa e demais presentes. Esclareceu 
que o 7º Seminário das Guardas Municipais teve 
como objetivo permitir o debate sobre temas cen-
trais e teve seu signi'cado ampli'cado pela quali'-
cada participação daqueles que conhecem a realida-
de das Guardas Municipais. Reforçou o primordial 
papel da atuação da sociedade civil na CLP, sobre-
tudo pela relevância dos assuntos debatidos e o pa-
pel estratégico da Comissão no processo legislativo 
que promoveu, por seis anos consecutivos, o Semi-
nário de Guardas Municipais e Segurança Pública, 
contribuindo, dessa forma, para o fortalecimento 
do combate à violência. O parlamentar registrou 
que a CLP tem cumprido sua missão institucional, 
sendo considerada como o menor caminho entre 
interesse da sociedade e a Câmara dos Deputados, 
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parabenizou a ONG SOS Segurança Dá Vida e o 
Deputado Lincoln Portela, relator da sugestão. Por 
�m, agradeceu a presença de todos os parlamenta-
res, expositores e convidados que prestigiaram um 
dos mais expressivos eventos já realizados nesta Co-
missão, rea�rmando que as justas demandas conti-
nuarão a encontrar amplo respaldo na CLP.

O Deputado Lincoln Portela cumprimentou os 
integrantes da mesa e em especial a Senadora Gleisi 
Ho�mann, relatora da matéria das Guardas Muni-
cipais no Senado Federal. 

O Deputado Subtenente Gonzaga enfatizou 
que hoje a forma de se fazer segurança pública é 
insustentável, os índices de violência são altos e os 
resultados que se entregam à sociedade são insatis-
fatórios. Destacou que no Brasil há o modelo par-
tido entre as polícias, não há um Ministério da Se-
gurança Pública, não há integração com o Governo 
Federal para que se possa manter um diálogo com 
os demais entes federados. O parlamentar reputou 
a importância do Seminário para se discutir a se-
gurança pública. Lembrou que a PEC 431/2014 
amplia a competência dos órgãos de segurança pú-
blica. 

A Senadora Gleisi Ho�mann rea�rmou o seu 
compromisso com as Guardas Municipais, elogiou 
a pauta por incluir a Lei nº13.022/2014, que uni-
formizou e integrou as Guardas Municipais. 

Ao longo do Seminário, o Deputado Édson 
Moreira enfatizou que o resgate da Guarda Muni-
cipal é o futuro da polícia ostensiva e preventiva 
no Brasil. Informou que a Guarda Municipal de 
Belo Horizonte (MG) já está sendo armada com 
o objetivo de se fazer o registro da defesa social e 
o policiamento preventivo. O parlamentar mineiro 
já apresentou na Casa um projeto de lei que altera o 
parágrafo único do artigo 42 do Código penal, que 
dispõe sobre detração penal. Assim, pela propos-
ta, o condenado volta a cumprir toda a pena caso 
cometa falta grave ou crime durante a execução 
da pena. Apresentou também outro projeto sobre 
a possibilidade de a autoridade policial apresentar 
recurso em sentido estrito, caso sua representação 
por alguma medida cautelar, por exemplo, inter-
ceptação telefônica, seja indeferida pela autoridade 
judicial. Por �m, ressaltou que o policiamento os-
tensivo, feito pelas guardas municipais, está mais 
próximo do evento criminoso, bem como, melhor 
preservado o local do delito. Prometeu a todos que 
vai continuar lutando pelas Guardas e que isso é 
um clamor nacional.

Efraim Filho, Deputado Federal (DEM/PB),  

em sua manifestação expôs que está no terceiro 
mandato, foi presidente da Comissão da Segurança 
Pública, desengavetou o Estatuto das Guardas que 
estava parado desde 2003, informou que trabalhou 
na busca pelo consenso da matéria, o que ocasionou 
a aprovação do Estatuto em um ano e meio. Porém, 
atualmente, os desa�os são outros, como, por exem-
plo, cuidar das suas competências, valorizar o servi-
dor e construir o caminho para o futuro. Defendeu 
que a comunicação entre as polícias deve ser hori-
zontal: entre Guardas, Polícia Militar, Polícia Civil, 
Bombeiros Militares, Justiça, Ministério Público, 
Sistema Carcerário, Estados e Municípios. 

O Deputado Chico Lopes (PCdoB/CE), sau-
dou as Guardas, homens e mulheres presentes. Pa-
rabenizou todos integrantes da Guarda Municipal 
de Fortaleza, cuja Prefeitura já a instituiu há mais 
de sessenta anos. Reiterou que a guarda municipal 
é a que mais conhece o seu município.

O Deputado Federal Silas Freire (PR/PI) cum-
primentou a mesa e justi�cou a sua presença no 
Seminário por ser Deputado, jornalista e apresenta-
dor de televisão na Paraíba. Relatou que há um mês 
o prefeito da capital do Piauí começou o projeto da 
criação da Secretaria Municipal de Segurança So-
cial e da Guarda Municipal. Solidarizou as lutas das 
guardas e disse estar ao lado de todos. 

O Presidente da ONG Segurança SOS Dá 
Vida, Maurício Domingues da Silva,  parabenizou 
o prefeito de Teresina (PI) a�rmando que é preci-
so convencer a sociedade e estar aberto ao diálogo. 
Sinalizou, também, que com a união de todos a 
esperança aumenta, haverá a diminuição dos assas-
sinatos, as crianças não se drogarão, a polícia será 
preventiva, cidadã e comunitária, mudando-se, as-
sim, o País.

No decorrer do Seminário, o integrante da 
mesa, Comandante Braga, entregou as assinatu-
ras de um milhão de pessoas em prol da PEC 534. 
O referido projeto foi apresentado em 2002 pelo 
Deputado Melo Rodolfo, não reeleito, e o Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) o apresentou 
novamente. A PEC 534/2002 foi apresentada pelo 
Senador Romeu Tuma. Segundo o parlamentar 
é  preciso ser grato por existir o Estatuto, porém, 
não é o ideal, fazendo necessária a instituição do 
porte de arma para todas as Guardas Municipais 
do Brasil, o que será objetivo de novas demandas 
no Parlamento.

O Deputado Lincoln Portela (PR/MG) rea-
briu o seminário dando continuidade no período 
da tarde, convidou participantes da primeira mesa: 
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Guarda Municipal na Segurança Pública. 
Ao longo das discussões, o Deputado Arnal-

do Faria de Sá (PTB/SP) relembrou à marcha azul 
marinho que no ano de 2014 foi autor do Projeto 
de Lei 13.022, hoje lei. Informou a todos que há 
questionamento sobre a inconstitucionalidade do 
Estatuto no Supremo Tribunal Federal. Reiterou, 
ainda, que o guarda municipal conhece todos os 
problemas da cidade, assim como as peculiaridades 
da região, por isso a importância da instituição das 
Guardas Civis Municipais. Destacou que as guardas 
resolvem muitos problemas que as outras polícias 
não conseguem resolver. Por �m, externou seu pen-
samento de que a Guarda é a solução da segurança 
pública do País. Lembrou, ainda, de vários casos de 
sequestros em que a Guarda Municipal prontamente 
conseguiu desvendar. 

Em continuidade ao Seminário, no período 
vespertino, o Relator, Deputado Lincoln Portela, 
reabriu os trabalhos e registrou a presença do repre-
sentante da Sindiguardas de Minas Gerais, do segun-
do Vice-Presidente do PR, Léo Portela, Deputado 
Estadual pelo PR/MG, do Vice-Líder do governo, 
Fernando Pimentel.

O palestrante Eliel Miranda esclareceu, em seu 
discurso, que a realidade de cada guarda é diferente. 
O Estatuto das Guardas Municipais traçou alguns 
pontos para transformar conhecimento em prática. A 
Lei 13.022/2014 conceitua no artigo 2º o que é guar-
da municipal. O número de guardas é de�nido em 
proporção ao número de habitantes de cada cidade. 
Há a previsão do plano de cargos e salários. O artigo 
15 trata das prerrogativas, cargos em comissão e o co-
mando só poderá ser feito por integrantes das próprias 
guardas municipais. O artigo 16 normatiza que o por-
te de armas deverá observar o Estatuto do Desarma-
mento. De�niu o número de telefone 153 para acio-
nar a guarda. O artigo 18 prevê a prisão especial dos 
integrantes das guardas até a condenação de�nitiva. 
Por �m, o artigo 23 de�niu a cor, preferencialmente, 
azul marinho para os uniformes e as nomenclaturas 
que deverão usar a guarda municipal. O prazo para os 
municípios se adequarem ao Estatuto é de 2 anos e, 
caso não cumpram, os respectivos prefeitos podem ser 
processados por ato de improbidade administrativa.

O Deputado Arnaldo Faria de Sá registrou a 
presença do Deputado Vicentinho (PT/SP), que 
parabenizou a realização do 7º Seminário sobre 
guardas municipais. Frisou que o respeito que 
hoje as guardas municipais têm é porque partici-
param da luta, houve esforço, porque queriam o 

reconhecimento e tratamento digno, pois não há 
conquista sem luta. Lembrou da criação da frente 
parlamentar em defesa da guarda civil municipal, 
do qual foi presidente. "Guarda civil não é melhor 
e nem inferior aos demais órgãos de segurança pú-
blica e devem cuidar da vida do nosso povo, só as-
sim serão respeitados e jamais temidos". Disse que 
foi membro atuante na luta pela aprovação da Lei 
13.022/2014 na Câmara, Senado e Planalto para a 
sanção do projeto, sem um veto sequer. Finalmen-
te, sugeriu montar uma comissão de guardas para ir 
ao Supremo Tribunal Federal e esclarecer a impor-
tância das guardas municipais. O Deputado Vicen-
tinho é autor do projeto de Emenda à Constituição 
nº 339/2009, que assegura o direito ao adicional 
noturno à segurança pública. 

Prestigiaram o evento, além de outras autorida-
des, o presidente do Sindicato Nacional das Guar-
das Municipais do Brasil, Emilio Júnior, do diretor 
do Sindicato Nacional das Guardas Municipais do 
Brasil, senhor Silva, dos doutores Renato e Danie-
la, advogados do SINDGM-Brasil. Os Vereadores 
do Novo Gama (GO), Gerton Miranda Sodré e 
Elias Conrado Silva Santos. 

A segunda mesa do evento teve como tema : “a 
realidade da segurança pública no Brasil - reformas 
necessárias e o papel das guardas municipais”.

O palestrante Marcos Bon�m esclareceu que é 
chief da king special police, do estado da Carolina do 
Sul, Estados Unidos da América. Falou sobre a im-
portância de se ter a polícia completa e disse que é 
muito mais e�caz a atuação do policial em que exis-
tam somente três passos, quais sejam: o policial faz 
a apreensão, encaminha para a prisão e apresenta o 
preso ao magistrado. A burocracia é muito pequena. 
E o juiz determina a prisão, a �ança ou a apresenta-
ção do acusado em 30 dias à justiça.

Ricardo Balestreli, ex-secretário Nacional de 

Segurança Pública, enfatizou que as guardas mu-

nicipais pertencem ao setor que mais avança na 

segurança pública no Brasil. Expressou que em 

pouco tempo as guardas conseguiram muitas refor-

mas com a participação intensa de parlamentares. 

Foi dito ainda que o sistema de segurança pública 

do país é um dos piores do mundo, com mais de 

60.000 mortes por ano. Fez uma comparação com 

Israel, um país que sempre viveu em guerra, e se so-

mar todos os mortos de todas as guerras do ano não 

alcança esse número do Brasil. Trata-se de genocí-

dio coletivo de jovens, pobres e negros. E isso é só 



 Relatório de Atividades • Comissão de Legislação Participativa  21

em relação a homicídios e não a outros, como fur-
tos, estelionato etc... segundo o palestrante o ciclo 
de polícia é incompleto.  O Sr. Ricardo Balestreli 
refutou a ideia de criação de polícia única, pois as 
democracias decentes do mundo inteiro têm várias 
polícias e não uma polícia única, todas elas de ciclo 
completo. É preciso que se crie, em sua concep-
ção, três forças policiais fora as polícias da União, 
a polícia civil para os crimes de alta periculosida-
de, a polícia militar para os crimes ordinários, e as 
guardas municipais para cuidar das atividades de 
interesse das cidades. Dessa forma, a importância 
de dividir a atuação policial pelo tipo de crime co-
metido. Polícias municipais devem ser preventivas 
e de proximidade com os munícipios. 

O Deputado Celso Jacob registrou a presença 
do Deputado Marquinho Mendes (PMDB/RJ), 
que implantou a guarda municipal na cidade de 
Cabo Frio - RJ, enquanto era prefeito.

O palestrante Maurício Domingues Naval a�r-
mou que, para se evitar a violência é preciso preven-
ção, e, por consequência, os guardas seriam polícia 
preventiva. Alertou que toda a sociedade brasileira 
está vulnerável à violência. 

O Deputado Celso Jacob deu início à terceira 
mesa de debates e convidou os palestrantes Michel 
da Silva Alves, Elaine Cristina e Leivelson Soares 

para comporem a mesa.
O primeiro palestrante, especialista em porte 

de armas para guardas municipais, advogado e pre-
sidente da Guarda de Cotia - SP, a�rmou que: Atu-
almente, o Estatuto do Desarmamento só assegura 
o registro e porte para os guardas, sendo que esse 
último, apenas quando se demonstra que há algum 
risco à integridade física.

O Deputado Laudívio Carvalho (PMDB/
MG), relator do projeto de lei que vai rever o Es-
tatuto do Desarmamento, esteve presente no semi-
nário e defendeu a guarda municipal, pois ela está 
aonde o povo está. Prometeu que irá ouvir todos os 
argumentos de todos os seguimentos sociais para 
que apresentem sugestões que serão incorporadas 
ao relatório. 

Elaine Cristina Rodrigues, palestrante, é guarda 
municipal feminina da cidade paulista de Araçatuba 
que já tem guarda municipal há 60 anos. Enfatizou 
que o artigo 144, § 8º da Constituição Federal, 
a�rma que a guarda é polícia e se insere na segurança 
pública do País. No entanto, a criação é facultativa 
para os municípios. Ocorre que, uma vez criada, os 
municípios devem equipar suas guardas. Por �m, 
lembrou que antes as guardas eram regidas pela lei 
orgânica do município, hoje é por lei federal. 

SEMINÁRIO

Rumo à COP 21, em Paris - Construindo a 
Nova Posição Brasileira
Origem: Requerimento nº 07/2015

Autoria: Deputado Sarney Filho (PV/MA)

Data: 19/05/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 3

O Deputado Lincoln Portela (PR/MG) re-
alizou a abertura do seminário RUMO À 
COP21, EM PARIS - CONSTRUINDO 

A NOVA POSIÇÃO BRASILEIRA, com o objetivo 
de debater a posição estratégica do Brasil durante o 
Fórum, em Paris. 

O primeiro expositor foi o Secretário de Plane-
jamento e Desenvolvimento Energético do Minis-
tério de Minas e Energia, Sr. Altino Ventura Filho. 
Ele discorreu sobre o atual panorama energético 

mundial e brasileiro e concluiu que o maior res-
ponsável pela emissão de gases que causam o efeito 
estufa é o uso de combustíveis fósseis. Logo após, 
vem a emissão gerada pela agricultura e processos 
industriais. No Brasil 30% da geração dos gases 
vem do setor energético; da agropecuária 35% e das 
$orestas (desmatamentos) é responsável por 22%. 
O expositor lamentou que dentre todas as formas 
de produção energética no Brasil, apenas 13% pro-
vém de energia renovável e enumerou várias fon-
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tes renováveis de energia, tais como: hidrelétricas, 
cana de açúcar, derivados energéticos da cana de 
açúcar, com tecnologia nacional que se desenvolveu 
há mais de 30 anos. O Brasil tem todas as condi-
ções de desenvolvimento sustentável, será um país 
de exemplo no mundo pela baixa emissão de gases 
de efeito estufa, a�rmou o Sr. Altino.

O Deputado Evandro Gussi (PV/SP), que é pre-
sidente da Frente Parlamentar sobre o Biodiesel, lem-
brou da importância dessa audiência, pois é latente 
a quali�cação das pessoas da sociedade civil e dos 
parlamentares que participam da discussão. O que 
se debaterá será de fundamental importância para se 
de�nir a postura do Brasil na COP 21, comentou.

O Deputado Ricardo Tripoli (PSDB/SP) exter-
nou no referido evento, a preocupação com a par-
ticipação do Brasil e quais as propostas que serão 
debatidas em Paris. Criticou a postura do Itamaraty 
na demora ou nem mesmo  a participação à Câ-
mara dos Deputados sobre o que o Brasil vai apre-
sentar na reunião e quais serão os compromissos 
internacionais �rmados.

Registraram presença o Senador Regu!e (PDT/
DF), Deputado Carlos Gaguim (PMB/TO) e o Pre-
sidente da CLP, Deputado Fábio Ramalho (PV/MG). 

Além de outras autoridades, colaboraram com 
o evento o Secretário do Meio Ambiente do Dis-
trito Federal, o ex-Deputado Federal e Diretor do 
Centro Brasil no Clima, o representante da Rede 
de Ação Política para Sustentabilidade – RAPS, o 
representante do Itamaraty, o Secretário-Substituto 
da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa 
e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação - MCTI, o diretor do Departa-
mento de Sistema de Produção e Sustentabilidade 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), o representante da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o co-
ordenador do SEEG no Observatório do Clima, o 
diretor de Mudanças Climáticas do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), além do Deputado Sar-
ney Filho - Presidente da Frente Parlamentar Am-
bientalista e Vice-Presidente da Comissão Mista 
Permanente sobre Mudança Climática – CMMC. 
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A décima segunda edição do Seminário LGBT 
no Congresso Nacional foi uma realização 
da Comissão de Legislação Participativa, 

com o apoio de outras comissões da Câmara dos 
Deputados: a Comissão de Cultura e a Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática.

O seminário buscou priorizar a discussão sobre 
discursos de ódio dirigidos às pessoas gays, sobretu-
do nas redes sociais da Internet. Nessa perspectiva, 
vários convidados compartilharam suas experiên-
cias, e enfatizaram a importância de se incremen-
tar a cultura da empatia, compreendida como a 
capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, 
buscando sentir o que ela sentiria em uma determi-
nada situação.

O Deputado Fábio Ramalho (PV-MG), pre-
sidente da Comissão de Legislação Participativa – 
CLP, fez a abertura do 12º Seminário LGBT do 
Congresso Nacional. O presidente explicou que o 
seminário teve como objetivo o debate plural sobre 
as questões relacionadas aos anseios da população 
LGBT. O parlamentar lembrou, ainda, que no âm-
bito da CLP já há  tradição de se discutir proposi-
ções não só de interesse da comunidade LGBT, mas 
de todas as camadas discriminadas da nossa socie-
dade. Enfatizou que é necessário o compromisso de 
respeito ao próximo e o combate aos preconceitos 
existentes. As ofensas registradas em redes sociais, 
bem como os discursos intransigentes podem gerar, 
por exemplo, o crescimento de agressões. Deve-se 
estimular a cultura de empatia e respeito à diver-
sidade para mudar a mentalidade em nosso país. 
É dever do parlamento pautar o debate de acordo 
com os interesses da sociedade. As propostas, com 

certeza, contribuirão para um Brasil mais aberto 
para respeitar a diversidade humana, registrou o 
parlamentar.

Foram apresentados depoimentos de famílias 
homoafetivas, que relataram as di�culdades, pre-
conceitos e ofensas que sofrem, principalmente em 
relação ao processo de adoção de seus �lhos. Nesse 
contexto, a cantora Daniela Mercury e sua compa-
nheira Malu Verçosa compartilharam com o públi-
co suas vivências como família em uma sociedade 
homofóbica.

O coordenador da Frente Parlamentar pela 
Cidadania LGBT da Câmara dos Deputados, De-
putado Jean Wyllys (PSOL/RJ), ressaltou que nos 
últimos anos o Brasil está polarizado politicamente 
pela cultura da disseminação do ódio, onde as pes-
soas não são respeitadas. Segundo o deputado, o 
ódio impede a empatia, impede a possibilidade de 
se colocar na posição do outro. 

O Deputado Glauber Braga - PSOL/RJ, mem-
bro da CLP e autor do Requerimento que deu ensejo 
ao Seminário, registrou que  é necessário ultrapassar 
uma etapa de entendimento, pelos agentes públicos 
e políticos, no sentido de demonstrar que a garantia 
de política de direitos não é um favor e sim um dever.

Alguns parlamentares, entre outras autoridades, 
lamentaram a di�culdade encontrada para a apro-
vação dos requerimentos e consequente realização 
do debate.  Segundo manifestações, caso não sejam 
combatidas atitudes como essa, haverá um retro-
cesso das conquistas já alcançadas pelas minorias.

Malu Mercury, jornalista, discorreu sobre a 
importância da empatia. Relatou aos presentes no 

SEMINÁRIO

12º Seminário LGBT do Congresso  
Nacional “Nossa Vida D@s Outr@s” -  
Empatia, A Verdadeira Evolução
Origem: Requerimento nº 05/2015

Autoria: Deputados Luiza Erundina (PSB/SP), Janete Capiberibe (PSB/AP) e Glauber 
Braga (PSB/RJ)

Data: 20 e 21/05/2015

Local: Anexo II - Auditório Nereu Ramos
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evento que, juntamente com a sua esposa, Daniela 
Mercury, adotaram 3 crianças. 

Por sua vez, a cantora Daniela Mercury, convi-
dada especial, ressaltou a importância da con�ança 

e da empatia para se identi�car e escutar a outra 

pessoa. A convidada registrou que o  ódio tem ge-

rado violência contra mulheres e gays, mas que esse 

ódio não pode fazer parte da Casa da democracia. 

Reforçando o entendimento de outros par-

lamentares da Casa, o Deputado Chico Alencar 

- PSOL/RJ) mencionou que o seminário foi uma 

conquista enorme dentro do Parlamento, pois 

houve muita reação contra a sua realização. A onda 

conservadora que está presente na Casa leva, em 

nome da religião, a intolerância às minorias. 

O evento contou com a explanação de líderes reli-

giosos, como a pastora Romi Bencke, da Igreja Evan-

gélica de Con�ssão Luterana e o sacerdote Vagner Pe-

reira, membro da comunidade católica Canção Nova. 

Ambos enfatizaram a importância da eliminação do 

discurso de ódio e de intolerância no âmbito das ins-

tituições religiosas, com sua consequente substituição 

por uma cultura de justiça e de paz.

O palestrante e sacerdote Vagner Pereira, mem-

bro da comunidade católica Canção Nova, pediu a 

re�exão sobre o drama humano, o drama da vio-

lência. Além disso, propôs, à luz da doutrina cató-

lica, que se encontre alternativas para acabar com o 

ódio na web. Solicitou, também, que membros de 

todas as religiões tenham um comportamento em 

conformidade com a  paz e a justiça. em comunhão 

com todas as pessoas de boa vontade.

Manifestaram-se, ainda, em favor de uma socie-

dade mais diversa, justa e plural, agentes públicos do 

campo da educação e dos direitos humanos, ativistas 

sociais, acadêmicos e jornalistas. Dentre outros, desta-

caram-se as presenças da jornalista Raquel Recuero, da 

�lósofa Márcia Tiburi e da Psicanalista Viviane Mosé.

Diversos parlamentares participaram do evento 

e lembraram que os direitos fundamentais devem 

ser garantidos a todo e qualquer cidadão, em igual-

dade de condições. Deputados também lembraram 

a importância da realização do seminário dentro da 

Câmara dos Deputados, que é um espaço plural de 

representação da sociedade.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA:

Redução da Maioridade Penal 
Origem: Sugestão nº 75/2013, de autoria da Associação Educacional dos Trabalhadores 
de Brasília – AETB

Relatoria: Deputado Lincoln Portela (PR/MG)

Data: 17/06/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03

A Audiência Pública antecedeu a votação, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição no 171/93, que previa a redu-

ção da maioridade penal, resultou do acolhimento 
de sugestão da Associação Educacional dos Traba-
lhadores de Brasília pelo colegiado da Comissão de 
Legislação Participativa.

Na abertura dos trabalhos, o presidente da Co-
missão de Legislação Participativa, Deputado Fábio 
Ramalho (PV-MG), saudou os presentes e falou 
sobre o interesse que a matéria desperta no povo 
brasileiro e nos seus representantes no Congresso 
Nacional, marcando o compromisso da CLP com 
o aprofundamento do debate sobre tema tão polê-
mico e assinalando o caráter colaborativo do evento 

para a tomada de decisão em Plenário.
 Na primeira mesa da audiência, o Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Luiz Kukina, 
abordou a questão sob um olhar histórico, des-
tacando a alta magnitude do tema da redução da 
maioridade penal, que se tornara foco de atenção, 
sobretudo em virtude da ação dos veículos midiáti-
cos. Memorou desde Códigos de Menores de 1927 
e de 1979 até o advento da Constituição de 1988 
e da Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança, de 1989, chegando ao texto atual do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Nesse 
percurso, ele destacou a mudança de paradigmas a 
partir de 1988, quando as crianças e os adolescen-
tes passaram a ser tratados não como objetos de in-
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tervenção assistencial do Estado, mas como sujeitos 
de direitos. 

O Ministro Sérgio Kukina defendeu o exercício 
da alteridade na aplicação das penalidades em casos 
de atos infracionais atribuídos aos adolescentes. Fez 
a defesa contundente da Lei 9.069/90 – o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e, a partir de argu-
mentos robustos, ilustrados com vários exemplos 
emanados de sua experiência pro�ssional, defendeu 
a su�ciência do conjunto de medidas socioeducati-
vas, atualmente previsto no Estatuto para cumprir 
o papel de ressocialização de jovens.

Ao defender a honestidade na aplicação das 
normas, denunciou a desigualdade entre pobres e 
ricos na subordinação às leis, bem como o desco-
nhecimento, a má-fé e a ação da mídia, enquanto 
balizadores de posições contrárias ao ECA e favorá-
veis à redução da maioridade penal; não poupando, 
em suas apreciações, os membros do poder judici-
ário. Mais adiante, antes de se retirar e de avultar o 
papel da CLP, o Ministro a�rmaria que “a informa-
ção é o combustível para o pleno exercício da liber-
dade de escolha. Não há liberdade sem informação 
adequada.” 

O Deputado Lincoln Portela (PR-MG) elogiou 
a apresentação do Ministro do STJ e criticou a ine-
xistência, no governo atual e em outros governos, 
de políticas públicas de segurança. Comentou so-
bre o tamanho da população carcerária brasileira 
e, dando exemplos da banalização da violência, de-
fendeu a necessidade do estabelecimento de uma 
“cultura de paz” e da valorização da vida humana, 
apontando a “perda de valores” como causa do au-
mento da violência no Brasil.

O Deputado Celso Jacob (PMDB-RJ) expri-
miu sua satisfação com as palavras do Ministro do 
STJ e expôs sua preocupação com o açodamento 
na tomadas de decisões importantes, como seria o 
caso da redução da maioridade penal. Alertou para 
os riscos de votações sob emoção e sem o su�cien-
te conhecimento da matéria. Ao �nal, convidou 
os presentes à leitura do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

O Deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) con-
cordou com a a�rmação de que a ampla maioria 
da sociedade não conhecia o ECA. Em sua fala 
admitiu, nos casos de “crimes hediondos”, “colo-
car alguma coisa para graduar” a pena. Citando o 
exemplo de Minas Gerais, acrescentou ao debate 

o descumprimento do Estatuto por parte dos en-
tes federados e a inexistência de locais adequados 
para o cumprimento das medidas socioeducativas. 
Apresentou dados sobre a violência no Brasil, cri-
ticou a alegoria de um país sem racismo e atacou 
o mito de “um país da paz, gentil, hospitaleiro e 
pací�co.” Por �m, defendeu a ideia de construção 
de uma sociedade com mais conciliação – de um 
pacto de enfretamento aos homicídios e a ruptura 
da cultura da violência – e sugeriu um “não” à re-
dução da maioridade penal.

O Deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) tam-
bém criticou o açodamento e o que chamou de pai-
xões “rasas”, que permeavam os debates sobre a re-
dução da maioridade. Reconhecendo o sentimento 
da população e a importância da opinião pública, 
cobrou a responsabilidade e o senso crítico a �m de 
“ajudar a produzir um bom senso” e a superar o de-
sa�o de racionalizar o debate em torno da matéria. 
Falou sobre as possibilidades de ressocialização dos 
jovens e a�rmou a sua convicção de que a redução 
da maioridade penal aumentaria a violência e, apre-
sentando dados, defendeu o ponto de vista de que, 
no Brasil, os jovens são mais vítimas do que algo-
zes. Nessa perspectiva, instigou a ação parlamentar 
baseada no dever da racionalidade, da civilidade e 
da grandeza no trato da questão. 

O Deputado Rubens Bueno (PPS-PR) men-
cionou a realização de Comissão Geral no Plenário 
da Câmara para discutir a maioridade penal, por 
requerimento de sua autoria. Ele questionara, na-
quela ocasião, o excesso de energia gasto desneces-
sariamente com o debate que, do ponto de vista 
dos resultados práticos, seria inócuo. Sugeriu, dessa 
forma, substituí-lo pelo debate sobre a educação de 
qualidade e o ensino em tempo integral e concluiu 
sua participação reiterando a frase com a qual en-
cerrara sua participação na Comissão Geral: “entre 
a prisão e a educação, vamos �car com a educação. 
O Brasil será muito melhor”. 

A segunda mesa, presidida pelo Deputado Cel-
so Jacob (PMDB-RJ), teve início com o represen-
tante do Conselheiro Federal da OAB do Estado 
de Goiás, Pedro Paulo Guerra de Medeiros, que ex-
pôs a posição contundente da entidade, contrária à 
proposta de redução da maioridade penal. Segundo 
ele, a proposta encontraria dois bloqueios, um, de 
cunho formal – por tratar-se de ataque a cláusu-
las constitucionais intransponíveis e da retirada de 
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direitos e garantias individuais dos jovens e ado-
lescentes brasileiros; outro, de natureza material – já 
que a mudança pretendida não resolveria situações 
de cunho social, que seriam as verdadeiras causas da 
violência. O representante da OAB rotulou a propos-
ta como “populismo penal”, ao criticar o uso do Di-
reito Penal como panaceia para enfrentar a violência. 
A�rmou que, em caso de aprovação da proposta de 
emenda à Constituição em análise, a entidade entra-
ria com ação direta de inconstitucionalidade perante 
o Supremo Tribunal Federal. Além disso, relacionou 
o debate à discussão da reforma política e, destacando 
o papel da grande mídia brasileira – que estaria “ban-
cando a redução da maioridade penal”, questionou a 
forma de obtenção dos mandatos e o �nanciamento 
privado das campanhas eleitorais. Concluiu sua pre-
leção apontando a falácia de propostas alternativas 
para a redução da maioridade penal só para crimes 
hediondos.

O Deputado Je�erson Campos (PSD-SP) co-
mentou sobre a complexidade de decisões como as 
relativas à maioridade penal; sobre reforma política 
e �nanciamento público de campanhas eleitorais, 
sopesando essa despesa ante a necessidade de am-
pliação de recursos para áreas sociais; questionou 
dados apresentados sobre “crimes cometidos por 
menores”, trazendo números maiores que os expos-
tos anteriormente e, após mencionar consulta reali-
zada por meio de redes sociais – com12 milhões de 
visualizações –, onde 92% dos participantes foram 
favoráveis à redução da maioridade, �nalizou a�r-
mando que “aqueles que vivem a violência no dia a 
dia estão cansados. Talvez a sociedade queira mais 
vingança do que justiça.”

A psicóloga Sandra Maria Baccara Araújo, con-
vidada da Faculdade Processus, reforçou a relação 
entre mortalidade do adolescente no Brasil e violên-
cia. Tratou da questão da “invisibilidade” como eixo 
da transgressão, que seria “um pedido de ajuda” – 
anterior ao con�ito de crianças e adolescentes com a 
Lei. Segundo ela, a transgressão estaria ligada à falta 
de amor, de limites, de ordem e de referências. Ela 
trouxe ao debate o problema da alienação parental e 
mencionou a promulgação, em dezembro de 2014, 
da lei da guarda compartilhada no Brasil. Disse “que 
crianças e adolescentes que vivem em guarda unilate-
ral transgridem muito mais do que os que vivenciam 
a guarda compartilhada”. Encerrou sua explanação 
dizendo “não à redução da maioridade penal”.

O diretor e advogado da Federação Nacional de 
Entidades de O�ciais Militares Estaduais – FENE-
ME, Elias Miler da Silva, concordou com os demais 
palestrantes de que as causas da violência não serão 
solucionadas com a redução da maioridade penal. 
Contudo, alertou para a necessidade de o Parlamento 
ouvir o “recado” dado pela população, em sua maio-
ria, favorável à medida. Apresentou dados reforçan-
do a gravidade da violência praticada por menores, 
defendeu a desconstitucionalização da matéria e a 
adoção do modelo inglês, no qual se avalia o menor, 
por meio de uma junta que mescla pro�ssionais de 
saúde, sociólogos, juízes e promotores para aferir a 
capacidade de entendimento, de autodeterminação 
e também a gravidade do que se praticou.

A representante do Parlamento Acadêmico da 
Faculdade Processus de Brasília, Cyorrana Rinaldi 
de Oliveira, destacou a importância da iniciativa e 
da participação de estudantes de direito nos debates 
e falou sobre o seu trabalho de conclusão de curso, 
trazendo pontos de vistas e argumentos jurídicos fa-
voráveis e contrários à redução da maioridade penal. 
Apontou a redução da maioridade e o ingresso do jo-
vem infrator no sistema penitenciário como “a pior 
alternativa” e defendeu a implementação do Estatu-
to da Criança e do Adolescente, com a possibilidade 
de alteração do tempo de internação. Contudo, para 
situações limítrofes e exclusivamente para crimes he-
diondos, admitiu o cumprimento de penas no siste-
ma carcerário. 

Na sequência dos trabalhos, o Deputado Celso 
Jacob, que presidia o evento,  franqueou a palavra 
aos demais presentes na reunião de Audiência Pú-
blica.

O membro do Centro de Defesa da Criança e 
do Adolescente — CEDECA/DF, Rafael Madeira,  
relativizou os dados apresentados anteriormente em 
pesquisas sobre violência e também criticou o esque-
cimento das causas reais da violência. Posicionou-se 
contrário ao aumento de penas, de novos encarcera-
mentos e da redução da maioridade penal. Na opi-
nião dele, a defesa da redução seria solução simplis-
ta – uma espécie de eleição de um grupo especí�co 
para assumir a responsabilidade da violência de toda 
a sociedade.

A representante da Executiva Nacional da As-
sembleia Nacional dos Estudantes Livre - ANEL, Ja-
naína Oliveira, situou os debates sobre a redução da 
maioridade penal no leque de outras ações contrárias 
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aos interesses populares, citou as medidas de ajuste 
�scal, a proposta de terceirizações e de cortes na edu-
cação, como mais uma tentativa de ataque à juven-
tude brasileira. Segundo ela, “qualquer medida que 
viesse a acontecer sobre a redução da maioridade pe-
nal seria nefasta, sobretudo para a juventude negra”. 
Anunciou que a ANEL organizaria nacionalmente 
uma “luta conjunta contra os cortes na educação e 
contra a redução da maioridade penal”. 

Um estudante de direito da Universidade de 
Brasília reforçou as palavras da representante da 
ANEL,  acrescentou que o Direito Penal não de-
veria ser o primeiro braço do Estado a chegar às 
periferias e defendeu a necessidade de que o debate 
transpusesse os muros da academia. 

Após mencionar caso concreto de violência en-

volvendo menor, outro aluno da Faculdade Proces-
sus defendeu a adoção do que chamou de “medidas 
acessórias”, propondo o debate sobre a legalização 
de armas, a privatização das prisões e revisões no 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após ouvir as palavras de saudação do Presiden-
te da Faculdade Processus e os agradecimentos de 
outro participante, o Deputado Celso Jacob encer-
rou o evento.

 Além dos parlamentares já citados, o Sistema 
de Informação Legislativa da Câmara dos Depu-
tados registrou a presença dos deputados Glauber 
Braga, Juscelino Filho, Nelson Marquezelli, Bene-
dita da Silva, Erika Kokay, Arnaldo Jordy, Leonardo 
Monteiro, Nilto Tatto, Carlos Henrique Gaguim, 
Laercio Oliveira e Weliton Prado.

SEMINÁRIO

A Lei 13.019/2014 - Aperfeiçoamento da 
Relação do Estado com a Sociedade Civil 
Origem: Sugestão nº 13/2015, de autoria da Associação Brasileira de Organizações 
Não-Governamentais – ABONG

Relatoria: Deputado Fábio Ramalho (PV/MG)

Data: 24/06/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03

A 
proximidade da vigência da Lei nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 (a vigência seria adia-
da pouco depois da realização do seminário, 

pela medida provisória 684, de 21 de julho de 2015), 
motivou o acolhimento da Sugestão nº 13/2015, de 
autoria da Associação Brasileira de Organizações 
Não-Governamentais – ABONG, pela Comissão de 
Legislação Participativa – CLP, resultando na realiza-
ção deste seminário. 

Como o chamado Marco Regulatório das Or-
ganizações da Sociedade Civil – OSC’s alterou de 
forma signi�cativa os procedimentos para as par-
cerias entre o Poder Público e as entidades sem 
�ns lucrativos, prosseguiam dúvidas e desa�os na 
sua implementação e alguns vazios no campo da 
sua regulamentação. As novas regras, por possu-
írem caráter nacional, demandam signi�cativas 
alterações e adaptações dos órgãos e entidades da 
Administração Pública nos âmbitos federal, esta-
dual, municipal e distrital. Neste contexto foi re-

alizado o evento.
De início, a senadora Gleisi Ho"man (PT-PR) 

ressaltou os trabalhos da comissão especial que ana-
lisou mudanças na Lei das Organizações da Socie-
dade Civil – Medida Provisória 658/14. Também 
elogiou o diálogo objetivando a regulamentação da 
Lei 13.019/14, que, na opinião dela, ainda seria 
insu�ciente para resolver todas as questões penden-
tes, já que restariam lacunas a serem tratadas por 
novos instrumentos legais. A senadora se colocou 
à disposição como interlocutora da questão no Se-
nado Federal.

O deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG) 
destacou a realização do seminário na CLP como 
mais uma frente para o debate sobre o marco re-
gulatório e lastimou a oportunidade perdida de 
aprovação do relatório da medida provisória, de 
autoria da senadora Gleisi Ho"man, que altera-
ria a Lei 13.019/14. Destacou o papel da repre-
sentante do estado do Paraná nos debates sobre o 
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tema e elogiou a minuta do decreto em elabora-
ção pela Presidência da República. 

O deputado Fábio Ramalho (PV-MG), pre-
sidente da CLP, disse que o aperfeiçoamento da 
relação do Estado com a sociedade civil é a ra-
zão de ser desse colegiado, enalteceu o diálogo 
democrático das instituições com a sociedade e 
a importância das parcerias com as organizações 
não governamentais. Mencionou a necessidade de 
minimizar potenciais problemas surgidos dessas 
parcerias e o imperativo de coibir os abusos e a 
malversação de dinheiro público, além de citar as 
pendências no desenho do marco legal em discus-
são. Finalizou con�ante no reforço do evento para 
o aprimoramento do relacionamento entre poder 
público e as ONG’s.

Segundo o representante da Secretaria Geral 
da Presidência da República, Robinson Almeida, 
o seminário resultou de processo que partiu do 
“esforço da sociedade brasileira em aperfeiçoar a 
relação com o Estado brasileiro”. Ele falou sobre 

os mecanismos que teriam sido desenvolvidos 
nos últimos anos, destinados à aproximação dos 
governos com a sociedade, ressaltando a atitude 
colaborativa do Governo Federal no trajeto – 
apontado pelo seminário – de responder às de-
mandas da população. Considerou que a legisla-
ção atual já representaria um “salto qualitativo” e 
falou sobre o desa�o de o marco regulatório obter 
“capilaridade”, alcançando estados e municípios.

A representante da Plataforma por um Novo 
Marco Regulatório para as Organizações da So-
ciedade Civil, Eleutéria Amora, falou sobre o de-
bate do marco legal na perspectiva de uma “lei 
viva”, sempre em processo de aperfeiçoamento. 
Demonstrou con�ança na regulamentação da Lei 
e registrou novos problemas a serem enfrentados, 
como a redução de impostos e o re�nanciamento 
das organizações. Destacou o papel das entidades 
na construção de novas tecnologias, na vocaliza-
ção e no fomento das transformações surgidas na 
sociedade. Ao �nal, convidou os parlamentares 
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presentes a integrarem a frente parlamentar em 
defesa das organizações da sociedade civil.

Mais adiante, outro representante da Platafor-
ma elogiaria os avanços da legislação, embora des-
crevendo um “quadro geral muito negativo” para 
o �orescimento da cidadania. Citando a cultura 
burocrática das pessoas e das instituições para a 
concretização das parcerias, ele alertou sobre a exis-
tência de preconceitos e “discriminações contra as 
organizações e contra a cidadania em geral”.

A assessora especial da Secretaria Geral da 
Presidência da República, Laís Figueiredo Lo-
pes, encadeou historicamente a Lei 13.019/14, 
discorreu sobre as mudanças e possibilidades do 
novo diploma legal e apresentou a proposta de 
decreto para a sua regulamentação no âmbito do 
Poder Executivo. A palestrante sustentou que o 
marco regulatório não se encerraria no texto da 
lei, sendo parte de uma “agenda de compromis-
sos do Estado brasileiro com as organizações da 
sociedade civil de aperfeiçoamento do ambiente 
jurídico e institucional, onde estão inseridas as 
organizações e as suas relações com o Estado”, 
cujos pilares seriam a valorização das organiza-
ções, a segurança jurídica, a transparência na 
aplicação dos recursos públicos e a efetividade 
nas parcerias. 

Segundo a assessora jurídica da ABONG, Paula 
Storto, a Lei atende boa parte das reivindicações da 
Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as 
Organizações da Sociedade Civil, mas persistem situ-
ações limitadoras da realização das parcerias. A apre-
sentação do rol de preocupações da representante da 
ABONG foi seguida de sugestões e de recomendações 
para a revisão da Lei, com a listagem dos principais 
pontos a serem aperfeiçoados, como  as interferências 
na independência e na auto-organização e as restrições 
quanto ao universo das organizações.

O deputado Nilto Tatto (PT-SP), recordando 
a sua experiência pessoal, destacou o papel político 
das organizações da sociedade civil, dando vários 
exemplos relevantes de suas ações em vários cam-
pos de atuação, sobretudo “onde o Estado não con-
segue chegar”. A�rmou que o número de entidades 
serviria de parâmetro para medir quão democrática 
seria a sociedade e defendeu a necessidade de o Es-
tado reconhecer o papel das organizações, apoiar e 
�nanciar as suas atividades.

 A deputada Luiza Erundina (PSB-SP) iniciou 
sua fala reforçando o papel da CLP, destacando 
o potencial político desse espaço institucional de 
participação cidadã enquanto distensor da relação 
entre os Poderes Legislativo e Executivo. A par-
lamentar registrou acerca do enfrentamento e da 
confrontação às “relações discriminatórias” e às 
“generalizações injustas” no tratamento das enti-
dades sociais, que levariam ao excesso de controles 
e coibiriam a existência das organizações da socie-
dade civil. Concluiu questionando se o esforço de 
regulamentação da lei estaria no caminho correto 
da superação dos problemas detectados pelas en-
tidades e se estariam previstos processos de transi-
ção e de avaliação da implementação da Lei.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) denunciou 
o aprisionamento do Parlamento pelo poder eco-
nômico, o seu distanciamento da sociedade e as 
distorções na representação, dando como exem-
plo a presença reduzida de mulheres e de negros 
no Congresso Nacional, o que evidenciaria, se-
gundo a deputada, a “precariedade na democra-
cia representativa”. Exaltou o papel das organi-
zações na transformação da sociedade e criticou 
a inviabilização dos seus trabalhos por exageros 
nas regras de controle, alertando para a possibi-
lidade de o marco regulatório romper com seus 
próprios princípios e assumir um “caráter impe-
ditivo”. Por �m, propôs a criação de um engenho 
legislativo com a participação das entidades, do 
governo e da CLP, para contribuir no processo 
de regulamentação e de aperfeiçoamento da Lei 
13.019/14.

Os demais participantes do seminário apresen-
taram preocupações em direções semelhantes, para 
que os aspectos burocráticos da Lei 13.019/14 não 
inviabilizassem os seus próprios avanços. Também 
foram erguidas demandas como o maior equilíbrio 
na distribuição e na prestação de contas dos recur-
sos públicos, a redução da carga tributária inciden-
te sobre as organizações e as articulações em curso 
para levar a agenda do marco regulatório aos mu-
nicípios, sopesando as “singularidades logísticas” de 
cada um. 

Além dos parlamentares já citados, participa-
ram do seminário os deputados Lincoln Portela 
(PR-MG) e Leonardo Monteiro (PT-MG); o chefe 
de gabinete e a assessora especial da Secretaria Ge-
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ral da Presidência da República; representantes da 
ABONG e da Plataforma por um Novo Marco Re-
gulatório para as Organizações da Sociedade Civil. 
O Sistema de Informação Legislativa da Câmara 
dos Deputados registrou, também, a presença dos 
deputados Glauber Braga, Juscelino Filho, Nelson 
Marquezelli, Uldurico Júnior, Júlia Marinho, Car-
los Henrique Gaguim, delegado Edson Moreira, 
Jandira Feghali, Raquel Muniz e tenente Lúcio.

Ainda registraram presença o Sindicato Na-
cional dos Servidores do Ministério Público da 
União – SINASEMPU; a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República; 
a Fundação Grupo Esquel Brasil; o Grupo de 

Apoio à Prevenção da Aids – GAPA-DF; a Ges-
tos, Soropositividade, Comunicação e Gênero; a 
Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose; 
a União Nacional de Organizações Cooperativis-
tas Solidárias; a Associação Fundação C.A.S.A. 
Centro de Apoio Social e Acompanhamento; o 
Centro de Promoção da Saúde – Cedaps; a Ar-
ticulação ADS-RN, o Fórum de ONG Aids-RS; 
a Federação Nacional das Associações Pestalozzi; 
a Agência Adventista de Desenvolvimento e Re-
cursos Assistenciais – ADRA; a Rede Nacional de 
Pessoas Vivendo com HIV/Aids; a Coordenadoria 
Ecumênica de Serviços – CESE e o Conselho La-
tino Americano de Igrejas – CLAI Brasil.    

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Redução da Maioridade Penal: Eficácia e 
Constitucionalidade
Origem: Requerimento nº 75/2013

Autoria: Deputado Arnaldo Jordy (PPS/PA)

Data: 30/06/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 02
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O autor do requerimento que deu origem à 

audiência pública, Deputado Arnaldo Jor-

dy (PPS-PA), fez a abertura do evento e 

passou a palavra ao Dr. Marco Antônio, desembar-

gador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em sua 

fala, destacou que o tema da redução da maioridade 

penal desperta paixão tanto pelos defensores quanto 

dos opositores do tema. Exaltou que a missão do Es-

tado é garantir a proteção integral à infância e à ado-

lescência, por meio, inclusive, da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que obriga o Estado a 

oferecer educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. 

A Constituição Federal, artigo 60, inciso IV, proí-

be emendas constitucionais com tendência a abolir 

direitos e garantias fundamentais e considera que o 

artigo 228 é cláusula pétrea, pois estas estão dissemi-

nadas ao longo da Constituição e não só no artigo 

5º. Ao �nal, propôs uma posição intermediária: a 

possibilidade de aumentar o tempo de internação, 

com razoabilidade e não indiscriminadamente. 

A Deputada Janete Capiberibe (PSB-AP) as-

sumiu a presidência da Mesa e passou a palavra à 

defensora Bruna Rigo. A defensora a�rmou que a 

Proposta de Emenda à Constituição nº 171/93, é 

ine�caz, inconsequente, inconstitucional e discri-

minatória. 

O representante da Comissão de Defesa da 

Criança e do Adolescente, Seccional DF, enfatizou 

que não se pode deixar que o clamor público in-

�uencie na decisão da redução da maioridade penal. 

O Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

se posicionou favoravelmente à redução da maio-

ridade penal. Ressaltou que a sociedade mudou. 

Hoje há mais acesso à televisão e a internet. Enu-

merou que, em 193 países no mundo, apenas 12 

têm maioridade penal aos 18 anos: França, Luxem-

burgo, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, 

Equador, El Salvador, Nicarágua, Peru, Uruguai, 

Guatemala, Honduras. O Reino Unido implantou 

para 10 anos a responsabilização criminal.

SEMINÁRIO

Justiça Fiscal: Quem são os Contribuintes 
Brasileiros e para onde vão os Recursos 
Públicos?
Origem: Requerimento nº 04/2015

Autoria: Deputada Luiza Erundina (PSB/SP)

Data: 01/07/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03

O 
seminário teve o objetivo de ampliar o debate 
sobre o sistema tributário brasileiro. A escolha 
do tema e a realização do seminário, conforme 

destacou a autora do requerimento que deu origem ao 
evento, deputada Luiza Erundina (PSB-SP), integram 
a estratégia de buscar avanços nas discussões sobre justi-
ça �scal, de forma a facilitar a compreensão do assunto 
– que é complexo – pelo cidadão comum.

Houve consenso entre os participantes quanto 
às injustiças e à regressividade do sistema tributá-
rio brasileiro, ao excesso de benefícios tributários 
concedidos ao capital, à prevalência indesejável de 

tributos indiretos e cumulativos, com maior inci-
dência sobre bens e serviços e, ainda, quanto aos 
prejuízos que essas distorções trazem às políticas 
públicas.  Palestrantes, deputados e os demais pre-
sentes também concordaram com a necessidade de 
aperfeiçoar a legislação tributária e de combater a 
sonegação �scal.

A deputada Luiza Erundina iniciou os trabalhos 
falando sobre a política �scal do governo, relacio-
nando-a aos problemas sociais. Citando as medidas 
de ajuste �scal em análise pelo Congresso Nacional, 
ela criticou a atual gestão da economia do Brasil.
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A representante da Associação Auditoria Cida-
dã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli, situou o sis-
tema tributário brasileiro no contexto do modelo 
econômico vigente, o qual ela identi�cou como 
equivocado e voltado para a concentração de rique-
za e renda. Destacou que os juros altos são o maior 
benefício do que chamou de “sistema da dívida” e 
a�rmou que, do ponto de vista técnico, não haveria 
justi�cativa para juros tão altos. Ao �nal de sua ex-
planação, deixou várias indagações sobre a origem 
e os montantes da dívida pública, bem como so-
bre a destinação dos supostos valores tomados em 
empréstimo e a responsabilidade de credores e de 
organismos internacionais no processo de endivi-
damento, indicando a necessidade de uma audito-
ria para dar conta dessas questões.

O representante do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA, Cláudio Hamilton Matos dos Santos, 
discorreu sobre o imposto de renda de pessoas físicas e 
jurídicas, por meio de números gerais e de dados com-
parativos entre alguns países, incluindo o Brasil. Ao �nal 
de sua exposição, trouxe outras questões para o debate, 
além do imposto de renda, entre as quais a discussão so-
bre ICMS e equidade tributária federativa.

O representante do Instituto Justiça Fiscal, 
Marciano Bu�on, mencionou a escassez de deba-
te sobre o tema no Legislativo e tratou da relação 
entre direitos humanos fundamentais e tributação, 
re�etindo sobre os motivos da incompatibilidade 
entre o modelo tributário vigente e o modelo do 

Estado brasileiro. Também apontou as incongruên-
cias entre tributação e capacidade contributiva e o 
descompasso entre a taxação do consumo, da renda 
e do patrimônio. 

A representante do Instituto de Estudos Socioeco-
nômicos, Grazielle David, adicionou à análise sobre a 
regressividade do sistema tributário brasileiro as dimen-
sões de gênero e de raça, mostrando que o fenômeno 
penaliza mais os pobres, os negros e as mulheres.

O representante do SINDIFISCO, Pedro 
Onofre Fernandes, tratou das alterações necessárias 
para o aperfeiçoamento da legislação tributária, a 
promoção de maior justiça �scal, o combate à so-
negação �scal e para o aprimoramento das compe-
tências da administração de zelar, recolher, orientar 
e aplicar os recursos provenientes da arrecadação 
tributária em benefício do interesse público.

O representante da ANFIP, Vanderley José Ma-
çaneiro, expôs os números da arrecadação dos im-
postos dos três domínios federativos, com críticas 
aos mecanismos de tributação que favorecem al-
guns setores como o agronegócio, os latifúndios, as 
grandes fortunas e os lucros de grandes empresas. 
Ao apresentar os valores das receitas e das despesas 
da Seguridade Social em 2014, trouxe argumentos 
desmiti�cando o propagado dé�cit do setor.

A deputada Janete Capiberibe (PSB-AP) citou 
a Lei da Transparência como um caminho a ser per-
corrido, e sugeriu que a deputada Luiza Erundina 
encabeçasse uma moção de apoio ao parlamento e 
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ao povo da Grécia, país que no momento da rea-
lização do seminário vivia às vésperas de um refe-
rendo decisivo para impor, ou não, limites à auste-
ridade determinada pelas autoridades europeias e 
com grande expectativa ante a rejeição de políticas 
regressivas e punitivas, o que seria con�rmado em 
poucos dias. 

O deputado Jorge Silva (PROS-ES) parabenizou 
a CLP pela realização do evento e, após falar sobre a 
falta de dinheiro para investimentos nas áreas sociais, 
identi�cou o seminário como instrumento para des-
vestir os caminhos dos recursos públicos. Ele re�etiu 
sobre as inequações do sistema capitalista, defendeu 
a necessidade de reforma tributária e, por �m, trouxe 
ao debate o chamado “imposto único”, inquirindo 
se esse tipo de tributo seria alternativa adequada para 
o sistema tributário brasileiro.

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP), remeten-
do à importância global dos desfechos em relação à 
situação econômica da Grécia, também mencionou 
a escassez do debate sobre justiça �scal no Congres-
so Nacional. Apontou a crueldade da exclusão so-
cial provocada pelo que chamou de �nanceirização 
da economia, citou vários exemplos de transferên-
cia de recursos públicos para o setor �nanceiro, in-
clusive pela via da corrupção; condenou as medi-
das de ajuste �scal em detrimento das áreas sociais; 
criticou as elevadas taxas de juros e a lucratividade 
abusiva dos bancos, bem como a persistência do 
atual modelo agroexportador no Brasil e, ao �nal, 
prenunciou o momento no qual o povo brasileiro 
manifestar-se-ia contrariamente à austeridade con-
duzida pela hegemonia do capital �nanceiro.

O deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA) sugeriu 
a constituição de grupo de trabalho para ampliar 
e dar prosseguimento ao debate sobre o modelo 
tributário que, segundo ele, estaria esgotado. Com 
números, denunciou o descompasso entre a eco-
nomia a ser obtida com o ajuste �scal em curso e 
os valores pagos em juros da dívida pública, em 
prejuízo da soberania nacional e das parcelas mais 
desprotegidas da sociedade.

O deputado Paulo Foletto (PSB-ES) tratou do 
desequilíbrio federativo em matéria tributária. Ex-
pôs preocupação com a falta de recursos para inves-
timentos do governo federal e com a dependência do 
capital estrangeiro, re�etindo sobre as consequências 
disso nas áreas sociais e nomeando alguns dos pro-
blemas do sistema educacional brasileiro. O parla-

mentar também alertou sobre falência na gestão do 
Estado brasileiro, excepcionando, nesse cenário, o 
Espírito Santo que, segundo ele, teria obtido êxito 
em processo recente de reorganização política e ad-
ministrativa. 

O deputado Weliton Prado (PT-MG) falou 
sobre carga tributária no Brasil que, em sua opi-
nião, não é apenas elevada, mas injusta. Deu como 
exemplo o ICMS sobre as tarifas de energia elétrica 
em Minas Gerais. O deputado registrou o seu voto 
contrário às recentes medidas de ajuste �scal que, 
em sua concepção, atingem as pessoas mais pobres, 
e se pronti�cou a participar e a contribuir com a 
frente a ser criada para discutir a dívida pública 
brasileira.

O deputado José Stédile (PSB-RS) exprimiu 
a sua preocupação com a realização de quaisquer 
reformas na atual Legislatura e, dando como exem-
plo as votações da “reforma política”, em junho de 
2015, criticou a condução dos trabalhos pela presi-
dência da Câmara dos Deputados e previu retroces-
sos também no caso de o Parlamento votar a refor-
ma tributária. Concluiu sugerindo a necessidade de 
encontrar caminhos para mudar a composição do 
Congresso Nacional que, em sua opinião, é contro-
lado por setores conservadores. 

Além da deputada Luiza Erundina (PSB-SP), 
participaram do evento a deputada Janete Capibe-
ribe (PSB-AP) e os deputados Jorge Silva (PROS-
-ES), Ivan Valente (PSOL-SP), Arnaldo Jordy 
(PPS-PA), Paulo Foletto (PSB-ES), Weliton Prado 
(PT-MG), Glauber Braga (PSB-RJ), Ronaldo Fon-
seca (PROS-DF) e José Stédile (PSB-RS).

Durante o seminário, a deputada Luiza Erun-
dina recebeu das mãos de Maria Lúcia Fattorelli o 
relatório preliminar do Comitê da Verdade sobre 
a Dívida Pública da República Helênica (Grécia), 
que teve como uma das coordenadoras a palestran-
te e Integrante da Associação Auditoria Cidadã da 
Dívida. Foi requerida a inserção do documento nos 
Anais da Câmara dos Deputados.

Ao �nal do evento, a deputada agradeceu a par-
ticipação dos palestrantes e anunciou os encami-
nhamentos a serem dados, entre os quais a criação 
de subcomissão para tratar da questão �scal e tri-
butária e da frente parlamentar, ambas destinadas 
a tratar da relação entre o acesso à cidadania plena 
e a legalidade e a legitimidade do endividamento 
público no Brasil. 
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SEMINÁRIO

III Seminário Nacional de Bombeiros Civis 
Voluntários e Equipes de Resgate 
Origem: Sugestão nº 11/2015, de autoria da Associação de Bombeiros Civis Voluntários 
de Três Marias - ABCT-TM

Relator: Deputado Lincoln Portela (PR/MG)

Data: 15/07/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 3

O relator, Deputado Lincoln Portela (PR/
MG), fez a abertura do III Seminário Na-
cional de Bombeiros Civis Voluntários e 

Equipes de Resgate. Participou também do seminá-
rio o Deputado Marco Tebaldi (PSDB/SC) que, ao 
fazer uso da palavra, relatou que em Joinville/SC há 
123 anos existem os bombeiros voluntários que atu-
am com muita e�ciência. 

Prestigiou o evento o Deputado Sandes Júnior 
(PP/GO) que é autor de um projeto de lei que re-
gulamenta a atuação dos bombeiros civis voluntá-
rios, o qual permite que tanto empresas como pre-
feituras contratem os bombeiros para serviços de 
resgates e prevenção a acidentes. 

O primeiro expositor, Fabrício de Oliveira Coe-

lho, Presidente da Associação de Bombeiros Civis Vo-
luntários de Três Marias/MG, expôs que o trabalho na 
cidade mineira começou pela necessidade de se fazer 
o resgate nas emergências e pelas di�culdades do Esta-
do em conseguir atender a todos os anseios da popu-
lação. A regulamentação dos bombeiros voluntários 
no Brasil é uma das reinvindicações da associação que 
os representa. Aliás, tal reinvindicação foi um ponto 
comum entre todos os representantes das associações 
dos bombeiros voluntários presentes no evento. 

Ao discursar, o presidente da Comissão de Legis-
lação Participativa - CLP, Deputado Fábio Ramalho 
(PV/MG), enalteceu a função democrática da CLP 
ao receber a sugestão 11/2015 e reconheceu a im-
portante função dos bombeiros voluntários de todo 
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o país, pois exercem atividades essenciais para a po-
pulação, principalmente porque a maioria dos mu-
nicípios não conta com a presença dos bombeiros 
militares. O seminário abriu oportunidade para o 
debate, discussão e conhecimento das atividades dos 
bombeiros voluntários civis no Parlamento.

Ao longo das explanações, Heitor Filho, Diretor 
Executivo da Associação dos Bombeiros Voluntários 
do Estado de Santa Catarina, informou que Joinvil-
le há 123 anos, com os bombeiros civis voluntários 
e atende com presteza toda a população e algumas 
cidades vizinhas. Enfatizou que a longevidade da cor-
poração comprova a e�ciência do modelo adotado na 
cidade catarinense. As atividades são mantidas com 
doações voluntárias que são cobradas na conta de 
energia elétrica dos moradores. Sugeriu que essa pode 
ser uma opção a ser adotada pelos municípios para a 
manutenção dos serviços de bombeiros voluntários. 

Ney� Souza da Silva, Presidente da Associação 

de Bombeiros Civis do Nordeste, foi bombeiro 
militar por mais de 40 anos. A�rmou que é ne-
cessário, além de regulamentação por meio de lei 
infraconstitucional, inserir os corpos de bombeiros 
voluntários no capítulo de segurança pública na 
Constituição Federal e alocar recursos para a pre-
venção de catástrofes e calamidades. Surgiu a pos-
sibilidade para a fonte de custeio da corporação, de 
arrecadação de verbas referentes a loterias federais.

Dionei Walter da Silva, ex-Deputado Federal e 
presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários 
no Estado de Santa Catarina, registrou que criou a 
Comissão de Legislação Participativa em Santa Ca-
tarina, quando foi deputado estadual, pelo papel 
fundamental de intercâmbio entre sociedade e o 
parlamento. Além disso, na ocasião da reunião, pro-
pôs a criação da Frente Parlamentar em Defesa do 
Bombeiro Voluntário o que teve a pronta adesão de 
vários parlamentares presentes. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA  

O Futuro das Áreas Úmidas Brasileiras
Origem: Sugestão nº 14/2015, de autoria da WWF-Brasil

Relatoria: Deputado Sarney Filho (PV/MA)

Data: 12/08/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03

A 
sensibilidade e a susceptibilidade à degra-
dação por ação humana e o fato de o Brasil 
abrigar uma grande variedade de zonas úmi-

das importantes justi�caram a realização deste deba-
te pela Comissão de Legislação Participativa – CLP 
que, ao acolher a sugestão da WWF-Brasil, ponde-
rou o papel do Brasil no contexto internacional de 
ações em prol da conservação dessas áreas.

O presidente da CLP, deputado Fábio Rama-
lho (PV-MG), abriu os trabalhos ressaltando o ca-
ráter estratégico do tema em debate. A�rmou que 
a conservação das áreas úmidas seria um indicador 
da e�cácia das políticas de conservação e do uso 
sustentável dos recursos naturais, com repercussão 
na qualidade de vida dessa e de futuras gerações. O 
deputado destacou a oportunidade de re"etir so-
bre conservação e o desenvolvimento sustentável e 
indicou a água como instrumento para a re"exão, 
posto que, em virtude da sua essencialidade para a 

vida humana, seria recurso facilitador para a com-
preensão, pelo cidadão comum, da importância da 
conservação da biodiversidade e para a qualidade 
da vida. Seguindo com exemplos relacionados à 
“crise hídrica”, concluiu pela necessidade de quali-
�car as políticas para o setor – uma tarefa de toda a 
sociedade. Realçou o papel do Parlamento no pro-
cesso e a importância do evento para aprofundar o 
entendimento sobre a situação atual e o futuro das 
áreas úmidas brasileiras e para “ajudar a elaborar 
normas e políticas mais e�cazes para a conservação 
e o uso sustentável desses ambientes”.  

Em seguida, o deputado Sarney Filho (PV-
-MA), vice-presidente da CLP e relator da proposta 
de audiência pública, avultou o papel da Comissão 
no processo de participação da sociedade em deba-
tes sobre temas dessa gravidade na arena legislativa. 
O parlamentar destacou a importância das áreas 
úmidas para as populações no Brasil e no mundo, 
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bem como a necessidade de valorização de acordos 
socioambientais entre países, a exemplo do �rmado 
entre Brasil, Bolívia e Paraguai, em junho de 2015. 

O representante da Embrapa Pantanal, Wal-
frido Moraes Tomas, fez explanação sobre como a 
empresa tem atuado na busca do uso sustentável 
das áreas úmidas. Listou os desa�os que, do ponto 
de vista da Embrapa, tem merecido ações especí�-
cas, falou sobre as di�culdades técnicas de delimi-
tação e de de�nição legal e sobre as recomendações 
contidas em documentos técnicos produzidos pela 
instituição, a �m de promover não apenas a conser-
vação dessas áreas, mas, também, de facilitar enten-
dimentos, estabelecer nomenclaturas e de�nições, 
medições e limites para manejo dos ambientes 
úmidos. Concluiu a�rmando que “a conservação 
das áreas úmidas brasileiras requer uma abordagem 
contextual, com políticas especí�cas de incentivos 
e planejamento integrado, na escala de bacia hidro-
grá�ca”. 

O coordenador do Programa Cerrado Panta-
nal – WWF Brasil, Júlio César Sampaio da Silva, 
falou da atuação da organização no Pantanal, cha-
mando atenção para os aspectos mais relevantes, 
que visam proteger o que se considera “a maior 
área úmida continental do planeta”. Discorreu so-
bre a complexidade do manejo, a biodiversidade e 
a riqueza cultural do Pantanal, trazendo informa-
ções técnicas e expondo as ameaças ao equilíbrio 
ambiental, identi�cadas a partir de estudos da 
WWF e de outras organizações de pesquisa. Entre 
os riscos ambientais, destacou o desmatamento, a 
erosão, a expansão urbana e os empreendimentos 
hidrelétricos na região, ressaltando a necessidade 
de uma visão integrada e ampla das áreas a serem 
protegidas, que vão além da planície alagada, che-
gando às áreas mais altas – que incluem o Cerra-
do. O palestrante apresentou as linhas estratégicas 
da organização e os seus objetivos e ações para 
“conservar a diversidade biológica e os processos 
ecológicos do Pantanal e, ao mesmo tempo, pro-
porcionar oportunidades de desenvolvimento sus-
tentável gerando um exemplo de paisagem susten-
tável em toda a Bacia do Alto Paraguai.” Ao �nal, 
conclamou os governos do Brasil, da Bolívia e do 
Paraguai a cumprirem o compromisso de desen-
volver um plano conjunto para a conservação do 
Pantanal, conforme houvera sido �rmado na 12ª 
Conferência das Partes da Convenção de Ramsar, 

realizada no Uruguai em junho de 2015.
A professora da Universidade Federal do Mato 

Grosso – UFMT e representante do Instituto Na-
cional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas 
– INAU, Cátia Nunes da Cunha, assinalou, na 
genealogia da produção de conhecimento cientí-
�co, com vistas a políticas públicas de proteção 
do Pantanal Mato-Grossense, a força do status 
constitucional conferida pelo artigo 225 da Carta 
Magna brasileira. Aclarou conceitos técnicos en-
volvidos no debate e discorreu sobre as interfaces 
entre os sistemas terrestres e aquáticos, bem como 
sobre as particularidades ecológicas das diferentes 
áreas úmidas brasileiras, em termos do desenvol-
vimento de políticas de proteção. Apontou inco-
erências existentes no Código Florestal quanto à 
extensão das áreas úmidas e caminhos para o dese-
nho de políticas públicas adequadas à identidade 
ecológica pantaneira, a partir da Convenção sobre 
Zonas Úmidas (Ramsar). De forma semelhante, 
citou incongruências na lei do estado de Mato 
Grosso, que trata da Política Estadual de Gestão 
e Proteção à Bacia do Alto Paraguai, reproduzi-
das em projeto de lei do Senado Federal – am-
bas golpeando o conceito cientí�co da natureza 
de “área úmida” do Pantanal. Por �m, defendeu 
“mudanças de paradigmas” e adoção de medidas 
e métodos de manejo �rmados na lógica de re-
gionalização do Pantanal Mato-grossense, baseada 
em processos ecohidrogeomorfológicos.

O representante do Ministério do Meio Am-
biente, Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza,  
apresentou a visão e as ações do Poder Executivo 
no caminho da implementação da Convenção 
de Ramsar. Falou sobre os trabalhos do Comitê 
Nacional de Zonas Úmidas no Brasil, sua com-
posição, responsabilidades e recomendações e 
sobre outras ferramentas para a formulação de 
políticas públicas, como o Inventário das Áreas 
Úmidas Brasileiras. Trouxe ao debate a impor-
tância dessas áreas como medida de adaptação 
às mudanças climáticas e destacou a relação di-
reta entre o potencial de adaptação e a qualidade 
do manejo dos ecossistemas. Por �m, listou os 
princípios básicos e os benefícios da estratégia 
de Adaptação Baseada em Ecossistemas – ABE, 
recomendada para enfrentamento das mudanças 
climáticas.

O coordenador de Planos de Recursos Hí-
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dricos da Agência Nacional de Águas, Wagner 
Martins da Cunha Vilella, falou sobre o Plano 
da Região Hidrográ�ca do Paraguai (PRH Para-
guai). Iniciou sua apresentação trazendo a crítica 
ao excesso de projetos na região, para isso apre-
sentou frase contida em Ação Civil Pública contra 
a União e o estado do Mato Grosso, expressando 
essa percepção, que seria do conjunto dos pan-
taneiros. O palestrante explicou as motivações 
técnicas e legais para a elaboração do Plano, des-
tacando entre os seus diferenciais a exequibili-
dade de suas ações e as estratégias de viabilidade 
política para a execução das ações propostas. Em 
seguida, relacionou as prioridades em relação aos 
temas a serem abordados, aos locais e aos resulta-
dos e tratou da necessidade da integração técnica 
dos órgãos e conselhos gestores envolvidos. Falou 
sobre características edafológicas e a interação dos 
solos com as dinâmicas climáticas e de ocupação 
antrópica e econômica da região, cujo mapeamen-

to vem sendo realizado pelas autoridades gover-
namentais. Expôs preocupação com a expansão 
de atividades sucroalcooleiras, cujo deslocamento 
para a região estaria sendo monitorado, relativi-
zando as ameaças decorrentes desse fenômeno 
ante a atividade pecuária – estas, opinou, seriam 
mais graves. Finalizou apresentando os problemas 
relacionados à qualidade da água e à implantação 
de empreendimentos hidrelétricos na região.

O deputado Fábio Garcia (PSB-MT) defendeu 
que a questão do desenvolvimento sustentável da re-
gião pantaneira fosse agregada à contenda. Para de-
fender que os debates não se afastassem da necessida-
de de criação de empregos e de renda para as pessoas 
que vivem na região, citou as carências e os baixos 
índices de desenvolvimento humano dos municípios 
localizados no Pantanal. Nessa perspectiva, defendeu 
a ampliação dos investimentos a serem feitos e os 
esforços comuns para a obtenção de recursos para 
implantar os projetos necessários ao Pantanal.



 Relatório de Atividades • Comissão de Legislação Participativa  39

Outros participantes da audiência trouxeram 
preocupações semelhantes às assentadas pelos pales-
trantes. Reforçaram a importância do alinhamento 
de conceitos para a qualidade das ações de proteção 
das áreas úmidas e dos riscos trazidos pelas atividades 
agrícolas na planície pantaneira, sobretudo em virtu-
de da poluição pelo uso de produtos químicos. Tam-
bém questionaram a inoperância do poder público 
em prol da conservação e do uso sustentável e aludi-
ram à transferência de responsabilidades, que seriam 
estatais, para o setor privado. Surgiram denúncias e 
foram citados exemplos de desvios em processos de 
licenciamento ambiental no Mato Grosso.

O deputado Sarney Filho mencionou retro-
cessos ocorridos nos últimos anos em relação à 
legislação ambiental, exempli�cando com o que 

SEMINÁRIO

A Situação Atual do Cinema e das Artes 
Visuais no Brasil
Origem: Requerimento nº 11/2015

Autoria: Deputado Celso Jacob (PMDB/RJ)

Data: 20/08/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 5

O Seminário "A Situação Atual do Cinema 
e das Artes Visuais no Brasil" foi realizado 
pela Comissão de Legislação Participativa 

com participação da Comissão de Cultura e teve 
como tema, na primeira mesa de debates, a “Produ-
ção/Coprodução Nacional e Internacional e Infra-
estrutura. O Presidente da Comissão de Legislação 
Participativa - CLP, Deputado Fábio Ramalho (PV/
MG), o Deputado Leonardo Piccianni (PMDB/RJ) 
e o Deputado Celso Jacob (PMDB/RJ), coordena-
dor da Frente Parlamentar em Defesa do Cinema, 
compuseram a mesa. 

O Deputado Fábio Ramalho deu as boas vin-
das aos participantes e rea�rmou a importância do 
assunto, pois o cinema e as artes visuais propiciam 
lazer e qualidade de vida à população. Ainda des-
tacou o avanço de público e de renda em razão da 
qualidade admirável do cinema brasileiro nos últi-
mos anos. Apontou estudos que relatam que 87% 
dos brasileiros nunca foram a cinemas e 93% nun-
ca foram à exposição de artes. Por �m, relembrou 

que a CLP é a porta de entrada da sociedade no 
parlamento e o debate da situação do cinema, ou-
vindo a sociedade e especialistas, é uma das formas 
de valorizar o patrimônio cultual brasileiro. 

Também saudou os participantes o Depu-
tado Leonardo Picciani (PMDB/RJ). Discorreu 
sobre a importância do cinema para propagação 
da cultura, expressão das sociedades e que se tra-
ta de algo que engrandece a humanidade. É tam-
bém uma indústria que agrega pro�ssionais, gera 
emprego, renda aos trabalhadores e o sustento 
das famílias. Enfatizou que o Congresso Nacio-
nal tem o papel de incentivar a expansão para ser 
acessível a todos e fortalecer a indústria que dá 
dignidade ao pro�ssional que exerce o ofício. 

Foi registrada a presença da Deputada Mariana 
Carvalho (PSDB/RO).

O palestrante Paulo Celso Lui, Presidente 
da Federação Nacional das Empresas Exibidoras 
Cinematográ�cas, começou sua fala sobre a im-
portância da exibição da sala de cinema onde o 

chamou de afrouxamento do Código Florestal em 
favor da ampliação do desmatamento. Identi�cou 
as forças políticas que se contrapõem à defesa do 
meio ambiente e, ao �nal, pediu a colaboração 
dos participantes com o envio de sugestões que 
possam desencadear ações legislativas de parla-
mentares.

Além dos parlamentares já citados, o Sistema de 
Informação Legislativa da Câmara dos Deputados 
registrou a presença dos deputados Arnaldo Jor-
dy (PPS-PA) e Weliton Prado (PT-MG). Também 
participaram da reunião o Secretário do Meio Am-
biente e de Recursos Hídricos do Estado do Paraná, 
a Fundação Neotrópica do Brasil, o Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias do Ministério Público do 
Estado do Mato Grosso e o Instituto SOS Pantanal. 
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�lme será apresentado. A maior mudança, desde 
que o cinema mudo passou para o falado, é a 
transformação para a exibição digital. A película 
acabou e começou a era digital. Ressaltou que 
a transformação para a era digital é muito cara, 
impactando o médio e o pequeno exibidor. O 
palestrante reconheceu a importância de se pror-
rogar o RECINE, que permitiu a expansão do 
parque cinematográ�co, reduziu imposto de im-
portação e outros impostos federais. 

O segundo componente da mesa, o Sr. Luiz 
Carlos Barreto, produtor cinematográ�co, destacou 
a importância da frente parlamentar em defesa do 
cinema, pois é fundamental que se faça uma revi-
são e consolidação da legislação do áudio-visual no 
Brasil. Elencou que entre os 3 maiores negócios do 
mundo está o entretenimento como um crescimen-
to de 8,5% ao ano. Ao longo de sua fala, demons-
trou que o Brasil está desatualizado em matéria de 

legislação referente ao estímulo de atividades e de 
empreendorismo, no que concerne às artes áudio-
-visuais. Sugeriu, ainda, que a frente parlamentar 
em defesa do cinema deve ser transformada numa 
frente de regulação e revisão da legislação, deve ser 
um fórum para dizer ao governo o que deve ser im-
plementado.

Por sua vez, o Deputado Celso Maldaner 
(PMDB/SC) discursou sobre a importância de se 
colocar nas cidades do interior mais salas de cinema.

A representante da Motion Picture Associa-
tion, Andressa Pappas, que representa os interes-
ses dos 6 maiores estúdios de cinema do mundo, 
esteve presente no evento e ressaltou que a mis-
são da associação, dentre outras, é a promoção e 
o estímulo ao audiovisual, com qualidade, bem 
como o estabelecimento de parcerias tanto com 
o setor público, quanto com o setor privado. 
Houve, nos últimos 2 anos, a ampli�cação da 
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parceria para além do aspecto comercial, para se 
aproximar do governo brasileiro com o objetivo 
de estabelecer o desenvolvimento sustentável do 
audiovisual. A referida senhora asseverou que a 
coprodução deve ser comunhão de esforços em 
território brasileiro, feitos por brasileiro e para 
o povo brasileiro para difundir a cultura. É pre-
ciso romper os desa�os legais regulatórios como 
a pauta única para a economia digital, que não 
a prejudique e que consiga competir em condi-
ções de igualdade com os outros países. Deve-se, 
ainda, aprimorar o respeito à escolha do consu-
midor, mecanismos que reduzam a burocracia, 
benefícios �scais para infraestrutura, preservação 
da propriedade intelectual, políticas públicas, re-
forma da lei de direitos autorais, código penal, 
marco da internet. 

O Secretário-Executivo da ANCINE, Maurício 
Hirata Filho, a�rmou, em sua fala, que o audiovi-
sual é identidade nacional e que o Estado precisa 

realizar a regulamentação do setor. Atentou para o 
fato de que a livre ação nem sempre assegura con-
teúdo plural diverso e presença de conteúdo na-
cional. Por isso a necessidade do Estado regular a 
atividade audiovisual. 

Jorge Coutinho, Presidente do Sindicato dos 
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões 
do Estado do Rio de Janeiro, repartiu a sua ex-
periência que viveu na Colômbia onde o gover-
no daquele país retirou do ar a novela brasileira 
“Avenida Brasil” para respeitar o horário local de 
exibição da cultura regional dos colombianos. 

Milton Gonçalves, Secretário-Geral do Sin-
dicato dos Artistas do Rio de Janeiro, disse que 
é preciso reverter o quadro atual do Brasil e criar 
mais salas de cinema, pois muitos cidadãos não 
têm contato com a sétima arte. Há escassez de 
�lmes brasileiros, e quando são produzidos �cam 
pouco tempo em cartaz nas salas de cinema. 

Após, a audiência foi encerrada.

SEMINÁRIO

Florestas e Clima:  
Rumo a COP 21 em Paris 
Origem: Requerimento nº 03/2015

Autoria: Deputado Sarney Filho (PV/MA)

Data: 24/08/2015

Local: Auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa de São Paulo – Av. Pedro 
Álvares Cabral, 201 – Parque Ibirapuera
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A Comissão de Legislação Participativa (CLP) 
realizou, em conjunto com a Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-

tável (CMAD), no dia 24 de agosto de 2015, no 
Auditório Franco Montoro da Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo, o Seminário “Florestas e Clima: 
Rumo a COP 21 em Paris”.

A realização do evento atendeu à solicitação do 
deputado Sarney Filho (PV-MA), 1º Vice-Presi-
dente da CLP, e teve como objetivo antecipar dis-
cussões sobre os principais desa�os climáticos do 
Brasil a serem apresentados na “ 21ª Conferência 
das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas – COP 21, que ocorrerá em 
dezembro, na França.  

A Conferência Internacional (COP 21) tem 
por �nalidade chegar a um acordo global sobre mu-
danças climáticas, para entrar em vigor em 2020. 
Esse novo acordo deverá substituir o Protocolo de 

Kyoto, de 1997.
Segundo o parlamentar, a ampliação dos deba-

tes é de fundamental importância para que a so-
ciedade brasileira assuma seu papel no processo de 
tomada de decisões, cujas consequências afetarão 
a todos.  

O Seminário contou, ainda, com o apoio da 
Fundação SOS Mata Atlântica; Frente Parlamen-
tar Ambientalista do Congresso Nacional e Frente 
Parlamentar Ambientalista pelo Desenvolvimento 
Sustentável da Assembleia Legislativa de São Pau-
lo,  reunindo entidades e políticos de grande rele-
vância ligados à área ambiental.

Além dos temas programados para discussão, 
também foram debatidos os compromissos apre-
sentados pelo Brasil para a Conferência, o pacto 
pelo desmatamento zero, o conjunto das ações em 
curso tratando das mudanças climáticas e a agenda 
legislativa direcionada para este campo.

AUDIÊNCIA PÚBLICA  

36 Anos da Lei da Anistia (Lei nº 6.683/79)
Origem: Sugestão nº 24/2015, de autoria da Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB

Relatoria: Deputado Glauber Braga (PSB/RJ)

Data: 26/08/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 3

O Deputado Glauber Braga (PSB/RJ) fez a 
abertura da Audiência Pública sobre os 36 
anos da Lei de Anistia. Para abrir a audiên-

cia, convidou a banda “Heróis do Butequim” que 
tocou algumas músicas do período conturbado da 
ditadura militar no Brasil, tais como: Roda Viva, O 
bêbado e o equilibrista, Apesar de Você.

Houve troca da presidência da mesa e o Depu-
tado Wadih Damous (PT/RJ) assumiu a direção 
dos trabalhos. Destacou que o assunto é de absoluta 
relevância. Criada em 1979, ainda sob a ditadura, 
foi con�gurada como auto-anistia, pois a lei contém 
uma teratologia, uma vez que anistiam os torturado-
res, assassinos e violadores de direitos humanos no 
país. A Deputada Luiza Erundina (PSB/SP) é autora 
de um PL que tenta corrigir a anomalia que é a lei 
da anistia. 

Em seu discurso, a Deputada Luiza Erundina 
rea�rmou que a CLP é um espaço entre parlamento 
e sociedade civil, é um dos poucos espaços que rece-

be e apoia a sociedade, mas ainda não tem o poder 
de fazer valer as decisões do povo em relação àquilo 
que lhe diz respeito. Segundo a parlamentar, hoje a 
democracia está ameaçada, do ponto de vista da von-
tade da população brasileira, sobretudo na Câmara, 
pois esta Casa não tem honrado a voz do povo e tem 
produzido inúmeras leis que não são os anseios da 
coletividade. 

Ao longo dos debates, o Diretor da Comissão 
de Anistia, José Lianza da Franca, elogiou a ini-
ciativa dessa audiência pública, pois, além de ato 
simbólico, é ato de reconstrução de espaços. É a 
oportunidade de recuperar a voz perdida pela de-
mocracia. Após 36 anos, uma lei de anistia deve ser 
aperfeiçoada, reconsolidada. É necessária a revisão 
da lei de anistia. 

O representante da Central dos Trabalhado-
res (as) do Brasil, Carlos Rogério Nunes, integra a 
Comissão da Verdade e disse ser preciso a revisão 
da lei da anistia, pois há assassinos e torturadores 
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impunes. Fazer reparação e dar o sentimento de 
justiça a todos os trabalhadores perseguidos é fun-
damental. 

Ao discursar, o Deputado Fábio Ramalho (PV/
MG), presidente da CLP, a�rmou que o tema em 
debate é muito importante para toda a sociedade e, 
ainda que não tenha alcançado todos os seus obje-
tivos, ele é muito importante, pois plantou uma se-
mente de esperança de um país mais democrático. A 
CLP é a comissão considerada o local mais adequado 
para o debate do povo, sendo compreendida como 
a porta de entrada da sociedade civil no Parlamento. 

O membro do “Fórum dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras por Verdade, Justiça e Reparação”, Álvaro 
Egea,  relatou que, após a conclusão dos trabalhos da 
Comissão da Verdade, o próximo desa�o é dar conti-
nuidade às recomendações e conclusões da Comissão. 

O ex-preso político e membro da Comissão da 
Verdade dos Jornalistas, Sr. Pinheiro Sales, citou o di-
reito constitucional à igualdade de todos os seres hu-
manos, raça, cor, sexo, opinião política. Hoje, mais do 
que nunca, a esperança sobrevive porque na Câmara 
dos Deputados existem parlamentares como Luiza 
Erundina. Relembrou que permaneceu na cadeia da 
Justiça Militar Federal de São Paulo durante 9 anos de 
intenso sofrimento e agonia, teve os tímpanos estou-
rados, a mão direita paralisada e dentes arrancados e 

quebrados. Expressou a dor e o sentimento de indig-
nação com o quadro de impunidade e com a violência 
cometida na época da ditadura. 

Ao longo da reunião, o Deputado Glauber Braga 
assumiu a presidência da segunda mesa de debates. 

O Deputado Ivan Valente (PSOL/SP) revelou  
que é preciso não deixar morrer a memória dos anos 
difíceis para que nunca mais se viva a ditadura mili-
tar e os horrores ocorridos. Lembrou que é ex-preso 
político e tem admiração pelos que resistiram à dita-
dura. Ressaltou que a Lei da Anistia está incompleta, 
países que tiveram ditaduras sanguinárias já tiveram 

-
nhuma democracia está livre de retrocessos. 

O representante da Central Sindical e Popu-
lar (CSP) - Conlutas, Américo Gomes, tem como 
lema: verdade, memória e justiça. A ditadura im-
plantada existiu porque havia interesse de classe a 
serviço do imperialismo norte americano. Também 
havia os interesses das multinacionais que patro-

que quem derrubou a ditadura foram os trabalha-
dores por meio de greves e mobilizações sindicais 
que levaram a uma crise social no país. 

O representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) - Seccional do Rio de Janeiro/Comissão 
de Direitos Humanos, Aderson Bussinger Carvalho, 
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declarou que houve verdadeira fraude na Lei de Anis-
tia, pois anistia não é esquecimento dos fatos e sim 
o esquecimento da pena a ser aplicada a quem lutou 
contra o regime ditatorial. O setor que foi o maior 
alvo da ditadura foi  o setor dos trabalhadores urba-
nos e rurais ligados aos sindicatos e confederações. 

-
curador-Geral da República e Procurador Adjun-
tos dos Direitos do Cidadão, em sua fala, defendeu 
a luta para saber o que ocorreu com os desapare-
cidos políticos, é a luta para saber e dizer a verda-
de sobre os fatos e exigir justiça, reparação e não 
repetição. Esclareceu que nem tudo o que está na 
lei é justiça. Lembrou ainda, que o STF, em sua 

SEMINÁRIO

Combate e Prevenção ao Assédio Moral 
na Administração Pública 
Origem: Sugestão nº 19/2015, de autoria da Federação Nacional dos Policiais Federais, 
Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal - SINDIPOL/DF e Confederação dos 
Servidores Públicos do Brasil – CSPB

Relatoria: Deputado Lincoln Portela (PR/MG)

Data: 02/09/2015

Local: Anexo II - Auditório Nereu Ramos

A 
necessidade de alertar os trabalhadores sobre 
as formas de propagação do assédio moral nos 
locais de trabalho, suas causas e consequências 

– que, segundo o relator da sugestão induziria a um 
“número crescente de reclamações trabalhistas, procu-
ra de ajuda médica especializada, pedidos de afasta-
mento e até mesmo demissão por parte dos pro%ssio-
nais que se sentem coagidos e humilhados” – levaram 
ao acolhimento, pela Comissão de Legislação Partici-
pativa – CLP, da Sugestão nº 19/2015.

Na abertura do evento, o presidente da CLP, de-
putado Fábio Ramalho (PV-MG), relembrou as ra-
zões que motivaram as entidades a proporem o debate 
e as razões que tornam o assédio moral tão danoso aos 
trabalhadores. Apontou os problemas de saúde decor-
rentes do assédio e outras consequências do fenômeno 
para o trabalho e, também, as responsabilidades dos 
gestores no trato da questão. Segundo o deputado, 
o Superior Tribunal de Justiça já teria jurisprudência 
%rmada em casos de assédio moral na Administração 
Pública, tratando-os como atos de improbidade ad-
ministrativa. Concluiu a%rmando que os debates do 

evento dariam valiosa contribuição ao aperfeiçoamen-
to do Serviço Público no Brasil.

O deputado Lincoln Portela (PR-MG) discor-
reu sobre a grande quantidade de entidades que tra-
balharam para que o tema fosse debatido e quanto 
a possibilidade de surgirem propostas legislativas 
a partir da realização do evento. Contextualizou o 
crescimento do assédio moral ante o processo de 
banalização da violência no Brasil, o que, em sua 
opinião, teria re*exos também nos ambientes de 
trabalho. Exempli%cou situações de assédio e fez a 
defesa contundente do respeito aos direitos huma-
nos e à vida humana, bem como à dignidade e o 
respeito aos trabalhadores nos ambientes laborais. 
Conclamou, ao %nal, pela ação política pelo %m do 
assédio moral. 

O deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 
saudou os participantes e atribuiu o problema do 
assédio moral a questões como a falta de educação 
nos diferentes espaços de convivência, bem como 
ao desnivelamento educacional entre os que divi-
dem os mesmos espaços de trabalho. 

decisão na ADPF 153, não conseguiu virar a pá-
gina desse capítulo da história do Brasil, sob uma 
interpretação formal. A Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, em 2010, decidiu que a lei da 
anistia é incompatível com o sistema interamerica-
no de proteção.

O membro da Comissão da Verdade da prefeitu-
ra de São Paulo, Rubens Paiva, lembrou que a ONU 

entanto, a ditadura no Brasil foi uma continuação da 
Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. A Lei da 
Anistia foi consolidada em 1979 porque o Brasil inteiro 
reagiu à ditadura por meio de greves, exigindo a vota-
ção de uma lei de anistia. 
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Segundo o parlamentar, a origem desse e de 
outros problemas também estaria relacionada à 
ausência de religiosidade e ao enfraquecimento da 
instituição familiar.

O deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG), 
por sua vez, levou o seu compromisso na busca do 
caminho legislativo da segurança jurídica para o 
combate do assédio moral que, segundo ele, não 
poderá ser suplantado apenas com a boa vontade e 
com a ação individual de gestores. Para sustentar sua 
a�rmação, deu o exemplo de experiências que teriam 
ocorrido em Minas Gerais, como a mudança do re-
gulamento disciplinar da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros daquele estado. Mencionou iniciati-
vas legislativas para a tipi�cação do assédio moral no 
Código Penal Militar e a necessidade de revisão des-
sas normas que, na opinião do parlamentar, “insti-
tucionalizam o assédio moral”. Concluiu a�rmando 
que o adoecimento dos trabalhadores da segurança 
pública estaria mais conexo à gestão de pessoal do 
que ao confronto diário com o crime. 

Os participantes do evento discorreram, essen-
cialmente, sobre coincidências dos efeitos do as-
sédio moral, sobre a degradação das condições de 
trabalho e sobre demandas por melhorias da gestão 
de pessoas nas instituições públicas. Nesse rumo, 
repetiram-se denúncias sobre o assédio moral ins-
titucionalizado nas Polícias, situação chamada de 
“terror organizacional”, tendo �cado claro o de-
samparo, em geral, dos servidores públicos em face 

do assédio moral e, em particular, dos servidores 
da segurança pública. Atendo-se ao que chamou 
de “assédio moral coletivo institucionalizado”, o 
que seria a principal coluna de sustentação dos que 
estão no poder em determinados órgãos e institui-
ções, um dos participantes criticou o anacronismo 
dos regimes e legislações disciplinares da Polícia 
Federal. Também nessa direção, cobrou-se uma 
política nacional efetiva de combate ao assédio 
moral nas universidades públicas, sobretudo ante 
a vulnerabilidade dos trabalhadores terceirizados, 
presentes em grande número nessas instituições. 

Falou-se sobre a experiência das entidades sin-
dicais do estado de Minas Gerais em defesa da 
normatização relativa ao assédio moral e das pele-
jas no Congresso Nacional, com vistas ao respeito 
dos pro�ssionais de segurança pública.

Discutiram-se as possibilidades em torno da 
construção de marcos legais no âmbito do Legis-
lativo e de positivação, em normas, de condutas 
efetivas de assédio moral no serviço público. Ci-
taram-se projetos de lei em tramitação na Câmara 
dos Deputados, bem como a necessidade de re-
gulamentação da Convenção 151, da Organização 
Internacional do Trabalho.

A psicóloga e pesquisadora em assédio moral, 
Maria Helena Omena, utilizou a locução “terror 
psicológico” para tratar do que ocorre nas institui-
ções. Tratou dos danos causados às vítimas pelas 
situações de assédio, nas palavras dela, na forma de 
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“destruição emocional”, com repercussões também 
na saúde física das pessoas afetadas. A palestrante 
destrinçou os aspectos psicológicos das relações de 
poder e de submissão presentes nos ambientes de 
trabalho e encerradas nas situações de assédio.

Outros participantes também trataram de de�-
nir o fenômeno, de apresentar as formas como ele 
se manifesta, das ações que o favorecem e das suas 
consequências, tanto para os trabalhadores como 
para o poder público. 

Além dos deputados anteriormente citados, 
participaram do evento a deputada Maria do Rosá-
rio (PT-RS) e o deputado Celso Jacob (PMDB-RJ)

Participaram do seminário, representantes do 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Contratos de Concessões de Unidades Lo-
téricas pela Caixa Econômica Federal
Origem: Requerimentos nºs 23 e 24/2015

Autoria: Deputados Nelson Marquezelli (PTB/SP) e Deputado Nilto Tatto (PT/SP), res-
pectivamente.

Data: 03/09/2015

Local: Anexo II - Auditório Nereu Ramos

A 
audiência pública teve o propósito de debater 
as possíveis implicações da decisão exarada 
pelo Tribunal de Contas da União, que deter-

minou que as agências lotéricas deveriam cumprir as 
regras previstas na lei de concessões de serviços públi-
cos, passando por processo de concorrência pública, 
já que operam um serviço que é prerrogativa exclusiva 
do Estado. A decisão do TCU obrigou a substituição 
de 6.104 unidades (46%) que atuavam com permis-
sões expedidas apenas por meio de credenciamento, 
portanto, sem validade jurídica. De modo atípico, não 
houve o efetivo debate de ideias entre os representan-
tes envolvidos e a situação dos lotéricos foi resolvida 
com a edição da Lei nº 13.177/2015.

Houve a apresentação de cinco requerimen-
tos nas seguintes comissões: CLP, CDEIC, CSSF, 
CTASP. 

O mestre de cerimônia iniciou a reunião convi-
dando todos os parlamentares presentes para assi-
narem um decreto legislativo para regulamentar a 
situação dos lotéricos com permissão vencida.

O Deputado Sílvio Costa (PTdoB/PE), ao fa-
zer uso da palavra, asseverou que a Câmara dos 

Deputados não tem o poder de sustar nenhuma 
decisão proferida pelo TCU.

Em discurso, o Deputado Benjamin Maranhão 
(SD/PB) evidenciou que o foco da audiência é re-
alizar o debate responsável e solidário em relação 
aos lotéricos do Brasil, independentemente de cri-
térios técnicos, pois os parlamentares irão cobrar 
do governo uma posição política para dar seguran-
ça jurídica aos donos das lotéricas. 

Foi convidado para compor a mesa o Sr. Tiago 
Alves de Gouveia Lins Dutra, Secretário de Con-
trole Externo da Fazenda Nacional, representante 
do Tribunal de Contas da União (TCU).

O Deputado Júlio César (PSD/PI) convidou 
o representante das lotéricas, do TCU e da Caixa 
Econômica Federal para a realização do debate. 
Ato contínuo, foi levantada questão de ordem para 
que os autores dos requerimentos pudessem dis-
cursar, durante três minutos.

O primeiro autor, deputado André Figueiredo 
(PDT/CE), ressaltou que a causa não é só dos lo-
téricos e sim do Brasil, por isso a necessidade de se 
buscar uma solução com celeridade. 

Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal 
– SINDIPOL-DF, do Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar – DIAP, do Sindicato 
dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais – 
SINDIPOL, da Associação Nacional dos Praças – 
ANASPRA, do Sindicato Nacional dos Servidores 
do Ministério das Relações Exteriores – SINDITA-
MARATY, da Federação de Sindicatos de Trabalha-
dores das Universidades Brasileiras – FASUBRA, 
da Federação Nacional da Polícia Federal – FENA-
PEF, da Federação Nacional dos Policiais Rodoviá-
rios Federais – FenaPRF e do Centro Avançado de 
Estudos na Gestão Pública e Privada – CEAESP, 
além de especialistas e de estudiosos do tema.
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O Deputado Pompeu de Matos (PDT/RS), 
autor do segundo requerimento, enfatizou que a 
Caixa Econômica se embasou apenas em parecer 
jurídico e não se aprofundou no texto da lei que es-
tendeu a concessão dos lotéricos por mais 20 anos. 
Segundo suas palavras, “seja por meio de nova lei, 
decreto legislativo ou pelo diálogo, é certo que a 
Caixa não poderá fazer a licitação”.

Autor do terceiro requerimento, o Deputado 
Valter Ihoshi (PSD/SP), solicitou ao TCU e à Cai-
xa a suspensão do ato de licitação e a busca, por 
meio do diálogo, para que se encontre a solução 
dos problemas dos lotéricos. 

Também autor de requerimento, o Deputado 
Nilto Tatto (PT/SP), salientou a relevância dos ser-

muitos lugares que não possuem agência bancária 
são exatamente os lotéricos que fazem esse serviço. 

A Deputada Raquel Muniz (PSC/MG) assu-
miu a presidência da mesa. 

O presidente da Comissão de Legislação Par-
ticipativa, Deputado Fábio Ramalho (PV/MG), 
frisou a importância de se ter uma atitude acertada 
e não transformar a presente audiência em palan-
que político. Na sua visão, a maneira de solucionar 
a situação dos lotéricos é convocar o Ministério 
Público, TCU e Caixa Econômica para que juntos 

façam um termo de ajustamento de conduta para 
suspender a licitação. 

O Sr. Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra, Se-
cretário de Controle Externo da Fazenda Nacio-
nal, representando do Tribunal de Contas da União 
(TCU), esclareceu o motivo pelo qual o TCU pro-
feriu o acórdão nº 925/13. O Ministério Público 
junto ao TCU recebeu informações de que haviam 
ilegalidades nas concessões das lotéricas por todo 
o Brasil. Durante dois anos, a Caixa e os lotéricos 

-
ram que as permissões eram irregulares e deveriam 
ser corrigidas até 2018. O referido acórdão tem 
como base jurídica o artigo 173 da Constituição 
Federal, que dispõe que todo o serviço público 
deve ser licitado.De acordo com a referida decisão 
do TCU, a Caixa Econômica começou a preparar o 
processo de licitação para substituir essas casas lo-
téricas, o que provocou protestos dos donos dessas 
unidades pelo país.

Após essas explicações, o Deputado Fábio Ra-
malho marcou reunião com o Presidente TCU, re-
latores, presidente das comissões e um representan-
te das lotéricas, às 15h30, no TCU, após o término 
da audiência pública.

A audiência pública foi encerrada.
Compareceram os senhores Deputados:



48  Relatório de Atividades • Comissão de Legislação Participativa

Fábio Ramalho - Presidente; Sarney Filho e 
Glauber Braga - Vice-Presidentes; Benedita da Sil-
va, Celso Jacob, Erika Kokay e Nelson Marquezelli 
- titulares; Lincoln Portela e Nilto Tatto – suplen-
tes. Compareceram também os Deputados Adelson 
Barreto, Alberto Fraga, André Figueiredo, André 
Moura, Antonio Brito, Antônio Jácome, Arnaldo 
Faria de Sá, Arnon Bezerra, Assis Carvalho, Aureo, 
Bacelar, Betinho Gomes, Caetano, Carlos Eduar-
do Cadoca, Carmen Zanotto, Conceição Sampaio, 
Daniel Coelho, Davidson Magalhães, Diego Gar-
cia, Domingos Neto, Dr. Jorge Silva, Edinho Bez, 
Edmilson Rodrigues, Eduardo Bolsonaro, Ezequiel 
Fonseca, Fausto Pinato, Geraldo Resende, Giovani 
Cherini, Givaldo Carimbão, Gonzaga Patriota, Go-
rete Pereira, Goulart, Helder Salomão, Herculano 
Passos, Izalci, Jair Bolsonaro, Jarbas Vasconcelos, 
Jean Wyllys, João Rodrigues, Joaquim Passarinho, 
Jorge Côrte Real, Júlio Cesar, Keiko Ota, Leandre, 
Leo de Brito, Lobbe Neto, Luiz Carlos Hauly, Luiz 
Nishimori, Marcelo Belinati, Marcelo Matos, Mar-
cos Abrão, Marcos Montes, Marcus Vicente, Maria 
Helena, Mário Heringer, Mauro Pereira, Misael Va-
rella, Moses Rodrigues, Newton Cardoso Jr, Odel-
mo Leão, Odorico Monteiro, Osmar Serraglio, Pau-
lo Feijó, Paulo Foletto, Pedro Cunha Lima, Pompeo 
de Mattos, Raimundo Gomes de Matos, Roberto 
Alves, Rodrigo de Castro, Rômulo Gouveia, Ronal-
do Benedet, Ronaldo Caiado, Ronaldo Lessa, Roney 
Nemer, Ságuas Moraes, Sandro Alex, Soraya Santos, 
Vinicius Carvalho, Walney Rocha, Walter Ihoshi, 
Weliton Prado, Weverton Rocha e Zeca Cavalcanti, 
como não-membros. O Deputado Benjamim Mara-
nhão, no exercício da Presidência, declarou aberta a 
reunião, que foi convocada para discutir os Contra-
tos de Concessões de Unidades Lotéricas pela Caixa 
Econômica Federal, em consequência da aprovação 
dos seguintes Requerimentos: na Comissão de Le-
gislação Participativa, dos Requerimentos nºs 23/15 
e 24/15, respectivamente de autoria dos Deputados 
Nelson Marquezelli e Nilto Tatto; na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comér-
cio, do Requerimento nº 38/15, de autoria dos 
Deputados Walter Ihoshi e Herculano Passos, e do 
Requerimento nº 40/15, de autoria dos Deputados 
Roberto Góes e Pompeo de Mattos; na Comissão 
de Seguridade Social e Família, dos Requerimentos 
nº 177/15 e 173/15, respectivamente de autoria do 
Deputado Odorico Monteiro e Pompeo de Mattos; 

e, na Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, do Requerimento nº 62/15, de autoria 
dos Deputados André Figueiredo, Pompeo de Mat-
tos e Flávia Moraes, e do Requerimento nº 64/15, 
de autoria do Deputado Daniel Almeida. Após breve 
discurso, o Deputado Benjamim Maranhão conce-
deu a palavra ao Deputado Nelson Marquezelli, que 
representando a Comissão de Legislação Participa-
tiva, franqueou o uso da palavra aos demais Depu-
tados. Após usarem da palavra os senhores Depu-
tados Fábio Garcia, Marco Tebaldi, Walney Rocha, 
Major Olimpio, Fernando Jordão, Luiz Nishimori, 
Sarney Filho, Eduardo Barbosa, Eduardo Bolsona-
ro, Hélio Leite, Beto Mansur, Júlio Cesar, Presidente 
da CDEIC, André Figueiredo, Pompeo de Mattos, 
Walter Ihoshi, Odorico Monteiro, Nilto Tatto, Ra-
quel Muniz, Herculano Passos, Raquel Muniz, Flávia 
Morais, Eduardo Barbosa, Benedita da Silva, Carlos 
Bezerra, Luiz Carlos Hauly, Gorete Pereira, Érika 
Kokay e Fábio Ramalho. Tendo assumido a direção 
dos trabalhos, o Deputado Júlio Cesar informou que 
seria passada a palavra aos convidados: o Senhor Tia-
go Alves de Gouveia, representante do Tribunal de 
Contas da União; o Senhor José Henrique Marques 
– Vice-Presidente da Caixa Econômica Federal; e a 
Senhora Monique Costas – representante dos Do-
nos de Lotéricas. Concluída a fala dos convidados e 
tendo sido informado pelo Deputado Fábio Rama-
lho que havia sido marcada uma reunião, às quinze 
horas e trinta minutos, no Tribunal de Contas da 
União, com a participação do Presidente do referido 
Órgão, dos Presidentes das Comissões envolvidas no 
debate, os autores dos Requerimentos e três repre-
sentantes dos Donos de Loterias, o Deputado Júlio 
Cesar, na direção dos trabalhos, franqueou o uso da 
palavra aos parlamentares e demais presentes em ple-
nário. Assim, usaram da palavra o Deputados José 
Carlos Aleluia, Edmilson Rodrigues, Givaldo Ca-
rimbão, José Airton Cirilo, Weliton Prado, Mauro 
Pereira, Newton Cardoso Júnior, Elcione Barbalho, 
Keiko Ota, Renata Abreu, Jair Bolsonaro, Cabuçu 
Borges, Carmen Zanotto, Joaquim Passarinho, Edi-
nho Bez e André Moura e os Senhores Roger Benac, 
Flávio e Dalmo Ribeiro. No decorrer da reunião as-
sumiu também a direção dos trabalhos a Deputada 
Keiko Ota. Concluídas todas as falas, o Deputado 
Júlio Cesar, no exercício da Presidência, às treze ho-
ras e dois minutos, declarou encerrados os trabalhos
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CICLO DE AÇÕES LEGISLATIVAS

Primeiro Encontro do Ciclo de Ações  
Legislativas com Participação Popular
Origem: Requerimento nº 28/2015  

Autoria: Deputados Luiza Erundina (PSB/SP) e Nilto Tatto (PT/SP)

Data: 16/09/2015

Local: Anexo II - Plenário nº 03 

O 
primeiro encontro do Ciclo de Ações Legislati-
vas com Participação Popular reuniu parlamen-
tares, entidades da sociedade civil e cidadãos 

para debater e propor medidas relacionadas à cidadania 
plena e ao endividamento público do Estado brasileiro.

O deputado Celso Jacob (PMDB-RJ) abriu o 
evento agradecendo aos seus propositores e a�r-
mando que “de nada adianta a estabilidade �nan-
ceira se não garantirmos a cidadania plena”. 

O representante da Comissão de Controle So-
cial dos Gastos Públicos do Conselho Federal da 
OAB, Dr. Ramon Prestes Bentevenha, discorreu 
sobre o tema “direitos humanos, desigualdade e dí-
vida pública”, sob a perspectiva do Direito Consti-
tucional. Apontou dois caminhos possíveis para o 

Brasil em relação ao endividamento, o da inércia, 
com ônus para toda a população, e o da auditoria, 
que basicamente se proporia a responder às inda-
gações: “para quem devo, quanto devo e, qual é 
a destinação dos recursos?”. O palestrante propôs 
legislação especí�ca para garantir a transparência 
sobre tais quesitos e ponderou sobre a importância 
do enfrentamento dos mitos que cercam o tema, 
entre os quais os de que auditoria seria sinônimo 
de “calote” e os impactos (transitórios) da suspen-
são do pagamento da dívida sobre a economia.  O 
palestrante elogiou as iniciativas surgidas no Par-
lamento, como a criação de frente parlamentar e 
de subcomissão para tratar do tema e defendeu o 
fortalecimento da �scalização e mais transparência 
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sobre a questão, criticando o comprometimento 
orçamentário com juros e a amortização da dívida 
pública. Por �m, tratou da possibilidade de violação 
dos direitos humanos e do anatocismo envolvido no 
processo. Ao longo de sua palestra, apresentou as se-
guintes sugestões: “Exigir a exibição dos títulos que 
constituem a dívida”; “Audiência pública para apro-
fundar a discussão na Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias”; “Em caso de eventual comprovação 
de violação e/ou regressão, relatar aos órgãos interna-
cionais e questionar o(s) re�exo(s) constitucional (is) 
no STF” e “Vedar expressamente a emissão de novos 
títulos da dívida pública com juros sobre juros, pre-
ferencialmente por meio de uma PEC”.

Presidindo os trabalhos, a deputada Luiza Erun-
dina (PSB-SP) deu continuidade ao evento. Ela expli-
cou as estratégias de mobilização e de busca de maior 
e�cácia em relação à temática por meio da realização 
dos Ciclos de Ações Legislativas com a participação 
da sociedade civil, com vistas a ações e iniciativas co-
letivas concretas para a inversão do que chamou de 
“lógica perversa” da dívida pública brasileira.

A representante da Associação Auditoria Cidadã 
da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli, expôs propostas 
no rumo da justiça tributária e da garantia de direi-
tos sociais. Inicialmente, apresentou dados sobre a 
concentração de renda no Brasil, que, segundo ela, 
decorreria do sistema tributário atual. Nessa linha, 
situou o sistema tributário brasileiro no contexto do 
modelo econômico vigente, o qual identi�cou como 
equivocado e voltado para a concentração de riqueza 
e renda, e que sobreviveria à custa do descontrole so-
bre a movimentação de capitais. Também desse mo-
delo, decorreria o processo de desindustrialização, a 
falta de espaço para a reforma tributária e as políticas 
salariais restritivas. A palestrante apresentou várias 
propostas para uma tributação mais justa e explicou 
o conjunto de privilégios �nanceiros que chamou 
de “sistema da dívida”, com destaque para os juros 
altos. Expôs paradoxos da economia brasileira ante 
os índices de desenvolvimento social e denunciou 
os cálculos distorcidos que sustentariam a “falácia 
do dé�cit da Previdência Social”, tomando por base 
dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil – ANFIP. Ao �nal de 
sua explanação, criticou os decretos de contingen-
ciamento de ações da saúde e da educação e deixou 
várias propostas de ações no âmbito do Poder Legis-
lativo, como a separação do orçamento da Segurida-

de Social, a priorização de investimentos em direitos 
sociais, a limitação dos juros e a revisão do regime de 
metas da in�ação; concluindo com a rea�rmação da 
necessidade de uma auditoria pública da dívida para 
dar conta das questões apresentadas.

O deputado Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) 
elogiou as contribuições dos palestrantes e falou so-
bre o descumprimento de dispositivos legais relacio-
nados ao processo de endividamento. Relembrou a 
ação do seu partido na proposta da CPI da Dívida 
Pública e o compromisso dessa e de outras legendas 
com a garantia dos direitos sociais e com a constru-
ção de projetos políticos alternativos, incompatíveis 
com as atuais medidas de ajuste �scal, tendentes à 
taxação de grandes fortunas, ao enfrentamento do 
descontrole sobre a movimentação de capitais e do 
processo de endividamento em curso no Brasil.

O deputado Adelmo Carneiro Leão (PT-MG) la-
mentou o pouco conhecimento acerca dos dados apre-
sentados pelos palestrantes que, em sua opinião, di�cul-
taria o diálogo com a sociedade e a tomada de medidas 
do poder público – inclusive para a realização da au-
ditoria da dívida. O parlamentar lembrou do processo 
de negociação de dívidas, sobretudo no último período 
dos anos 1990, em favor do sistema bancário e da trans-
ferência dos prejuízos para alguns estados brasileiros. Ao 
�nal, denunciou a utilização do discurso de combate à 
corrupção, tanto para alimentar o chamado “sistema da 
dívida” quanto para a defesa de “interesses escusos” e 
contrários aos interesses nacionais. 

O deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) 
também aludiu o desconhecimento dos parlamen-
tares acerca do tema e apontou omissões na apre-
sentação da representante da Associação Auditoria 
Cidadã da Dívida. Relativizou o papel do “sistema 
da dívida” enquanto componente essencial da crise 
brasileira e mencionou a recessão e a elevação da 
in�ação. Também criticou o que chamou de “gas-
tança”, a política de desonerações do governo e as 
ações do BNDES na concessão de empréstimos. 

O evento seguiu com a participação dos demais 
presentes e a deputada Luiza Erundina informando 
sobre projetos de lei e outras iniciativas legislativas ver-
sando sobre justiça �scal, as quais seriam distribuídas 
para que os deputados interessados as subscrevessem.

Os trabalhos foram encerrados após nova rodada 
de debates, que contou com a participação dos de-
putados Darcísio Perondi, Adelmo Carneiro Leão e 
Edmilson Rodrigues. Os palestrantes foram instados a 
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tratar de questões como a política monetária, possíveis 
equívocos na gestão da economia, o enfraquecimento 
da administração tributária e o descumprimento de 
preceitos constitucionais relacionados ao endivida-
mento. Tais temas foram debatidos sobretudo devido 
aos impactos causados nas políticas sociais.

Além dos parlamentares já citados, compareceu ao 

evento a deputada Margarida Salomão e o deputado 
Paulo Foletto. O Sistema de Informação Legislativa 
da Câmara dos Deputados registrou, ainda, a presen-
ça das deputadas Carmem Zanoto e Erika Kokay e 
dos deputados Jaime Martins, Uldorico Júnior, Lin-
coln Portela, Nilto Tatto, Reginaldo Lopes, Carlos 
Henrique Gaguim, Evair de Melo e Weliton Prado.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Conceitos e Preconceitos da Carona Legal 
- Transporte Solidário no Brasil
Origem: Sugestão nº 143/2014, de autoria da Associação Socioambiental Carona Legal

Relatoria: Deputado Lincoln Portela (PR/MG)

Data: 23/09/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03
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A Audiência Pública foi realizada pela Comis-
são de Legislação Participativa com a par-
ticipação da Comissão de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável. Abriu e presidiu a 
audiência pública o Deputado Celso Jacob (PMDB/
RJ). Compuseram a mesa o Deputado Sarney Filho 
(PV/MA), Valdir Braz de Azevedo, presidente da 
Associação Socioambiental Carona Legal, Márcio 
Nigro, diretor do site www.caronetas.com.br e Fa-
biano Sobreira, coordenador de arquitetura e cons-
trução sustentável do EcoCâmara - Doutor em De-
senvolvimento Urbano (UFPE/University College 
London - 2002) e pós-Doutorado em Arquitetura 
e Sustentabilidade (Université de Montréal - 2009).

O presidente da Associação Socioambiental 
Carona Legal foi o primeiro palestrante da au-
diência pública. A carona solidária está prevista 
no artigo 536 do Código Civil, que é feita por 
cordialidade e cortesia. Explicou que o procedi-
mento do programa funciona, basicamente, da 
seguinte forma: cadastra-se o nome da pessoa, o 
registro de identidade e a rota a ser feita na in-
ternet. Assim, há o cruzamento de informações 
para oferecer e receber a carona solidária. A As-
sociação se transformou em uma OSCIP e tem 
como objetivo divulgar a carona legal no Brasil, 
melhorar o trânsito, diminuir o congestionamen-
to, liberar mais vagas e melhorar o meio ambiente 
com a consequente melhora nas condições de vida 
da sociedade. Apontou que, com ao menos duas 
pessoas em cada carro, diminuiria em 40% a fro-
ta de veículos que circulam nas grandes cidades. 
Defendeu a criação de um site público e nacional 
para a implantação da carona solidária. 

Também participou do evento o diretor do 
site www.caronetas.com.br, Márcio Nigro, o qual 
relatou que o site de caronas começou de forma 
corporativa cadastrando as empresas e depois as 
empresas cadastraram os seus funcionários. De-
fendeu que o carro é o melhor meio de transpor-
te, porém, no congestionamento, é a pior solução 
de transporte. A carona consegue compartilhar 
custos +nanceiros, o envolvimento em acidentes 
é menor, deixa o passageiro mais confortável e 
gera menor gasto com infraestrutura pelo poder 
público. De+niu algumas propostas para o legis-
lativo: desconto no IPVA para quem der carona, 
destinação de vagas especiais ao caroneiro e o não 
pagamento de parquímetro. 

O Deputado Sarney Filho (PV/MA) assumiu a 

presidência da mesa no lugar do Deputado Celso Jacob. 
O evento ainda contou com a participação 

do coordenador de Arquitetura e Construção 
Sustentável do EcoCâmara, Fabiano Sobreira, 
que comentou  sobre a visão institucional da Câ-
mara dos Deputados, bem como a respeito da 
mobilidade urbana. A questão fundamental da 
mobilidade é a diversidade nos meios de locomo-
ção, para viabilizar o transporte sustentável. O 
MOB, programa de viabilidade da Câmara dos 
Deputados, é um programa que foi instaurado 
para facilitar o acesso dos servidores às depen-
dências da Câmara. Ressaltou que há um com-
plexo arquitetônico muito grande e, em  dias 
de mais movimento, aproximadamente 20.000 
pessoas circulam pelas suas dependências, mas 
somente disponibiliza 3.500 vagas. O programa 
MOB conta com 3 elementos: MOB economil-
do, MOB bicicletas e MOB carona solidária. Ba-
sicamente, consistem em os servidores deixarem 
os seus carros em outros pontos pela impossibi-
lidade de se chegar à Câmara em seus próprios 
carros. MOB bicicleta já conta com estaciona-
mentos para bicicletas, armários, vestiários, du-
chas, tendo mais de 100 usuários e 104 vagas. O 
carona solidária possui um aplicativo que identi-
+ca quem são os vizinhos do servidor cadastrado, 
num raio de 2 km da sua residência, para dar a 
carona até a Câmara dos Deputados. 

O Deputado Sarney Filho frisou que a carona 
legal é forma criativa para atenuar o grave proble-
ma da mobilidade urbana. Em 2008 houve uma 
estimativa que 1 bilhão de veículos circulavam 
no mundo, porém com infraestrutura instalada e 
criada para o tráfego de veículos visivelmente in-
su+ciente para a população. O Governo estimula a 
indústria automobilística com isenção de IPI para 
automóveis individuais, sem nenhuma contrapar-
tida de quem os adquiriu, criticou. Em conclusão, 
a necessidade do debate é imperiosa, pois precisa 
transformar a cultura brasileira para o uso do trans-
porte coletivo e da carona solidária.

O Presidente da CLP, Deputado Fábio Rama-
lho (PV/MG), disse que a Comissão de Legislação 
Participativa está aberta ao programa “carona legal” 
para que possam discutir o problema da mobilida-
de no Brasil.

Ainda compareceu à audiência, entre outras au-
toridades,  a Deputada Érika Kokay (PT/DF).
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SEMINÁRIO

Evento Preparatório da 21ª Conferência 
das Partes da Convenção das Nações Uni-
das sobre Mudanças Climáticas - COP 21
Origem: Requerimento nº 07/2015

Autoria: Deputado Sarney Filho (PV-MA)

Data: 29/09/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03

O 
evento foi parte das ações preparatórias do 
Parlamento para a participação brasileira na 
21ª Conferência das Partes (COP-21), a ser 

realizada em Paris, em dezembro. Entre os temas tra-
tados, os compromissos apresentados pelo Brasil para 
a Conferência, o pacto pelo desmatamento zero, o 
conjunto das ações em curso tratando das mudanças 
climáticas e a agenda legislativa nesse campo.

O 1º vice-presidente da Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS, 
deputado Rodrigo Martins (PSB-PI), abriu os tra-
balhos externando a importância da realização do 
seminário para o engrandecimento da participação 
brasileira na COP 21.

O diretor do Departamento de Mudanças Cli-
máticas do Ministério do Meio Ambiente, Adriano 
Santhiago de Oliveira, relatou o processo dialógico – 
estimulado pelo Poder Executivo – e a participação 
da sociedade civil para a construção da contribui-
ção a ser levada à 21ª COP pelo governo brasilei-
ro, ressaltando as responsabilidades do Brasil frente 
às questões que serão debatidas. Nessa perspectiva, 
apresentou os resultados positivos já obtidos neste 
país – comparando-os aos de outros países – e as me-
tas de redução de intensidade de emissão de gases de 
efeito estufa para os próximos anos.

O diretor de Políticas Públicas da SOS Mata 

Atlântica, Mário Mantovani,  falou sobre as di�-
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culdades da sociedade civil para a compreensão e 

o acompanhamento das metas de emissão de ga-

ses de efeito estufa. Lembrou-se dos retrocessos 

no Código Florestal e das lutas da sua entidade no 
Congresso Nacional. Apresentou dois aspectos des-
tacados pela Frente Parlamentar Ambientalista – a 
questão da água e a das �orestas. Enfatizou a força 
dos setores contrários à questão ambiental no Par-
lamento, exempli�cando, com itens da pauta legis-
lativa, a existência de mais ameaças de retrocessos 
para a questão ambiental. Também memorou o uso 
do meio ambiente como “moeda de troca” no al-
cance da governabilidade, expediente que teria sido 
adotado recentemente pelo governo federal. Ao �-
nal, falou sobre o cronograma e as expectativas de 
fortalecimento da participação e do controle social 
no debate sobre mudanças climáticas, acentuando 
o momento propício para a retomada da trajetória 
brasileira ligada ao meio ambiente.

O deputado Sarney Filho assumiu a presidên-
cia do evento e deu seguimento aos trabalhos, pas-
sando a palavra à coordenadora da Rede das Águas 
da SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro. A pales-
trante apresentou os desa�os de cuidados com a 
água, falou sobre o pacto pelo desmatamento zero 
na Mata Atlântica,  assumido por 17 estados, sobre 
a produção de legislações mais fortes, das questões 
ambientais e criticou a recente �exibilização da lei 
que previa o �m dos chamados “lixões”. Tratou da 
importância da gestão integrada do meio ambien-
te, das políticas a�rmativas para a gestão da água, 
das possibilidades de reversão de retrocessos e da 
promoção da recuperação �orestal em áreas prio-
ritárias para conservação. A palestrante abordou, 
também, as ocupações irregulares, o desmatamen-
to, a erosão e outras situações que diminuem a ca-
pacidade de vida útil de rios e de mananciais e de 
diferentes ameaças às áreas de preservação e às re-
servas hidrográ�cas nas regiões de Mata Atlântica. 
Ao �nal, clamou pela transformação do Programa 
Desmatamento Zero e dos compromissos para 
a COP, tanto por meio de leis quanto por ações 
imediatas, inclusive com mudanças na legislação 
do enquadramento dos corpos d’água no Brasil.

O diretor Executivo do IPAM - Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia, Paulo Mou-

tinho, dirigiu sua fala para a questão do desma-
tamento. De início, registrou os avanços com a 
ampliação das áreas indígenas e das unidades de 
conservação na Amazônia para, em seguida, defen-
der a necessidade de consolidação do processo de 
preservação, lembrar as ameaças presentes e insis-
tir que não daria para esperar até 2013 para “ze-
rar” o desmatamento. Trouxe resultados recentes 
de pesquisas sobre os problemas climáticos locais, 
provocados pelo avanço do agronegócio na Amazô-
nia, com ênfase no aumento das temperaturas mé-
dias e dados ilustrativos do problema nas regiões 
Norte e Centro Oeste. Ele defendeu a inversão de 
prioridades para a ampliação dos investimentos na 
agricultura familiar, em detrimento da agricultura 
convencional, a redução dos gastos tributários que 
�nanciam setores que poluem e derrubam �orestas, 
bem como a adoção de critérios ambientais para o 
�nanciamento público, citando, especi�camente, 
projeto de lei que traz esse princípio para o Fundo 
de Participação dos Estados.

O deputado Sarney Filho defendeu, como estra-
tégia do Parlamento, o aproveitamento do momen-
to de discussões para a COP 21, com objetivo de 
incorporar aspectos positivos contidos na proposta 
do governo, incluindo-os na agenda legislativa. Su-
geriu a apresentação de projeto alterando a lei das 
mudanças climáticas, destacando a possibilidade de 
aproveitamento das sugestões advindas da realização 
do Seminário. Em seguida, passou a coordenação 
dos trabalhos para o deputado Nilto Tatto (PT-SP).

Na sequência, o representante do Observatório 
do Clima, Carlos Rittl, tratou o debate em torno 
das mudanças climáticas como oportunidade de 
discussão das escolhas dos caminhos para o desen-
volvimento e para a melhoria da qualidade de vida 
dos brasileiros e elogiou a qualidade e o detalha-
mento do conjunto de compromissos apresentados 
pelo Brasil para a COP 21, advertindo sobre a exis-
tência de lacunas na agenda das ações sobre as mu-
danças climáticas. Abordou aspectos da dinâmica 
econômica da restauração �orestal, como a geração 
de empregos, falou da necessidade de haver clare-
za sobre os investimentos que serão feitos e defen-
deu a vinculação do crédito agrícola a critérios de 
produção sustentáveis. Também abordou a questão 
do protagonismo do Parlamento nos debates e nas 
ações sobre a redução das emissões de carbono. 



 Relatório de Atividades • Comissão de Legislação Participativa  55

A secretária executiva do ICLEI SAMS - Go-
vernos Locais pela Sustentabilidade - Secretariado 
para América do Sul, Jussara de Lima Carvalho, 
falou das cidades e das áreas metropolitanas como 
elementos estratégicos para concretização dos desa-
�os da sustentabilidade, por serem “ao mesmo tem-
po, as causadoras e sujeitos de mudanças sociais e 
ambientais” e espaços essenciais para a implantação 
das mudanças necessárias, com a redução do uso 
dos combustíveis fósseis, o uso de energias reno-
váveis, o incentivo ao transporte público e o trata-
mento adequado aos resíduos. Para tanto, defendeu 
a parceria estratégica com as instâncias subnacio-
nais de governo. 

Durante o evento, formalizou-se uma parceria 
entre o ICLEI e a SOS Mata Atlântica para o forta-

lecimento dos municípios em torno do Plano Mu-
nicipal de Mata Atlântica.

Antes de o deputado Sarney Filho reassumir a 
coordenação do seminário e encerrar os trabalhos, 
o deputado Nilto Tatto falou da retomada do pro-
tagonismo brasileiro no cenário internacional e das 
possibilidades de avanços para além dos compro-
missos assumidos para a COP 21, inclusive no es-
paço legislativo. Nessa perspectiva, discorreu sobre 
os desa�os internos e as oportunidades de desen-
volvimento econômico com sustentabilidade, des-
tacando as potencialidades brasileiras para isso.

Além dos parlamentares citados anteriormente, 
participaram do Seminário os deputados Leonardo 
Monteiro (PT-MG) e Ricardo Trípoli (PSDB-SP), 
entre outras autoridades.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PEC 53/2015 - Que Acrescenta Inciso ao  
art. 93 da Constituição Federal, para Fixar 
Prazo de Vista nos Processos em Trâmite 
nos Tribunais
Origem: Requerimento nº 21/2015

Autoria: Deputado Glauber Braga (PSOL/RJ)

Data: 21/10/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03

A 
reunião de audiência pública foi proposta 
pelo deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) e 
aprovada pela Comissão de Legislação Parti-

cipativa – CLP. O objetivo foi o de enriquecer o de-
bate em torno de proposta de emenda à Constitui-
ção – PEC que �xa prazo de vista nos processos em 
trâmite nos tribunais. Segundo os autores da PEC, 
tal expediente, mais do que permitir o exame acura-
do dos processos pelos magistrados, consistiria em 
mecanismo protelatório para os processos judiciais.

O presidente da CLP, deputado Fábio Ramalho 
(PV-MG), mostrou con�ança no enriquecimento do 
processo legislativo a partir da realização da audiência 
pública e da participação quali�cada no evento “daque-
les que conhecem de perto a complexa rotina de nos-
sos Tribunais”, destacando que o debate sobre a PEC  
nº 53, de 2015, estaria baseado na busca de maior efeti-
vidade da prestação jurisdicional e no oferecimento de 

respostas concretas aos anseios da sociedade.
O deputado Glauber Braga contextualizou o 

surgimento da proposta de emenda à Constituição, 
citando casos emblemáticos, como o que envolveu 
a decisão dos ministros do STF sobre o �nancia-
mento das campanhas eleitorais, quando o pedido 
de vista teria sido usado para �ns de veto. O de-
putado expôs as preocupações dos parlamentares 
relativas ao exercício desse poder de veto e indicou 
a incipiência dos debates da proposta no âmbito 
legislativo, ressaltando a importância das contri-
buições dos que vivenciam o cotidiano do Poder 
Judiciário. 

O representante da Associação dos Magistrados 
do Brasil, Gervásio Santos, destacou a relevância 
do assunto e saudou a iniciativa de abertura do 
debate sobre o tema. Falou sobre a legitimidade 
do instrumento de vista na prestação jurisdicional 
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– reconhecendo as distorções decorrentes do uso 
desse mecanismo. Questionou o tratamento da 
matéria na seara constitucional e a possibilidade de 
penalização, prevista na PEC 53/15, por meio do 
“trancamento de pauta”, com prejuízos aos demais 
demandantes dos processos judiciais. Defendeu a 
racionalização da jurisdição, a priorização das ações 
coletivas em detrimento das ações individuais e su-
geriu a construção de alternativas �exíveis na �xa-
ção de prazos para o pedido de vistas em virtude da 
natureza dos assuntos em apreciação.

O vice-presidente da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça no Trabalho – ANAMATRA, 
Guilherme Feliciano, também reconheceu as distor-
ções no uso do pedido de vista, sobretudo nos Tri-
bunais Superiores e, em particular, no STF e fez coro 
com o representante da Associação dos Magistrados 
do Brasil, a�rmando que não haveria materialidade 
constitucional em regra. Sugeriu que o Congresso, 
em matéria processual, prestigiasse as instâncias ordi-
nárias e se afastasse da busca de alternativas pontuais.

O diretor da Associação Nacional dos Defen-
sores Públicos – ANADEP, Dr. Ramiro Sant'Ana, 
em acréscimo às observações dos magistrados que o 
antecederam, trouxe a preocupação relativa à di�-
culdade de acesso institucional de um modo geral, 
extrapolando a questão do acesso à prestação juris-
dicional, o que afetaria principalmente as pessoas 
mais vulneráveis. Ao tratar das sanções previstas na 
PEC, fez paralelo com a utilização de mecanismos 

de suspensão de transferência de recursos já testa-
dos no campo das políticas sociais – exemplo nega-
tivo de penalização que, segundo ele, assim como 
a demora, prejudicaria com maior gravidade os hi-
possu�cientes.

O representante da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil – AJUFE, Alexandre Ferreira Infante Vieira, 
também fez crítica formal à utilização de proposta de 
emenda à Constituição enquanto solução legislativa 
para o problema. Versou sobre demora na justiça, re-
lacionando-a ao excesso de processos, sobretudo nos 
Tribunais Superiores, para isso citou o relatório Justiça 
em Números do CNJ. O magistrado discorreu sobre 
como o pedido de vista é tratado nos regimentos de 
tribunais, indicando a regra adotada no STJ como a 
mais adequada.

O representante da Associação Nacional Pro-
curadores da República – ANPR, José Robalinho 
Cavalcanti, também concordou com a relevância 
das iniciativas legislativas em prol da superação do 
atraso na prestação jurisdicional. Sugeriu a adoção 
de justi�cativas objetivas para o uso do pedido de 
vista, mas criticou a imposição de critério rígido 
quanto ao prazo.

A Subprocuradora-Geral da República e Conse-
lheira do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Lui-
za Cristina Frischeisen,  também elogiou o modelo 
adotado e destacou os resultados obtidos a partir de 
alterações no regimento do STJ para tratar da ques-
tão, inclusive com a questão da justi�cação do pe-
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dido de vista. Falando sobre o excesso de processos 
judiciais, lembrou pesquisa recentemente divulgada 
pela AMB, mostrando que há uma concentração de 
processos em execuções �scais e em grandes conten-
dores, relacionados a bancos e a empresas presta-
doras de serviços, como telecomunicações e saúde. 
Defendeu a �xação de prazos para o pedido de vista, 
com ênfase nas ações ordinárias, e modi�cações no 
sistema recursal.

O deputado Wadih Damous (PT-RJ) lamentou a 
ausência de representante da OAB no debate, enalte-
ceu a iniciativa do deputado Glauber Braga de trazer 
à pauta um tema relevante em meio ao que chamou 
de “mar de questões inúteis” na pauta da Câmara dos 
Deputados, tratou da morosidade da justiça como um 
problema universal e defendeu a elaboração de um 
ato normativo para o seu enfrentamento, levando em 

consideração as ponderações apresentadas pelos parti-
cipantes da audiência pública.

Ao �nal do evento, o deputado Glauber Bra-
ga fez uma síntese dos debates, elencando as crí-
ticas e os consensos em torno da matéria debatida 
e indicando as possibilidades de diálogo entre os 
autores das propostas legislativas e os participantes 
do debate, a �m de buscar a construção coletiva da 
melhor alternativa para a questão.

Além dos deputados citados, o Sistema de In-
formação Legislativa da Câmara dos Deputados 
registrou a presença de Carlos Henrique Gaguim, 
Celso Jacob, Erika Kokay, Evair de Melo, Fábio 
Ramalho, Jaime Martins, Janete Capiberibe, Júlio 
Cesar, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Ma-
noel Junior, Nelson Marchezan Junior, Reginaldo 
Lopes, Rômulo Gouveia, e Weliton Prado.

SEMINÁRIO

O Setor Elétrico Brasileiro e a  
Sustentabilidade no Século 21:  
Oportunidades e Desafios
Origem: Requerimento nº 37/2015

Autoria: Deputado Sarney Filho (PV/MA)

Data: 21/10/2015

Local: Anexo IV – Auditório Freitas Nobre

O Deputado Sarney Filho (PV/MA), Coorde-
nador da Frente Parlamentar Ambientalista e 
autor do requerimento, abriu o seminário “O 

Setor Elétrico Brasileiro e a Sustentabilidade no Sécu-

a sua realização é o enorme potencial do Brasil para 
garantir uma política energética com benefícios socais 
e econômicos que preserve a natureza e contribua na 
luta contra o aquecimento global. Hoje não faz mais 
sentido insistir numa política antiquada que privilegia 
a queima de carvão e petróleo, barragens e energia nu-
clear. Com um planejamento moderno e consistente 
pode-se aumentar energia solar, eólica e biomassa, o 
que trará ganhos e conservação da natureza. 

O palestrante Sérgio Guimarães enfatizou 
que o seminário acontece num momento fun-

área de clima no planeta. Segundo o expositor, é 
necessário discutir com os seguimentos da socie-

dade uma nova política energética para o Brasil 

reduzir emissões de gases que causam o efeito es-
tufa. Propôs a criação de uma agenda de trabalho 

energético do Brasil. 
Ivo Poletto, representante da Frente por uma 

Nova Política Energética para o Brasil, alinhado 
ao pensamento dos palestrantes anteriores, enfa-
tizou que é preciso alcançar uma mudança pro-
funda na matriz energética do Brasil. A Frente por 
uma Nova Política Energética reúne movimentos 
e entidades não governamentais para colocar em 
questão as práticas de energias renováveis do país. 
Na Frente, há integrantes de representantes dos 
rios vivos e integrantes de regiões onde estão pre-
vistas construções de barragens. Hoje, da forma 
como está o planejamento, irá acabar com o ha-
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bitat dos rios, com consequente desaparecimento 
dos peixes. Existe a crença de que as usinas nucle-
ares do Brasil serão mais seguras que as existentes 
no Japão e Alemanha, por exemplo, no entanto, 
isso não é verdade. Enfatizou que o Brasil pre-
cisa ultrapassar um retardo tecnológico proposi-
tal, aproveitar as marés, biomassa, sol e vento. A 
responsabilidade desse atraso não é da população 
e sim do governo, pela escolha dessas políticas 
ultrapassadas de geração de energia. 

Presente no seminário, o Deputado Edmil-
son Rodrigues (PSOL/PA) disse que essa Frente 
Ambientalista funciona de verdade e com a par-
ticipação da sociedade civil. Fez um convite ao 
presidente da Frente Ambientalista para que com-
pareça ao Seminário que acontecerá em Santarém 
(PA) pra discutir o futuro de São Luís de Tapajós 
onde estão previstas a construção de 40 barra-

gens ao longo do rio Tapajós.
Também presente no seminário, o Deputado 

Ricardo Tripoli (PSDB/SP) relatou que o siste-
ma energético no Brasil tem muito potencial e se 
preocupa com o a quantidade de sol que incide 
e  que não é utilizado. Há um grande patrimônio 
energético e o Brasil não pode abrir mão dele. 

O Deputado André Lima, Secretário de Meio 
Ambiente do Distrito Federal, disse que um dos 
principais projetos do atual governo do Distrito Fe-
deral é transformar Brasília na capital solar do Brasil. 

nele agora. A Secretaria do Trabalho pretende ca-
pacitar mão de obra para produzir painéis de ener-
gia solar em equipamentos públicos; a Secretaria de 
Educação irá se equipar e instalar nas escolas públi-
cas painéis solares como um programa pedagógico 
e transformá-las em escolas sustentáveis. 
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Ao longo dos debates, o Diretor do Departamento 
de Desenvolvimento Energético, da Secretaria de Pla-
nejamento e Desenvolvimento Energético do Ministé-
rio de Minas e Energia, Jorge Paglioli Jobim, ressaltou 
que o Governo Federal tem o planejamento, a execu-
ção e a expansão de novas energias no Brasil, com foco 

-
ciência energética e sustentabilidade ambiental do setor 
energético.

O representante do Instituto Socioambiental 
alertou que o Brasil, Márcio Santilli, necessita do 
direito à energia limpa e renovável. O país continua 
a investir em combustíveis fósseis, hidrelétricas e 
usinas nucleares. Todos acreditam numa revolução 
energética, no entanto deve-se ter a coragem nessa 
virada de jogo. É uma disputa política, pois há in-
teresse em grandes obras predatórias. 

A representante do Instituto de Energia e 
Meio Ambiente, organização social da sociedade 
civil que apoia políticas públicas de desenvolvi-
mento do setor energético sustentável e social-
mente justo, Kamyla Borges, registrou que o ob-
jetivo dessa foi reunião trazer para a Câmara dos 
Deputados as políticas públicas, oportunidades e 

O representante da ABSolar, Rodrigo Lopes 
Sauaya, compareceu ao evento propondo alternativas 
ao atual modelo energético do Brasil. Como alter-
nativas citou exemplos de estradas solares, telhados, 
fachadas de estacionamentos, mochilas, carregadores 
de celular, barcos, carros, dentre outras. O custo des-

barata. A perspectiva é que o valor continue caindo,  

no mundo. 
A Mesa 2 teve como tema: Cenário Legislativo 

-
cia Energética no Brasil.

Pedro Uczai, Deputado pelo PT/SC, parabeni-
zou a Frente Parlamentar Ambientalista e externou 
a sua preocupação com as respostas do governo às 
mudanças climáticas e ao aquecimento global e 
sugeriu mudanças nas políticas ultrapassadas para 
a energia limpa e renovável,  pois esse é o único 
consenso que há dentro da Casa Legislativa. Em 
alternativa, sugeriu a criação de micro geração de 

energia elétrica em que não há nenhum impacto 
ambiental, além da possibilidade de repovoar os 
rios com peixes. 

O Senador Hélio José (PSB/DF) disse ser o se-
tor energético um setor complexo e difícil, pois há 
um conservadorismo aos avanços das tecnologias 
energéticas no Brasil. Disse não adiantar existir 
muitas Frentes se elas não dialogam entre si. Há 
um projeto de lei que deve substituir energia térmi-
ca por energia novas e sustentáveis. 

O Deputado Arnaldo Jordy ressaltou que o 

atual momento é desa�ador. Citou algumas expe-
riências da Finlândia, onde a meta é atingir 80% 
da matriz energética para energias renováveis. 
Guardadas as proporções é preciso aprender com 
os casos de sucesso. O modelo atual está na con-
tramão dos outros modelos do mundo. O desa�o 
da Câmara dos Deputados é exatamente poten-
cializar mecanismos de fomento e iniciativas le-
gislativas que possam fomentar e facilitar o uso de 
energias renováveis, por exemplo: redução de IPI, 
uso do FGTS etc, registrou o parlamentar.

Rodrigo de Castro, Deputado pelo PSDB/
MG, citou que a Alemanha tem um potencial 
energético muito menor que o do Brasil, mas a 
utilização é bem maior. O conceito de sustenta-
bilidade deve ser atrelado ao conceito de modici-
dade de tarifas. A legislação ambiental do Brasil é 
uma das mais adiantadas do mundo e não pode 
ser vítima de um retrocesso. No entanto, em re-
lação ao licenciamento ambiental, deixa muito a 
desejar porque não é claro. Informou que é au-
tor de projeto de lei que trata da portabilidade de 
energia de onde poderá comprar energia e qual o 
tipo de energia. 

Em conclusão, o representante da WWF do Bra-
sil, André Costa Nahur, enfatizou que a revolução 
energética no Brasil já está acontecendo e resta sa-
ber se o governo vai aderir ou não a essa revolução. 
É fundamental promover uma matriz energética de 
baixo impacto ambiental. Lembrou que há o Proje-
to de Lei nº 2117/2011, que representa um marco 
para várias possibilidades de energias limpas e prevê 
apoio para microgeração e compensação de energia. 
A questão mais importante é em relação a como im-
plementar novas matrizes energéticas sustentáveis. 
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CICLO DE AÇÕES LEGISLATIVAS

Crise Econômica e Crise Política: Para 
Além de um Ajuste Fiscal
Origem: Requerimento nº 28/2015

Autoria: Deputados Luiza Erundina (PSB/SP) e Nilto Tatto (PT/SP)

Data: 22/10/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 05

A 
mesa redonda foi presidida pela deputada 
Luiza Erundina (PSB/SP) com o objetivo de 
ampliar a discussão sobre a crise econômica e 

a crise política no Brasil, sobre a re�exão de um tema 
estratégico, saídas possíveis e análise do país em sua 
visão sistêmica. Urge a necessidade de soluções polí-
ticas articuladas com a sociedade civil para busca de 
justiça �scal na busca de justiça social. 

A deputada Luiza Erundina formou a mesa 
juntamente com o professor e advogado Fábio 
Comparato, Grazili Davi, Maria Lúcia Fatorelli, 
Roberto Piscitelli, Ramon Bentevenha, Alfredo 
Jorge Madeira Rosa, Miguel Arcanjo Simas Novo, 
Valter Maria de Oliveira Júnior, Guilherme Lazaro-
ti de Oliveira e Paulo Clias. 

Presentes no evento os deputados: Ronaldo 
Lessa (PDT/AL), Glauber Braga (PSOL/RJ), João 
Daniel (PT/SE).

Fábio Konder Comparato, em sua fala, relatou 
que a situação econômica no Brasil é catastró�ca, 
mas alguns dados são aterradores, tais como: desem-
prego e recessão (há 85 anos que o Brasil não co-
nhece 2 anos seguidos de recessão). Meio milhão de 
brasileiros não têm seguro saúde. Disse que a causa 
da recessão é a substituição do capitalismo industrial 
pelo capitalismo �nanceiro. Como solução para esta 
moléstia, é preciso agir política e economicamente 
em ações conjuntas. No campo político, é preciso es-
tabelecer, de fato, instrumentos de democracia direta 
e não só de direito, sendo necessário também que-
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brar o monopólio dos meios de comunicação social. 
Economicamente, acabar com a hegemonia e domi-
nação bancária, tem-se que prestigiar os industriais 
para estimular a reindustrialização do país, estímulos 
�scais e regulação da dívida pública. 

A representante da Associação Auditoria Cida-
dã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli, asseverou que 
para se ter uma sociedade mais justa, tem-se que re-
formular o sistema da dívida e o modelo tributário 
atual. A desculpa de subir juros é para que a in�ação 
não dispare, porém, na verdade, é para aumentar o 
lucro dos bancos. Em conclusão, no Brasil, não há 
responsabilidade �scal. Defendeu que o ajuste �scal 
é um equívoco e o rombo nas contas públicas está na 
dívida pública e não na previdência social. 

O representante da Associação Brasileira contra 
a Corrupção e Impunidade - Comissão de Controle 
dos Gastos Públicos (OAB-Nacional), Ramon Ben-
tivenha, propôs algumas sugestões: atuação no cam-
po jurídico e no âmbito do Congresso Nacional. No 
âmbito jurídico, há a ADPF nº 59, proposta pela 
OAB ao Supremo Tribunal Federal para que seja 
feita a auditoria da dívida no Brasil, como dispõe 
o artigo 27 do ADCT. Já no Congresso Nacional, 
é preciso a criação de uma frente parlamentar para 
fazer a auditoria da dívida pública já que está prevista 
na Constituição. É necessária a vontade política para 
levantar um processo sério para acompanhar o siste-
ma da dívida pública. 

O deputado Edimilson Rodrigues (PSOL/PA) 
esteve presente à mesa redonda e disse que é preciso 
entender a dívida pública além de uma crise, deve-
-se entender como um sistema de crise econômica 
e política, pois está disseminado por todo o territó-
rio, é preciso, acima de tudo, ações baseadas numa 
perspectiva global. 

Ao longo da reunião, o representante do Sin-
dicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, criticou a lei 
de responsabilidade �scal que coloca limite a todas 
as despesas exceto ao pagamento da dívida. Propõe 
o imposto justo que procure redistribuir a renda e 
de�nir como a tributação é colocada. O palestrante  
propôs, ainda, a revisão das leis tributárias, a refor-
ma tributária de forma paulatina. 

O representante do Instituto Justiça Fiscal -  IJF, 
Roberto Bocaccio Piscitelli, a�rmou que não há sis-
tema �scal no mundo que suporte uma carga de ju-

ros tão alta e tão prolongada como a do Brasil. Há 
um clima exacerbado de radicalização e preconceito 
e até mesmo desprezo com as ideias alheias. Cada 
um é dono da verdade e viraram comentaristas de 
economia e partidarizando todas as discussões. Há 
alguns mitos que devem ser desmanchados, tais 
como: a carga tributária brasileira é muito alta; os ju-
ros como único instrumento do controle da in�ação 
e único freio ao aumento da demanda; demonização 
das despesas de custeio, pessoal e previdência. 

O Vice-Presidente de Assuntos Fiscais do Con-
selho Executivo da ANFIP, Miguel Arcanjo Simas 
Nôvo, explicou que o ajuste �scal não pode ser feito 
com a extinção da contribuição previdenciária. Res-
saltou que essa visão é um alerta para que atentem 
para essa proposta, o impacto não ocorrerá apenas 
hoje e sim, em média, daqui há trinta anos. 

A União dos Advogados Públicos Federais do 
Brasil - UNAFE propôs uma valorização dos meios 
públicos de comunicação, a exemplo da TV Câma-
ra, TV Senado, para colaborar com a consciência po-
lítica da população brasileira. É imprescindível um 
amplo conhecimento das matérias e as visões e ideias 
de cada parlamentar. Por �m, disse que há imperiosa 
necessidade da instauração de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito para investigar a dívida pública 
e dar transparência às contas públicas. 

A Assessora Política do Instituto de Estudos So-
cioeconômicos - INESC, Grazielle David, disse que 
além do ajuste �scal tem-se que pensar sobretudo na 
justiça �scal. A carga tributária é mal distribuída e os 
impostos pesam sobre aqueles que menos ganham, 
que possuem menor poder aquisitivo. Propõe dimi-
nuir tributo sobre bens de consumo e aumentar o 
tributo sobre o patrimônio. Citou como exemplo o 
IPVA. Dever-se-ia também tributar aeronaves e em-
barcações, pois são as classes mais altas da sociedade 
que usufruem destes bens. 

O último palestrante foi o representante do 
IPEA, Paulo Kliass, que esclareceu que é preciso in-
vestir em formulação de políticas públicas no Brasil. 
A crise é inerente ao sistema capitalista. Portanto, 
deve-se ter um planejamento permanente para en-
frentá-la e não somente se socorrer da política de 
aumento de juros. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Epidermólise Bolhosa Congênita
Origem: Sugestão nº 16/2015, de autoria da Associação de Parentes, Amigos e Portado-
res de Epidermólise Bolhosa Congênita - APPEB

Relatoria: Deputada Erika Kokay (PT/DF)

Data: 29/10/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03

A 
reunião foi proposta pela Associação de Pa-
rentes, Amigos e Portadores de Epidermó-
lise Bolhosa Congênita – APPEB em su-

gestão relatada na CLP pela deputada Erika Kokay 
(PT-DF). O objetivo foi debater questões como o 
respeito aos direitos das pessoas com epidermólise 
bolhosa (EB) e outras demandas desconhecidas e/ou 
negligenciadas pelo Estado, além de permitir a ma-
nifestação formal da entidade proponente por meio 
de seus representantes e, com o auxílio de especia-
listas, alcançar conhecimentos mais aprofundados 
sobre o tema.

Presidindo o evento, o deputado Leonardo 
Monteiro (PT-MG) discursou destacando a impor-
tância da matéria para a saúde pública brasileira e a 
carência de estudos acerca da ocorrência da enfermi-

dade. O parlamentar falou sobre a disposição do Po-
der Público em estabelecer uma política clara para o 
enfrentamento de doenças raras, como é classi�cada 
a EB e mencionou a edição da Portaria nº 199, de 30 
de janeiro de 2014, que instituiu a Política Nacional 
de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras.
Apontando a insu�ciência das normas para aplacar 
os problemas que a�igem os portadores da doença e 
os seus familiares, o deputado celebrou a realização 
do evento, que seria uma forma de comunicação en-
tre o legislativo e as entidades da sociedade civil e um 
�o condutor para a alteração de posturas do Poder 
Público e da sociedade em relação à Epidermólise 
Bolhosa Congênita. 

Lívia Caetano, médica dermatologista e especia-
lista em dermatoses bolhosas, explicou tecnicamente 
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as características do conjunto de doenças chamadas 
de epidermólise bolhosa congênita, as evidências clí-
nicas e as suas formas de manifestação em subtipos, 
que variam em gravidade. A especialista explicou que 
as manifestações clínicas não se restringem às lesões 
cutâneas mais evidentes, havendo acometimento de 
vários tecidos, com repercussões oftalmológicas, gas-
trointestinais, odontológicas e músculo-esqueléticas, 
tudo isso implicando em demandas que impõem o 
acompanhamento multidisciplinar para as vítimas 
da doença.

Em seguida, a enfermeira e pesquisadora da So-
ciedade Brasileira de Pro�ssionais em Pesquisa Clí-
nica – SBPPC, Vânia Declair Cohen, falou sobre as 
possibilidades de prevenção da doença, destacan-
do a consanguinidade entre as causas da moléstia. 
Mencionou as di�culdades no diagnóstico dos sub-
tipos da doença, a necessidade de equipes multidis-
ciplinares e de superação de desa�os, entre os quais, 
o desconhecimento das peculiaridades da doença 
em meio aos próprios pro�ssionais de saúde. Ela 
apresentou casos clínicos para ilustrar as compli-
cações próprias da enfermidade e os problemas en-
contrados na atenção adequada aos pacientes. Por 
�m, defendeu a existência de centros de atendi-
mento especí�cos para as vítimas de epidermólise.

O deputado Ságuas Moraes (PT-MT) assumiu 
a presidência dos trabalhos e, em seguida, passou a 
palavra à próxima palestrante.

 Anna Carolina Ferreira da Rocha, portadora 
de epidermólise bolhosa distró�ca recessiva e rela-
ções públicas da APPEB, reapresentou as reivin-
dicações presentes no documento que deu origem 
à audiência pública. Ela destacou a passagem do 
dia mundial de conscientização da doença e expli-
cou a atuação da APPEB desde a sua criação, há 
quinze anos. Falou sobre aspectos epidemiológi-
cos da EB no Brasil e reforçou a importância do 
diagnóstico precoce e da capacitação de pro�ssio-
nais de saúde na busca de tratamentos adequados 
e de melhorias da qualidade de vida das pessoas 
afetadas, implicando, segundo a palestrante, em 
custo elevado a ser coberto pelo Estado. Ela tam-
bém tratou de aspectos relacionados ao precon-
ceito que afeta as pessoas com EB, de questões 
pertinentes ao direito constitucional à saúde e da 
judicialização em torno da atenção às vítimas da 
enfermidade, processo mediado pelas associações 

de portadores.
A representante do Ministério da Educação, Le-

tícia Trindade, tratou do fortalecimento do ambiente 
escolar enquanto espaço de acolhimento e de apoio 
aos portadores de doenças estigmatizantes – como 
a EB. No âmbito do Programa Saúde na Escola, fa-
lou sobre as possibilidades de ações articuladas com 
o Sistema Único de Saúde, exempli�cando com as 
medidas em curso no campo da segurança nutricio-
nal, com o auxílio à detecção precoce de di�culdades 
alimentares, com atividades de promoção da saúde 
bucal e o fomento às atividades físicas e de prevenção 
de acidentes.

A apresentação da representante da Coordena-
ção-Geral de Média e Alta Complexidade do Mi-
nistério da Saúde, Carla Valença Daher, teve como 
eixo a portaria que instituiu a Política Nacional 
de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Ra-
ras. Ela destacou a participação das associações na 
elaboração da Portaria 199/2014, que surgiu para 
superar problemas, entre os quais, a falta de dados 
epidemiológicos, as di�culdades nos diagnósticos, 
a judicialização, a ausência de protocolos clínicos 
e a necessidade de custeio das ações de saúde para 
atender às doenças raras. Falou sobre as ações do 
Ministério, como as de capacitação de pro�ssionais 
de saúde, a elaboração de editais de pesquisas e de 
alterações curriculares nos cursos de graduação em 
Medicina – para incluir o aconselhamento genéti-
co. Citou os cronogramas e a preparação dos proto-
colos clínicos por especialistas, o �nanciamento de 
aplicativos para acesso a informações sobre doenças 
raras e, �nalmente, aludiu o papel de coordenação 
ministerial no processo de habilitação de serviços e 
de implementação e quali�cação das ações de esta-
dos e municípios no campo das doenças raras.

O deputado Ságuas Moraes sugeriu a criação de 
um grupo para dar mais visibilidade aos problemas 
decorrentes da doença, buscar encaminhamentos 
práticos para as demandas objetivas dos portadores 
de EB e acompanhar as questões legais relacionadas 
às ações ministeriais no âmbito das competências e 
das possibilidades da ação parlamentar. 

A deputada Erika Kokay discorreu sobre a im-
portância de se atender as especi�cidades de cada 
uma das doenças raras – e, por isso, o imperativo de 
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noti�cação das doenças para se conhecer e resolver 
os problemas a elas relacionados –, a necessidade 
de organização dos serviços multipro�ssionais em 
rede, a ampliação dos incentivos às pesquisas so-
bre tais doenças e a capacitação dos pro�ssionais 
de saúde. Ao �nal, sugeriu que o Sistema Único 
de Saúde arcasse com os custos dos cuidadores fa-
miliares e apoiou a ideia da criação, no âmbito da 
CLP, de grupo de trabalho para discutir uma polí-
tica especí�ca para a EB.

Os demais participantes e representantes de asso-
ciações estaduais presentes na audiência relataram as 
iniciativas de suas organizações e as di�culdades na 
luta por melhores condições de vida para os porta-
dores de EB. Falaram sobre o surgimento de novas 
entidades, sobre os ganhos obtidos com suas lutas, a 
importância da plena implantação da Portaria 199, 
os recentes avanços nas ações do poder público e as 
várias carências e lacunas existentes na atenção aos 
portadores desta e de outras doenças raras.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Regulamentação do Aplicativo  
UBER no Brasil
Origem: Requerimento 37/2015

Autoria: Deputado Fábio Ramalho (PV/MG)

Data: 04/11/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03
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A 
presente audiência pública teve como objeto 
a discussão e o diálogo com os setores in-
teressados na  regulamentação do aplicativo 

UBER, serviço de transporte de passageiros.
O Deputado Celso Jacob (PMDB/RJ) fez 

a abertura da audiência “Regulamentação do 
Aplicativo UBER no Brasil”. Destacou que há 
urgente necessidade da regulamentação do tema 
em questão, por meio de um debate franco e de-
mocrático para essa nova alternativa de transpor-
te de passageiros. Lembrou, ainda, que a CLP é a 
porta de entrada do cidadão no Parlamento.

O representante do aplicativo UBER, Daniel 
Mangabeira, defendeu o diálogo com as partes 
envolvidas e o aprofundamento do debate como 
sendo a melhor saída para toda a sociedade. Expli-
cou que o UBER é apenas um aspecto desse ramo 
novo. Fundamentou a atuação do aplicativo na Lei 
nº 12.587/12, que institui as diretrizes da política 
nacional de mobilidade urbana. Por �m, a�rmou 
que é a favor da regulamentação e quer contribuir 
com esse sistema de economia compartilhada.

A presidente do Sinpetaxi, Maria do Bon�m 
Pereira de Santana, a�rmou que há ausência do po-
der público na �scalização do transporte de passa-

geiros no Brasil. A atuação desse sistema de trans-
porte de passageiros ofende a Lei nº 12.587/12, lei 
de mobilidade urbana, Lei nº 8078/90, Código 
de Defesa do Consumidor, e Lei nº 12.468/11, 
que regula a pro�ssão de taxista, a�rmou.

O representante da Secretaria Nacional de Trans-
porte e Mobilidade Urbana, Dario Rais Lopes, en-
tende que essas plataformas podem ajudar a mobi-
lidade e deve ser objeto de alguma regulamentação 
local, re�etindo a realidade de cada cidade.

O representante do MPDFT, Frederico Meinberg 
Ceroy, acha inviável atribuir a competência de regula-
mentação no âmbito municipal, pois acredita que tal 
regulamentação deve ser no âmbito federal, pelo Esta-
tuto Federal da Economia Compartilhada, com cláu-
sulas gerais e conceitos abertos. Caso bem regulamen-
tado, podem bene�ciar a cidade e o cidadão, a�rmou.

O representante da OAB/DF, Jackson Di Do-
menico, comungando com os palestrantes anterio-
res, é a favor da regulamentação do aplicativo. 

Ao �nal, houve troca da presidência da mesa e pas-
sou a presidir o debate, o presidente da CLP, Deputado 
Fábio Ramalho (PV/MG), que encerrou o debate, re-
gistrando que a CLP está de portas abertas para a so-
ciedade. 

OUTROS EVENTOS 

Solenidade de Entrega do Prêmio Selo 
Participação Legislativa
Data: 11/11/2015

Local: Salão Nobre da Câmara dos Deputados

Em 11 de novembro de 2015, foi realizado o 
evento que premiou as entidades que mais 
participaram com o oferecimento de pro-

posições, das atividades da Comissão de Legislação 
Participativa.

A premiação – que teve como objetivo estimu-
lar crescente envolvimento da sociedade no pro-
cesso legislativo, bem como oferecer maior visibi-
lidade à Comissão – contempla os três primeiros 
colocados em quatro categorias: instituições com 
maior número de sugestões apresentadas; institui-
ções com maior número de sugestões aprovadas; 
propostas de temas de relevância nacional; e su-
gestões de audiência pública ou seminário com o 
maior número de participantes.

Por essa razão, as organizações não governa-
mentais, associações de classe e sindicatos, entre 
outras entidades civis organizadas, ganham voz e 
também oportunidade na busca por melhores dias 
para toda a sociedade.

No âmbito da Câmara dos Deputados, a Co-
missão de Legislação Participativa realiza um diá-
logo com a sociedade, aproximando o Parlamento 
do povo brasileiro. Assim, a outorga do Selo de 
Participação Legislativa representa uma homena-
gem às entidades da sociedade civil organizada.

Foram agraciadas com o prêmio as seguintes 
entidades: Associação dos Municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte; Associação Anti-
ga e Iluminada Sociedade Banksiana; Confederação 



66  Relatório de Atividades • Comissão de Legislação Participativa

Nacional dos Trabalhadores na Indústria – CNTI; 
Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais 
Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, 
Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quiçamã e 
Carapebus/RJ; Associação Socioambiental “Carona 
Legal”; Instituto Gabriele Barreto Sogari; Obras So-

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Rompimento das Barragens de Rejeitos 
da Samarco Mineração - Município de 
Mariana/MG
Origem: Requerimento nº 49/2015

Autoria: Deputado Fábio Ramalho (PV/MG)

Data: 19/11/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 01

A 
Audiência Pública foi realizada pela Comissão 
de Legislação Participativa com a participação 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-

vimento Sustentável, da Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias e da Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle, e tratou de um dos maiores desastres 
ambientais da história do Brasil – o rompimento da 
barragem da mineradora Samarco, controlada pela 
Vale S/A e a anglo-australiana BHP Billiton. Ocorri-
do em 5 de novembro, o desastre resultou na destrui-

ção do distrito de Bento Rodrigues, no município de 
Mariana - MG e em drásticas implicações humanas, 
ambientais e econômicas ao longo do maior curso 
d’água do Sudeste brasileiro – o Rio Doce, atingindo 
as populações dos municípios de sua bacia desde Mi-
nas Gerais até a sua foz, no litoral capixaba.

Além dos deputados autores dos requerimentos, 
compareceram representantes dos ministérios da Inte-
gração Nacional, do Meio Ambiente, das Mulheres, da 
Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e das Minas 

ciais do Jardim Clímax; Casa Santa Bernadete; Sis-
tema Divina Providência; ONG SOS Segurança dá 
Vida; Sindicato Nacional dos Servidores do Minis-
tério Público da União e do Conselho Nacional do 
Ministério Público – SINASEMPU; e Associação 
de Bombeiros Civis de Três Marias – ABCT – TM.
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e Energia; a Subprocuradora da República, o prefeito de 
Mariana – MG, o representante do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis - IBAMA, do Departamento Nacional de Produção 
Mineral – DNPM, o presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais 
Básicos de Mariana/MG-METABASE e o representante 
do Comitê Brasileiro de Barragens – CBDB, entre ou-
tras autoridades.

Na abertura dos trabalhos, o presidente da Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável – CMADS, deputado Átila Lira (PSB-PI), 
dimensionou a importância dos debates ante a mag-
nitude do desastre. Em seguida, o deputado Sarney 
Filho (PV-MA), vice-presidente da Comissão de Le-
gislação Participativa – CLP, assumiu a presidência 
da reunião, criticando a ausência de representantes 
da causadora do desastre, o que, segundo a opinião 
do parlamentar, informaria a falta de respeito da em-
presa com a sociedade brasileira representada na Câ-
mara dos Deputados. O deputado relatou a visita re-
alizada à região, em missão externa por ele presidida.

O presidente da CLP, deputado Fábio Ramalho 
(PV-MG), também citou a visita ao local do aci-
dente, os horrores presenciados, os dramas huma-
nos, as falhas e o descaso da empresa responsável. 
Falou sobre a necessidade de reparação dos danos. 

Por �m, aventou a possibilidade de os debates da 
audiência colaborarem com o redirecionamento 
das discussões sobre o novo código da mineração.

As autoridades presentes e os parlamentares tra-
taram de medidas para mitigação dos danos causa-
dos pelo rompimento da barragem, das possibili-
dades de recuperação dos ecossistemas destruídos, 
das indenizações às vítimas e das ações para a res-
ponsabilização dos envolvidos. Os debates, focados 
nas questões humanitárias, econômicas, políticas e 
jurídicas relacionadas ao desastre trouxeram à tona 
a questão do novo código de mineração que, se-
gundo alguns, não deveria ser tratado apenas pelos 
parlamentares dos estados diretamente envolvidos 
na atividade mineradora. Houve cobranças de res-
sarcimento dos prejuízos causados pelo desastre.

Alguns deputados sugeriram a paralisação da 
tramitação do Código de Mineração (projetos de 
lei 5807/13, 37/11 e outros) que, tendo em vista o 
relatório em tramitação nesta Casa, seria mais �e-
xível que a legislação atual e reduziria ainda mais a 
capacidade de �scalização das empresas minerado-
ras. Outros falaram sobre as responsabilidades da 
Câmara dos Deputados e do poder público quanto 
à percepção de risco envolvendo esse e outros de-
sastres. Nesse sentido, a tragédia da região serrana 
do Rio de Janeiro, ocorrida em 2011, e as ações 
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legislativas desencadeadas àquela época foram lem-
bradas por terem resultado na Lei 12.608/12, até 
hoje não regulamentada. Também foi menciona-
da, com críticas, a possibilidade de �exibilização 
do licenciamento ambiental, presente na chamada 
“agenda Brasil” do senador Renan Calheiros, além 
de outros itens da pauta legislativa, por possuírem 
várias ameaças de retrocessos para a questão am-
biental no Brasil.

O Decreto editado pela Presidente Dilma Rous-
se� para facilitar o saque do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), pelas vítimas do desas-
tre de Mariana, foi duramente criticado durante a 
audiência pública, não por sua intenção de socorrer 
às vítimas, mas devido à possibilidade de favoreci-
mento à defesa judicial da empresa responsável pelo 
rompimento da barragem.

Outros aspectos que compõem o cenário da 
degradação da mineração no Brasil, retratados na 
pouca preocupação da Samarco e das suas contro-
ladoras com as questões ambientais e humanas, 
foram debatidos na audiência. Nesse compasso, os 
participantes abordaram a revisão das outorgas das 

mineradoras, as condições de trabalho no setor, as 
possibilidades de criminalização dos responsáveis 
pelo desastre, o sucateamento dos órgãos �scali-
zadores, a implantação de medidas preventivas e o 
�m dos limites para multas por danos ambientais.

Além dos parlamentares citados anteriormente, 
�zeram uso da palavra os deputados Eros Biondi-
ni (PTB-MG), Lelo Coimbra (PMDB-ES), Evair 
de Melo (PV-ES), Roberto Freire (PPS-SP), Wad-
son Ribeiro (PCdoB-MG), Adelmo Carneiro Leão 
(PT-MG), Nilto Tatto (PT-SP), Paulo Foletto  
(PSB-ES), Glauber Braga (PSOL-RJ), Domingos 
Sávio (PSDB-MG), Sergio Vidigal (PDT-ES), Ed-
milson Rodrigues (PSOL-PA), Roberto Sales (PRB-
-RJ) e Ivan Valente (PSOL-SP). Também estiveram 
no evento os seguintes parlamentares: Aelton Freitas, 
Bonifácio de Andrada, Carlos Henrique Gaguim, 
Carlos Melles, Celso Jacob, Fabio Reis, Jaime Mar-
tins, Janete Capiberibe, Jean Wyllys, Júlio Delgado, 
Keiko Ota, Lincoln Portela, Luiz Couto, Margarida 
Salomão, Raquel Muniz, Reginaldo Lopes, Subte-
nente Gonzaga, Tenente Lúcio, Vicente Candido, 
Vitor Valim, Weliton Prado e Zé Augusto Nalin.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Defensorias Públicas 24 horas
Origem: Requerimento nº 15/2015

Autoria: Deputados Erika Kokay (PT/DF), Chico Alencar (PSOL/RJ) e Luiza Erundina 
(PSB/SP)

Data: 19/11/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 3

O 
Presidente da Comissão de Legislação Par-
ticipativa, Deputado Fábio Ramalho (PV/
MG), fez a abertura da audiência pública: 

Defensorias Públicas 24 horas. Em seu discurso, de-
fendeu o debate sobre a possibilidade da implantação 
de núcleos de defensorias públicas 24 horas para asse-
gurar o atendimento ininterrupto em casos urgentes 
que possam afetar o interesse do cidadão e dar con-
cretude ao direito constitucional da assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insu�ciência 
de recursos �nanceiros. Lembrou que em 2014 hou-
ve a publicação da Emenda Constitucional nº 80 que 
possibilitou às pessoas carentes a garantia de que em 
todas as comarcas do Brasil deverão ter defensorias pú-
blicas para implementar esse direito fundamental do 

cidadão. 
Logo após, assumiu a presidência da mesa, o 

Deputado José Augusto Nalin (PMDB/RJ). 
O representante do movimento “Quanto 

Vale uma Vida”, Ivan Rodrigues Sampaio, rela-
tou sua estória pessoal, registrando que é pai de 
uma criança que luta pela vida, porque é porta-
dor de paralisia cerebral e microcefalia. Lembrou 
ainda que, em certa ocasião, o plano de saúde da 
criança não autorizou o tratamento para curar 
uma pneumonia, sendo necessário, o desembolso 
de uma quantia de R$ 5.000,00 reais. Como é 
vigilante, tal quantia não caberia no orçamento 
familiar. Por essa razão, o referido Sr. procurou a 
defensoria pública do Estado e, por meio de uma 
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liminar, conseguiu o tratamento para a criança. 
Em comunicação com o Deputado Chico Alencar 
(PSOL/RJ), a estória de vida da criança e o drama 
enfrentado, deu origem ao PL 10.394/2014 para 
implantar defensoria pública 24 horas em todos 
os estados. Porém, o referido projeto foi declarado 
inconstitucional, pois a iniciativa deveria ter par-
tido da própria defensoria pública. 

O palestrante que representou a Defensoria Pú-
blica da União - DPU, Amadeu Alves de Carvalho 
Junior, destacou que o art. 6º da Constituição da 
República estabelece os direitos sociais, no entan-
to, estes são constantemente violados. A realidade 
é que o cidadão pobre não sabe a quem recorrer e 
a última porta para ele é a Defensoria Pública. A 
Emenda Constitucional nº 80 ofereceu à Defen-
soria uma roupagem próxima do Judiciário e do 
Ministério Público. O direito ao acesso à justiça e à 
proteção da população carente é um direito indis-
ponível e não pode estar condicionado ao horário 
de expediente e de dias úteis. A DPU, desde 2007, 
faz plantão de atendimento integral, em �nais de 
semana, feriados, à noite e durante o recesso de �m 
de ano. A efetividade desse tipo de funcionamento 
não depende da boa vontade do defensor, pois há 
dé�cit de defensores e de servidores. Tramitam na 
Casa, o PL 7922/2014, que cria a carreira de apoio 
para a defensoria e o PL 7923/2014, que cria car-
gos em comissão e de funções na DPU, registrou o 

defensor. 
A representante da Defensoria Pública, Michel-

le Leite de Souza Santos, alinhada ao pensamento 
dos Defensores Públicos da União, ressaltou o pa-
pel do defensor enquanto agente de transformação 
social e promotor dos direitos humanos. É luta da 
instituição fazer chegar o direito fundamental aos 
mais necessitados. 

O palestrante Joaquim Neto elogiou o PL de au-
toria do Deputado Chico Alencar, pois traz dignidade 
humana e justiça social aos mais necessitados. Disse, 
ainda, ser de fundamental importância a atuação do 
parlamento para aperfeiçoamento da instituição.

O representante do Ministério da Justiça, Ga-
briel Sampaio, reforçou o compromisso do Minis-
tério e do Governo Federal em relação às Defen-
sorias Públicas de todo o País. Defendeu o debate 
amplo com a sociedade sobre o que é o sistema de 
justiça, relação coletiva e democrática e reconheceu 
atores que representam a parte de vulneráveis.

Interveio o Deputado Celso Jacob, pois consi-
dera o assunto importante para a população que 
precisa de amparo na defesa dos seus direitos. As 
demandas não têm hora para acontecer. É impor-
tante o esforço para a implantação de Defensorias 
Públicas 24 horas aos vulneráveis. 

Por �m, o Deputado Chico Alencar externou 
o seu apoio pela defesa dos necessitados em tempo 
integral.
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SEMINÁRIO

Implicações do Meio Circulante  
Junto à Sociedade
Origem: Sugestão nº 29/2015, de autoria do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria Moedeira

Relatoria: Deputado Glauber Braga (PSOL/RJ)

Data: 25/11/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 03

O
seminário sugerido pelo Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria Moedeira 
serviu para que os parlamentares, os demais 

participantes e a população em geral tivesse conheci-
mento da atividade desempenhada pelos trabalhado-
res moedeiros e para o debate sobre a importância do 
meio circulante para a economia e a sociedade brasi-
leira. Preocupações com a suspensão e com a redução 
da produção de cédulas e moedas motivaram a realiza-
ção do evento, já que em 2014 houve drástica redução 
nas solicitações do Banco Central à Casa da Moeda. 

Na abertura do evento, o presidente da Comis-
são de Legislação Participativa – CLP, deputado 
Fábio Ramalho (PMB-MG), fez breve histórico do 
uso da moeda nas economias e apresentou dados 
recentes sobre o saldo de papel-moeda em poder 
das pessoas para, dessa forma, ilustrar a sua impor-
tância, destacar a capacidade de o meio circulan-
te dinamizar as atividades econômicas e reforçar a 
conveniência da realização do evento.

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) assu-
miu a presidência dos trabalhos e explicou o papel 

institucional da CLP, ressaltando a sua importância 
enquanto instrumento de controle social, de parti-
cipação e de interferência direta da sociedade civil 
sobre os atos do Parlamento e os destinos do País. 
Nessa perspectiva, saudou a realização do seminário.

O presidente do Sindicato Nacional dos Traba-
lhadores na Indústria Moedeira, Aluízio Firmiano 
da Silva Júnior, falou das preocupações com a re-
dução do uso do dinheiro em espécie e sobre os 
objetivos mais elevados dos trabalhadores do setor, 
em especial aqueles voltados para a quali�cação do 
trabalho realizado pela categoria.

O presidente da Casa da Moeda do Brasil, Mau-
rício Visconti Luz, expôs resumidamente a estrutura 
administrativa e as divisões de negócios da empresa 
e destacou a qualidade técnica dos empregados e os 
investimentos realizados nos últimos anos, sobretu-
do para a produção de cédulas e moedas.

O diretor de selos, Roberto Alfredo Paulo, fez 
um histórico da Casa da Moeda desde a sua funda-
ção em 1694, em Salvador, até os dias atuais e falou 
sobre a evolução e a modernização do parque fabril 
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– que é um dos maiores do mundo. Tratou das pro-
jeções de demanda de valores e de volumes de meio 
circulante em função do crescimento da economia, 
da exigência de investimentos em novos equipamen-
tos para atender as demandas projetadas, de ameaças 
com o aumento de falsi�cações, da aplicação de no-
vos dispositivos de segurança e de ganhos de e�ciên-
cia e qualidade da produção.

O diretor de Cédulas e Moedas, Paulo Ricardo 
de Mattos Ferreira, destacou a importância do even-
to e atacou alguns mitos acerca do dinheiro em espé-
cie, entre os quais o declínio de sua utilização, os seus 
custos elevados de produção e a suposta preferência 
por outros meios de pagamento. Valeu-se de compa-
rativos internacionais para acudir seus argumentos e 
anotou o crescimento do meio circulante, já que o 
uso do dinheiro continua em alta tanto nos países 
desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. 
Concluiu ponderando os benefícios sociais e econô-
micos da circulação de dinheiro, valorizando a di-
mensão educativa do seu uso, as vantagens de haver 
multiplicidade de opções de pagamento e o senti-
mento de orgulho despertado pela moeda nacional.

O delegado do Departamento de Polícia Federal, 
Alexander Iwanow de Barros, discorreu sobre o cri-
me de falsi�cação de cédulas e moedas e expôs as ca-
racterísticas dos dois tipos principais de falsi�cação 
mais utilizadas no Brasil. Deu exemplos de opera-
ções policiais realizadas e comentou sobre o papel do 
Sistema de Informação do Banco Central – SISBA-
CEN no auxílio ao trabalho de investigação policial. 

OUTROS EVENTOS

Sua Proposta Pode Virar Lei
Origem: Requerimento nº 42/2015

Autoria: Deputados Fábio Ramalho (PV/MG), Leonardo Monteiro (PT/MG) e outros

Data: 27/11/2015

Local: Câmara Municipal de Teófilo Otoni/MG

O vice-presidente do Departamento Intersindi-
cal de Assuntos Parlamentares – DIAP,  Jacy Afonso, 
destacou o trabalho realizado pelo Sindicato Nacio-
nal dos Trabalhadores na Indústria Moedeira e valo-
rizou a participação dos trabalhadores nos conselhos 
administrativos das empresas estatais. Falou sobre a 
necessidade de dinheiro circulando, sobretudo para 
os mais pobres e criticou o papel dos dirigentes do 
Banco Central tanto na não substituição das cédulas 
em circulação, como no favorecimento dos agentes 
�nanceiros em detrimento da população, condenan-
do o modelo econômico atual.

Outros participantes do evento falaram sobre 
a importância da organização dos trabalhadores 
moedeiros e do espaço democrático da CLP para 
fomentar a participação popular no Brasil, além de 
rea�rmarem os principais pontos do debate sobre a 
fabricação de dinheiro, com ênfase nos prejuízos da 
escassez do meio circulante para a população brasi-
leira. Também foi proposta a criação de uma frente 
parlamentar para a defesa da Casa da Moeda.

Além dos deputados anteriormente citados, parti-
ciparam do evento os seguintes parlamentares: Celso 
Jacob (PMDB-RJ), Zé Augusto Nalin (PMDB-RJ), 
Nelson Marquezelli (PTB-SP), Raquel Muniz (PSC-
-MG), Érika Kokay (PT-DF), Jaime Martins (PSD-
-MG), Leonardo Monteiro (PT-MG), Lincoln Portela 
(PR-MG), Nilto Tatto (PT-SP), Arnaldo Jordy (PPS-
-PA), Valadares Filho (PSB-SE), delegado Edson Mo-
reira (PTN-MG), Hildo Rocha (PMDB-MA), Evair 
de Melo (PV-MG) e Weliton Prado (PMB-MG).

O colegiado da Comissão de Legislação Par-
ticipativa – CLP aprovou o Requerimento 
nº 42, de 2015, de autoria dos Deputados 

Fábio Ramalho, Leonardo Monteiro e outros, para 
a realização de um ciclo de debates sobre Democra-
cia e Participação Social, a ser realizado no estado de 
Minas Gerais.

Segundo o referido Requerimento, a proposta 

insere-se no contexto do Projeto “Participação Le-
gislativa – Sua Proposta Pode Virar Lei”, que tem 
por objetivo aproximar a sociedade civil da ativida-
de parlamentar, incrementando a democracia dire-
ta e participativa.

O estado de Minas Gerais foi escolhido por ser 
o segundo mais populoso do Brasil, e aquele que 
conta com o maior número de municípios.
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O evento teve como objetivo ouvir a sociedade 
civil organizada de Teó�lo Otoni e regiões próximas, 
bem como divulgar os trabalhos da Comissão de Le-
gislação Participativa da Câmara dos Deputados.

Além disso, os debates também tinham o propó-
sito de criar comissões participativas em Assembleias 
Legislativas e Câmaras Municipais daquele Estado.

A Mesa Redonda foi realizada na Câmara Mu-

nicipal de Teó�lo Otoni e foi presidida pelo De-
putado Fábio Ramalho. O evento contou com a 
participação de várias autoridades locais, a exemplo 
do Prefeito Getúlio Neiva, do Vice-Prefeito Ilter 
Volmer Martins, do Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Teó�lo Otoni, Senhor Northon Neiva, 
de vereadores, de cidadãos e de servidores da CLP, 
além de outras personalidades locais. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Guardas Municipais e Segurança Pública 
– Porte de Armas e Revogação do Estatu-
to do Desarmamento
Origem: Sugestão nº 31/2015, de autoria da ONG SOS Dá Vida

Relatoria: Deputado Lincoln Portela (PR/MG)

Data: 02/12/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 3

O 
Deputado Lincoln Portela (PR/MG) deu 
inicio a audiência pública e agradeceu a 
presença de todos os participantes. 

Presente no evento, o vice-presidente da ONG 

SOS Segurança dá Vida defendeu que as guardas 

municipais devem fazer parte do ciclo completo de 

polícia, bem como a revogação do atual Estatuto 

do Desarmamento como justi�cativas da presente 

audiência pública. Ressaltou a necessidade de uni-

�car os projetos de lei que tramitam na Casa para 

efetivar o policiamento preventivo sob o comando 

das guardas municipais, em especial a proposta de 

emenda à Constituição 534.

O Deputado Subtenente Gonzaga (PDT/MG), 

relativamente ao Estatuto do Desarmamento, acre-

dita que o crescente número  de armas na sociedade 

pode aumentar a criminalidade. Apresentou voto 

em separado para propor a não $exibilização da 

ampliação da posse e do porte de armas no novo es-

tatuto do desarmamento que está sendo discutido 
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na Casa. É favorável ao ciclo completo de polícia 
com ações como: prevenção, vigilância ostensiva e 
serviço de inteligência. Com isso, atacam-se dois 
problemas: a perda de tempo nas delegacias e a per-
da de informações sobre o crime praticado.

O Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) 
destacou a importância da presença das guardas no 
Congresso para pressionar a aprovação da PEC 534, 
pois houve uma ADI contra a Lei nº 13.022/2014, 
que tratou do Estatuto das Guardas Municipais. 

O Deputado Laudívio Carvalho (PMDB/MG), 
relator do projeto de lei do novo estatuto do desar-
mamento, ressaltou que as guardas municipais não 
recebem o valor que deveriam receber e não são reco-
nhecidas pelas forças de segurança pública. A guarda 
municipal deve ter o direito de porte de arma de fogo, 
pois é o primeiro alvo no enfrentamento da violência 
nas ruas.

O Deputado Cabo Sabino (PR/CE) registrou 

sua presença e convidou todos os guardas muni-
cipais para uma reunião em Sobral/CE, visando 
discutir a situação das guardas municipais no Bra-
sil. O guarda municipal é o agente transformador, 
principalmente em cidades que não possuem polí-
cias civis e militares. O caminho é a municipaliza-
ção da segurança pública no Brasil. 

O Deputado Marcelo Belinati (PP/PR) esteve 
presente na audiência e disse que, apesar de ser mé-
dico, tem um carinho enorme pelas guardas muni-
cipais. Londrina, onde é a sua cidade, já teve uma 
guarda municipal armada, porém, com a entrada 
de novos governos, foi suprimida a estrutura da 
guarda o que con�gurou um retrocesso. 

Também presente na audiência, o Deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSC/SP), autor do projeto de lei 
nº 2.985/15, incluiu como autoridade policial o inte-
grante das guardas municipais. Enfatizou que apoia a 
PEC 534 para alterar a Constituição, no que se refere 
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a defesa não só do patrimônio público, mas também 
de pessoas. 

O Advogado da Associação das Guardas Civis de 
Cotia/São Paulo - ASGUACO, Michel da Silva Al-
ves, lembrou que a Lei nº13.022/2014 criou várias 
categorias de guardas, a depender do número de ha-
bitantes de cada cidade. Sugeriu que se crie um pro-
jeto de lei que obrigue a União a dar aporte �nancei-
ro aos municípios para armar as guardas municipais. 
Por �m, outro pleito é que se faça uma previsão de 
aposentadoria especial para as guardas municipais.

O presidente da Conferência Nacional das 
Guardas Municipais, Oséas Francisco da Silva, 
relembrou que tramitam nesta Casa vários proje-

tos de emendas à Constituição, dentre elas, a PEC 
534, que impõe a responsabilidade pela segurança 
pública como sendo responsabilidade da União, 
Estados e Municípios, além de dar vinculação de 
receitas para estruturar a carreira. Por �m, fez um 
apelo para a mobilização da categoria, buscando 
atingir os objetivos. 

O presidente dos Sindicatos das Guardas Mu-
nicipais/MG, Pedro Ivo Bueno da Silva, esteve pre-
sente na audiência e frisou o necessário armamento 
da guarda municipal de todo o país, independente-
mente de qualquer critério habitacional. É preciso 
avançar em relação às verbas destinadas à segurança 
pública, em especial às guardas municipais. 

SEMINÁRIO

Lei de Fomento e de Colaboração com  
Organizações da Sociedade Civil e os  
Próximos Passos do Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade Civil
Origem: Requerimento nº 50/2015

Autoria: Deputado Nilto Tatto (PT/SP)

Data: 08/12/2015

Local: Anexo II – Plenário nº 07

O Seminário, realizado em conjunto com a 
Comissão de Seguridade Social e Família – 
CSSF, contou com a participação da Frente 

Parlamentar em Defesa das Organizações da Socie-
dade Civil – OSCs, de representantes da sociedade 
civil e do Poder Executivo. Serviu para oferecer sub-
sídios à implementação da Lei nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014, e para orientar os próximos passos da 
agenda do Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil – MROSC. 

Durante os debates, foram abordadas as princi-
pais modi�cações trazidas ao Congresso Nacional 
com a edição da Medida Provisória 684/2015 e se 
aprofundaram as discussões sobre as di�culdades, 
os avanços, as propostas de aprimoramento, bem 
como a adoção de outras estratégias de implemen-
tação da Lei nº 13.019/2014, que estabeleceu o re-
gime jurídico das parcerias voluntárias. Nesse com-

passo, além de contribuir com o amadurecimento 
das instituições públicas e da democracia brasileira, 
a CLP cumpriu seu papel na promoção da partici-
pação da sociedade em temas importantes na arena 
legislativa.

O evento foi aberto pelo presidente da CSSF, 
deputado Antônio Brito (PTB-BA), que, após ex-
plicar o funcionamento e a dinâmica dos trabalhos 
no âmbito da Seguridade Social, apresentou o tema 
e explicou como ele ganhou destaque na pauta da-
quele colegiado. O deputado historiou as discus-
sões ocorridas desde o advento da Lei 13.019/2014, 
passando pela edição da MP 684/2015, a designa-
ção da relatoria e, por �m, a construção do Projeto 
de Lei de conversão nº 21/2015.

O deputado Nilto Tatto (PT-SP), membro 
da CLP e presidente da Frente Parlamentar Mis-
ta em Defesa das Organizações da Sociedade Civil 
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tado e sociedade civil. A palestrante narrou o proces-
so de discussões sobre o marco regulatório na Bahia, 
que contara com a participação de parlamentares e 
da Secretaria de Assuntos Institucionais do Governo 
daquele Estado. Um dos pontos destacados em sua 
fala foi a insu�ciência do poder público, inclusive 
em termos de capacitação de recursos humanos, para 
realizar o acompanhamento do processo de imple-
mentação da Lei.

O deputado Eduardo Barbosa registrou sobre a 
necessidade de organização da sociedade civil, em 
“todos os aspectos”, para que tragam temas que este-
jam à margem dos debates legislativos e, nesse cami-
nho, apresentou as inquietações que persistem. De 
um lado, o parlamentar destacou a importância de 
acesso ao orçamento público e, de outro, os riscos 
que as parcerias com o poder público podem trazer 
no que diz respeito à autonomia das organizações da 
sociedade civil. No rol de suas preocupações, o de-
putado também mencionou o caráter “policialesco” 
das ações �scalizatórias por parte de alguns agentes 
públicos e a tramitação de outros projetos que coli-
diriam com o que já foi aprovado até então.

O diretor de assuntos jurídicos da Federação 
Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas – FENACON, Ricardo Roberto Monello,  
falou sobre a colaboração dessa entidade no aprimo-
ramento das relações jurídicas por meio de sua parti-
cipação na construção de proposições legislativas de 
importância nacional e apresentou sugestões para o 
aprimoramento desse processo.

O representante da Secretaria de Administração 
do Estado da Bahia – SAEB, Milton de Sousa Co-
elho Filho,  reforçou a necessidade da participação 
cidadã em todos os momentos das políticas públi-
cas, inclusive no momento da execução das ações. 
O referido Sr. indicou a necessidade de fortaleci-
mento institucional do Estado e das organizações 
parceiras da sociedade civil, bem como a harmoni-
zação da legislação estadual com o MROSC, ressal-
tando a experiência baiana nesse caminho.

O deputado Dr. Jorge Silva (PROS-ES) cha-
mou atenção para o fato de que, em 2016, estará 
em curso o processo eleitoral nos municípios, ex-
pondo preocupação quanto à descontinuidade das 
ações de implementação da lei em face da imper-
manência de recursos humanos nas administrações 
municipais, as quais não contariam com servidores 

– OSCs, memorou a sua militância nesse tipo de 
organização, agradeceu as ações dos demais partici-
pantes para a construção do marco legal das OSCs 
e enalteceu a importância da participação da socie-
dade civil no dia a dia da política.

O deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), 
relator do marco regulatório, elogiou os trabalhos 
da CSSF em 2015 e, em particular, do presidente 
do colegiado. Ele narrou o processo dialógico para 
a construção do seu relatório, as estratégias de in-
terlocução e os avanços que o novo texto represen-
taria para as parcerias entre o poder público e as 
entidades “genuínas” da sociedade civil.

A assessora especial do Ministro-Chefe da Se-
cretaria de Governo da Presidência da República, 
Laís Vanessa Carvalho de Figueiredo Lopes, parti-
cipou de duas mesas no evento; na primeira, desta-
cou a “agenda política de compromissos do Estado 
brasileiro com as organizações da sociedade civil” e 
comentou sobre as mudanças nas normas e no am-
biente institucional, ressaltando o papel das entida-
des na construção de novas tecnologias sociais, com 
a possibilidade de se “dar mais porosidade” à ação 
estatal. Em sua segunda participação, numa expo-
sição estruturada e atualizada, tratou mais uma vez 
de encadear historicamente a Lei 13.019/14, como 
�zera em junho de 2015, no Seminário “APER-
FEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO DO ESTADO 
COM A SOCIEDADE CIVIL”, realizado pela 
CLP. Por �m, apresentou a publicação “Marco Re-
gulatório das Organizações da Sociedade Civil”.

A Coordenadora-Geral da ABONG-RIO - Or-
ganizações em Defesa dos Direitos e Bens Comuns, 
Eleuteria Amora da Silva, discorreu sobre a sua luta 
pela aprovação do marco regulatório e o compromis-
so histórico das ONGs com as causas da sociedade, 
lembrando-se dos estigmas que recaíram sobre as or-
ganizações em anos anteriores e do processo de res-
gate do prestígio dessas entidades. Defendeu a san-
ção, sem vetos, do texto consagrado no projeto de 
lei de conversão nº 21/2015, bem como a imediata 
regulamentação da lei.

A consultora da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa das Organizações da Sociedade Civil – 
OSCs, Eliana Bellini Rolemberg, saudou os partici-
pantes do evento, quali�cando-o como a “celebração 
da persistência” e ressaltou a importância de sua re-
alização na Câmara dos Deputados, nos marcos do 
aprimoramento das relações democráticas entre Es-
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efetivos su�cientes para realizar as tarefas impostas 
à agenda do MROSC.

O deputado Marcos Pestana (PSDB-MG) enal-
teceu o trabalho de seu colega de bancada, deputado 
Eduardo Barbosa, para a construção dos consensos 
em torno do MROSC. Em seguida, advertiu sobre 
os desa�os ideológicos que persistiriam em torno 
do conceito de “espaços públicos não estatais”, des-
de a consolidação das propostas de reformas do Es-
tado do ex-ministro Bresser Pereira. Nesse sentido, 
apontou um “brutal recuo” na Administração Pú-
blica Federal e a existência de preconceitos – inclu-
sive no Parlamento – e reconheceu desvios pontuais 
nas parcerias com as organizações da sociedade civil 
que teriam auxiliado tal viés ideológico. O parla-
mentar mineiro defendeu a e�ciência, a agilidade 
e a criatividade dessas organizações para a execução 
de algumas políticas públicas, citando o exemplo 
das ações de atenção hospitalar. Por �m, recordan-
do situações onde os espaços estatais são ocupados 
por interesses privados, clamou pela retomada do 
debate conceitual ao qual remetera inicialmente e 
ponderou sob as possibilidades dos controles es-
tatais sobre o uso dos recursos públicos que, em 

alguns casos, seriam mais onerosos que os próprios 
investimentos realizados.

Além do presidente da CSSF, deputado An-
tonio Brito, o deputado Nilto Tatto e o deputado 
Eduardo Barbosa coordenaram as mesas do Semi-
nário, ao qual compareceram, entre outros, repre-
sentantes da Associação Paulista de Fundações, da 
Confederação Brasileira de Fundações, da Frente 
Nacional Contra a Redução da Idade Penal, do 
Movimento Nacional dos Direitos Humanos, do 
Fórum das Mulheres do Mercosul do Piauí, da 
União Nacional das Organizações Cooperativas So-
lidárias, do Coletivo Inter-religioso, do Comitê Es-
tadual de Educação de Direitos Humanos do Piauí, 
da Campanha Nacional da Criança Não É de Rua, 
do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, da Fe-
deração das Santas Casas da Bahia, da Associação 
dos Filhos e Amigos de Bezerros – AFABE, do Ins-
tituto Terra e Desenvolvimento, CONANDA e do 
Instituto Preserva.

Também participaram do evento os seguintes 
parlamentares: Zé Augusto Nalin (PMDB-RJ), 
Júlia Marinho (PSC-PA), Carmem Zanotto (PPS-
-SC), Adelmo Carneiro Leão (PT-MG) e Raquel 
Muniz (PSC-MG).
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Galeria de Fotos

Selo Participação Legislativa
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Educação para Cidadania

O Futuro das Áreas Úmidas Brasileiras
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Câmara Municipal de Teó�lo Otoni

Cerimônia de Descerramento de Quadros dos Presidentes da CLP
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Regulamentação do Aplicativo Uber no Brasil

Relação do Ministério Público do Trabalho  
e as Entidades Sindicais
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Seminário Nacional de Políticas de Saúde em Oncologia
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Rompimentos das Barragens de Mariana/MG 

Cinema e Artes Visuais no Brasil
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Anexos

Requerimentos Apreciados na Co-
missão no período de 01/02/15 a 

23/12/15

1 – Requerimento nº 114/2014 – do Sr. Lincoln 
Portela – que “requer a realização de Audiência 
Pública conjunta com a Comissão de Segurança 

debater a redução da maioridade penal”. 

Aprovado em 12/03/15. 

2 - Requerimento nº 1/2015 – do Sr. Fábio Ra-
malho – que “solicita o envio de requerimento ao 
Presidente da Câmara dos Deputados para solici-
tar o desarquivamento das proposições de inicia-
tiva da Comissão de Legislação Participativa”. 

Aprovado em 12/03/15. 

3 - Requerimento nº 2/2015 – do Sr. Fábio Ra-
malho – que “requer a realização de Mesa Re-
donda para o levantamento das demandas da So-

Aprovado em 12/03/15. 

4 - Requerimento nº 3/2015 – do Sr. Sarney 
Filho - que “requer que a Comissão participe 

CMADS”. 

Aprovado em 25/03/15. 

5 - Requerimento nº 5/2015 – da Sra. Luiza 
Erundina - que “requer a realização do 12º Se-

-
logar com a sociedade e com o Governo temas 
relacionados à disseminação do discurso de ódio 
na sociedade e no ambiente virtual, seus impac-
tos na sociedade e as formas de enfrentamento 
voltadas para uma nova cultura de empatia”. 

Aprovado em 29/04/15.

6 - Requerimento nº 4/2015 – da Sra. Luiza 
Erundina - que “requer a realização do Seminá-
rio “Justiça Fiscal: Quem São os Contribuintes 

-
cos?”, por esta Comissão de Legislação Partici-

o foco na forma como os tributos são arrecada-
dos, assim como depois são gastos os recursos 
públicos”. 

Aprovado em 2/04/15. 

7 - Requerimento nº 7/2015 – do Sr. Sarney Fi-
lho - que “requer que a Comissão realize Seminá-

21”. 

Aprovado em 29/04/15.

8 - Requerimento nº 6/2015 – do Sr. Fábio Ra-
malho - que “requer a realização de Evento de 
Premiação das entidades da sociedade civil or-
ganizada que tiveram relevante participação nos 
trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Legis-
lação Participativa - CLP e perante a sociedade”. 

Aprovado em 29/04/15. 

9 - Requerimento nº 9/2015 – do Sr. Reginaldo 
Lopes - que “requer a realização de Audiência 
Pública para debater sobre “Fechamento das fá-
bricas eletrointensivas para vender energia””. 

Aprovado em 27/05/15. 

10 - Requerimento nº 10/2015 - do Sr. Arnal-
do Jordy -  que “requer a realização de Seminá-
rio para debater o disposto no capítulo V - “Do 
Acordo de Leniência” - da lei nº 12.846/2013 
(Lei Anticorrupção) -, conceito novo no domínio 
do combate à corrupção no Brasil cuja discussão 
ainda não foi devidamente lançada no âmbito do 
Poder Legislativo Federal”. 

Aprovado em 27/05/15.

11 - Requerimento nº 11/2015 – do Sr. Celso 
Jacob - que “requer que a Comissão realize Se-
minário para debater a situação atual do cinema e 
das artes visuais no Brasil”.
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Aprovado em 27/05/15.

12 - Requerimento nº 12/2015 – da Sra. Érika 
Kokay - que “requer a realização de audiência 
pública com o objetivo de debater as relações de-
mocráticas na Comunidade Acadêmica da Uni-
versidade de Brasília”. 

Aprovado em 27/05/15. 

13 - Requerimento nº 14/2015 do Sr. Arnaldo 
Jordy - que “requer a realização de Audiência 
Pública, para discutir sobre o não cumprimento 
das condicionantes por parte do Consórcio Norte 
Energia na construção da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte na Bacia do Rio Xingu”. 

Aprovado em 08/07/15. 

14 - Requerimento nº 15/2015 – da Sra. Érika 
Kokay - que “requer a realização de audiência 
pública para discutir a necessidade de instalação 
das Defensorias Públicas 24 horas”. 

Aprovado em 08/07/15. 

15 - Requerimento nº 17/2015 – da Sra. Jane-
te Capiberibe - que “requer audiência pública 
da Comissão de Legislação Participativa, em 
conjunto com a Comissão de Integração Nacio-
nal, Desenvolvimento Regional e da Amazônia 
(CINDRA), para debater sobre a demarcação da 
área de terras reconhecida como Quilombo do 
Rosa, sua desintrusão e titulação à comunidade 
quilombola”. 

Aprovado em 08/07/15

16 - Requerimento nº 18/2015 – do Sr. Celso 
Jacob - que “requer que a Comissão realize Au-
diência Pública para debater a questão da Previ-
dência Privada no âmbito do funcionalismo mu-
nicipal e estadual no Brasil”.

Aprovado em 08/07/15

17 - Requerimento nº 16/2015 – da Sra. Érika 
Kokay - que “requer a realização de Audiência 
Pública conjunta com a Comissão de Legislação 
Participativa (CLP) e a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias (CDHM) para discutir o 
Relatório do Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI) que trata da violência contra os povos in-
dígenas, dados de 2014”. 

Aprovado em 12/08/15. 

18 - Requerimento nº 21/2015 – do Sr. Glauber 
Braga - que “requer que seja realizada Audiên-
cia Pública para debater a Proposta de Emenda a 
Constituição nº 53 de 2015 que acrescenta inci-

prazo de vista nos processos em trâmite nos tri-
bunais”.

Aprovado em 12/08/15. 

19 - Requerimento nº 23/2015 – do Sr. Nelson 
Marquezelli - que “requer a realização de audiên-
cia pública para debater sobre os contratos de 

-
nômica Federal”. 

Aprovado em 12/08/15.

20 - Requerimento nº 24/2015 – do Sr. Nilto 
Tatto - que “requer a realização de audiência pú-
blica para debater sobre os contratos de conces-

Federal”. 

Aprovado em 12/08/15.

21 - Requerimento nº 25/2015 – do Sr. Fábio 
Ramalho - que “requer a aprovação do novo 
Regulamento do Prêmio “Selo Participação Le-
gislativa”, que visa contemplar as entidades da 
sociedade civil organizada que têm papel de des-
taque nos trabalhos desenvolvidos pela Comis-
são de Legislação Participativa - CLP e perante 
a sociedade”. 

Aprovado em 19/08/15

22 - Requerimento nº 26/2015 – do Sr. Nilto 
Tatto - que “solicita que seja realizada audiência 
pública para debater sobre a padronização das 
cadeirinhas no Transporte Escolar”.

Aprovado em 19/08/15

23 - Requerimento nº 28/2015 – da Sra. Lui-
za Erundina - que “requer a criação do Ciclo de 
Ações Legislativas com Participação Popular, 
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para debater e propor medidas sobre a relação en-
tre o acesso à cidadania plena e o endividamento 
público do Estado brasileiro”. 

Aprovado em 19/08/15. 

24 - Requerimento nº 29/2015 – da Sra. Luiza 
Erundina - que “requer realização de audiência 
pública objetivando debater a regulação da ter-
ceirização pela Administração Pública”. 

Aprovado em 19/08/15. 

25 - Requerimento nº 30/2015 – da Sra. Luiza 
Erundina - que “solicita realização de audiência 
pública, em conjunto entre as comissões CLP e 

dos bancos populares e do sistema de microcré-
dito como forma de inclusão social, inclusive 
para instrução do Projeto de Lei Complementar 
nº 93, de 2007”. 

Aprovado em 09/09/15. 

26 - Requerimento nº 31/2015 – da Sra. Luiza 
Erundina - que “requer a realização de Audiência 
Pública, em conjunto com a Comissão de Direi-
tos Humanos e Minorias, destinada à análise da 
proposta de fazer incluir, no calendário nacional 
de datas comemorativas, o dia nacional pela Pes-
soa Desaparecida”. 

Aprovado em 09/09/15. 

27 - Requerimento nº 32/2015 - do Sr. Fábio 
Ramalho - que “requer o envio de consulta ao 
Tribunal de Contas da União para que sejam diri-

do Acórdão nº 925, de 2013, ante a superveniên-
cia da Lei nº 12.869, de 2013”. 

Aprovado em 09/09/15

28 - Requerimento nº 34/2015 - do Sr. Arnal-
do Jordy - que “requer a realização de Audiên-
cia Pública para debater, sobre sugestão de Pro-

Federal”.

Aprovado em 07/10/15. 

29 - Requerimento nº 35/2015 - do Sr. Fábio 
Ramalho - que “requer a realização de Audiên-
cia Pública com o objetivo de debater possíveis 
fraudes em dispositivos de controle de emissão 
de poluentes na indústria automobilística”. 

Aprovado em 07/10/15. 

30 - Requerimento nº 36/2015 – do Sr. Glauber 
Braga - que “requer que seja realizada Audiência 
Pública para Lançamento do Relatório ¨Econo-
mia Verde, Povos das Florestas e Territórios: vio-
lações de direitos no estado do Acre da Relatoria 
do Direito Humano ao Meio Ambiente da Plata-
forma Dhesca”. 

Aprovado em 07/10/15.

31 - Requerimento nº 37/2015 – do Sr. Sarney 
Filho - que “requer a realização de Seminário, em 
conjunto com a Frente Parlamentar Ambientalis-

Setor Elétrico Brasileiro e a Sustentabilidade no 

Aprovado em 07/10/15. 

32 - Requerimento nº 38/2015 - do Sr. Fábio 
Ramalho - que “requer a realização de Audiência 
Pública com o objetivo de debater uma possível 
regulamentação do aplicativo Uber no Brasil”. 

Aprovado em 07/10/15.

33 - Requerimento nº 39/2015 – do Sr. Glauber 
Braga - que “requer que seja realizada Audiên-
cia Pública para debater “A participação da So-
ciedade na Gestão do Pré-Sal e o projeto de lei 

Pré-Sal””. Aprovado em 07/10/15.

34 - Requerimento nº 40/2015 do Sr. Arnaldo 
Jordy - que “solicita realização de Audiência Pú-
blica para discussão do tema “A transparência 
das receitas públicas geradas pelos setores de pe-
tróleo, gás e mineração como meio de prevenção 
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Aprovado em 28/10/15.

35 - Requerimento nº 41/2015 – do Sr. Nelson 
Marquezelli - que “requer a realização de audiên-
cia pública com a presença da Dra. Nilma Lino 
Gomes , Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial - para debatermos as desigual-
dades de gênero no mercado de trabalho”. 

Aprovado em 28/10/15. 

36 - Requerimento nº 42/2015 - do Sr. Fábio 
Ramalho - que “requer a realização de um ciclo 
de debates sobre Democracia e Participação So-
cial, a ser realizado no Estado de Minas Gerais”. 

Aprovado em 28/10/15. 

37 - Requerimento de no 43/2015 – do Sr. Leo-
nardo Monteiro – que “requer a realização de 

-
tetrica no Brasil”.

Aprovado em 11/11/15.

38 - Requerimento nº 44/2015 – da Sra. Lui-
za Erundina - que “requer a criação de Grupo de 
Trabalho para tratar da questão das Brinquedo-
tecas na Comissão de Legislação Participativa”. 

Aprovado em 11/11/15. 

39 - Requerimento nº 45/2015 – da Sra. Érika 
Kokay - que “requer a realização de audiência 
pública, no âmbito desta Comissão, para discutir 
a Política Nacional de Cuidadores(as)”. 

Aprovado em 11/11/15. 

40 - Requerimento nº 47/2015 – do Sr. Glauber 
Braga - que “requer que seja realizada Audiência 
Pública para debater a atual situação do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ”. 

Aprovado em 11/11/15. 

41 - Requerimento nº 48/2015 – do Sr. Lincoln 
Portela - Requer a realização de Audiência Públi-

-
dando julgamento no âmbito do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região - TRF1”. 

Aprovado em 11/11/15. 

42 - Requerimento nº 49/2015 - do Sr. Fábio 
Ramalho - Requer a realização de Audiência Pú-
blica para debater as causas, os efeitos, as provi-
dências e as lições aprendidas com o rompimento 
das barragens de rejeitos da Samarco Mineração 
em 05/11/2015, no distrito de Bento Rodrigues, 
Município de Mariana/MG. 

Aprovado em 11/11/15. 

43 - Requerimento nº 50/2015 – do Sr. Nilto Ta-
tto - Requer a realização de Seminário para de-
bater a Nova Lei de Fomento e de Colaboração 

-

Aprovado em 25/11/15. 

44 - Requerimento nº 51/2015 – da Sra. Érika 
Kokay - Requer a realização de audiência pú-
blica, no âmbito desta Comissão, para discutir a 

Brasil. 

Aprovado em 25/11/15. 

45 – Requerimento nº 52/2015 - do Sr. Fábio 
Ramalho - Requer a realização de Audiência Pú-
blica para debater projeto de lei que “revoga” o 
Estatuto do Desarmamento. 

Aprovado em 25/11/15. 

46 - Requerimento nº - 53/2015 – do Sr. Arnaldo 
Jordy - Requer a realização de Audiência Pública 
para debater o Relatório do Grupo de Trabalho 
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
sobre o levantamento da situação dos Hospitais 
de Urgências Médicas do Sistema Único de Saú-
de- SUS.

Aprovado em 16/12/15. 
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Emendas à Lei Orçamentária  
Anual (LOA) aprovadas no período 

de 01/02/15 a 23/12/15

EMENDA Nº 1/2015 - DESTINADA A EX-
PANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DE INSTI-
TUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PRO-
FISSIONAL E TECNOLÓGICA - Emenda à 
Despesa, Área Governo: 15 - Educação, Tipo Rea-
lização: 199 - Educação Pro�ssional e Tecnológica, 
Modalidade Interv.: 077 - Expansão e Reestrutura-
ção das Instituições Federais, Esfera: 1-Orçamento 
Fiscal, Órgão: 26000 - Ministério da Educação, 
UO: 26101 - Ministério da Educação - Administra-
ção Direta, Funcional: 12.363.2080.20RG; Função: 
12 - Educação; Subfunção: 363 - Ensino Pro�ssio-
nal; Programa: 2080 - Educação de qualidade para 
todos, Ação: 20RG - Expansão e Reestruturação de 
Instituições Federais de Educação Pro�ssional e Tec-
nológica; Subtítulo: Nacional, Localidade: 9000000 
- Nacional (Pop.); Acréscimo de meta:28 Projeto 
viabilizado (unidade); Composição dos Acréscimos 
de valores: GND, 4 - Investimentos; Mod. Apl. 90 
- Aplic. Diretas; RP 2 - Primário Discricionário, Va-
lor: 50.000.000; Composição dos Cancelamentos 
de Valores: Sequencial 004411 GND 9-RES, Mod. 
Apl. 99 - A De�nir, fonte: 100 - Rec. Ordinários, ID 
0, RP 2, Valor 50.000.000.

Parecer do Relator, Dep. Nelson Marquezelli, 
pela aprovação.

Aprovado em 14/10/15.

EMENDA Nº 2/2015 - DESTINADA PARA 
A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS PARA GERAÇÃO DE ELE-
TRICIDADE EM UNIDADES PÚBLICAS DE 
ENSINO - Emenda à despesa, sequencial sof: 5483, 
esfera orçamentária �scal, órgão: 26000 Ministério da 
Educação; unidade orçamentária - código: 26298 - 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
Programa: 2080 - Educação de qualidade para todos; 
ação: 20RP - Infraestrutura para a Educação Básica, 
Subtítulo: 0001 - nacional;;  produto: projeto apoia-
do(unidade), meta:1420;  localidade: 9000000 - Na-
cional - NA; função: 12 - Educação; subfunção: 368 
- Educação Básica; esfera: 01 - orçamento �scal; com-
posição da despesa: GND: 3, mod. Aplic.: 30 - Transf. 
a Est. e ao DF; fonte: 108 - Fundo Social (Educ./
Saúde), ID 0 , RP 3, valor: 20.000.000; GND: 4, 

mod. Aplic.: 30 - Transf. a Est. e ao DF; fonte: 108 
- Fundo Social (Educ./Saúde); ID 0 , RP 3, valor: 
683.907.840; GND: 4, mod. Aplic.: 30 - Transf. a Est. 
e ao DF; fonte: 293 - Prod. Aplic. Rec. Sal. Educ.; ID 
0 , RP 3, valor: 46.092.160.TOTAL: 750.000.000; 
Alteração de Emenda - Acréscimo/Cancelamento; 
acréscimo de meta: 500 Projeto apoiado(unidade); 
composição dos Acréscimos de valores: GND, cod. 4 
- investimentos, mod. Aplic.: cod. 90, descrição: apli-
cação direto; RP: 2 - Primário Discricionário - acrésci-
mo: 100.000.000,00; composição dos cancelamentos 
de valores: - sequencial: 4411, GND: 9-RES; Mod. 
aplic: 99 - A De�nir; fonte: 100- recursos ordinários; 
iu: 0, rp: 2, Valor: 100.000.000,00.

Parecer do Relator, Dep. Sarney Filho (PV-MA), 
pela aprovação.

Aprovado em 14/10/15.
 
EMENDA Nº 3/2015 - DESTINADA A PO-

LÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E 
CONTROLE DO DESMATAMENTO NO ÂM-
BITO DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 
Sequencial da Despesa: 002912; Detalhamento: 
Órgão: 44000 - Ministério do Meio Ambiente, Uni-
dade: 44101 - Ministério do Meio Ambiente - Ad-
ministração Direta, Programa: 2050 - Mudança do 
Clima Ação: 20VU - Políticas e Estratégias de Pre-
venção e Controle do Desmatamento no âmbito da 
União, Estados e Municípios, Subtítulo: 0001 - Na-
cional, Produto(unid): Política estabelecida(unidade), 
1, Localidade :  9000000 - Nacional - NA, Função: 
18 - Gestão Ambiental, Subfunção: 542 - Controle 
Ambiental, Esfera: 1 - Orçamento Fiscal, Composi-
ção da Despesa: GND:3 Mod. Apl.: 90 - Aplic. Dire-
tas, Fonte: 100 - Rec. Ordinários, ID 0, RP 2 Valor: 
200.000,00 - Alteração de Emenda - Acréscimo/Can-
celamento - Acréscimo de meta:20 Política estabeleci-
da(unidade); Composição dos Acréscimos de valores: 
GND: 3 - Outras Despesas Correntes; Mod. Aplic. 
- 90 - Aplic. Diretas; RP 2 - Primário Discricionário; 
Valor: 20.000.000; Composição dos Cancelamentos 
de Valores: Sequencial: 004411, GND 9-RES, mod. 
Aplic. 99 - A De�nir; fonte: 100 - Rec. Ordinários, 
ID 0; RP 2; Valor: 20.000.000.

Parecer do Relator, Dep. Sarney Filho (PV-MA), 
pela aprovação.

Aprovado em 14/10/15.
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Sugestões Aprovadas no período  
de 01/02/15 a 23/12/15 

SUGESTÃO Nº3/2015 - DO INSTITUTO 
ONCOGUIA - Sugere à Comissão de Legislação 
Participativa a realização do V Fórum Nacional de 
Políticas de Saúde em Oncologia. 

Parecer do Relator, Dep. Fábio Ramalho (PV-
-MG), pela aprovação, na forma do Requerimento 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
12/03/15.

SUGESTÃO Nº 5/2015 - DA CONFEDE-
RAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSÕES LIBE-
RAIS - Sugere a realização de Audiência Pública 
para debater o tema “Impactos Sociais Referentes à 
Edição de Medidas Provisórias”. 

Parecer do Relator, Dep. Lincoln Portela (PR-
-MG), pela aprovação, na forma do Requerimento 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
12/03/15.

 
SUGESTÃO Nº 2/2015 - DA ONG SOS SE-

GURANÇA DÁ VIDA - Sugere a realização do VII 
Seminário de Guardas Municipais e Segurança Pública. 

Parecer do Relator, Dep. Lincoln Portela (PR-
-MG), pela aprovação, na forma do Requerimento 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
25/03/15.

SUGESTÃO Nº 8/2015 - DO INSTITUTO 
DOMÉSTICA LEGAL - Sugere que a Comissão de 
Legislação Participativa promova ato comemorativo de 
dois anos da promulgação da “PEC das Domésticas”. 

Parecer do Relator, Dep. Fábio Ramalho (PV-
-MG), pela aprovação. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
25/03/15.

SUGESTÃO Nº 75/2013 - DA ASSOCIA-
ÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADO-
RES DE BRASÍLIA - AETB - Requer a realização 
de audiência pública para debater a redução da 
maioridade penal. 

Parecer do Relator, Dep. Lincoln Portela (PR-
-MG), pela aprovação, na forma do Requerimento 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
29/04/15.

 
SUGESTÃO Nº 78/2013 - DO SINDICATO 

NACIONAL DOS DECORADORES E TAPE-
CEIROS - Sugere projeto de lei que dispõe sobre a 
criação do “Dia do Tapeceiro”. 

Parecer do Relator, Dep. Celso Jacob (PMDB-
-RJ), pela aprovação, na forma do Projeto de Lei 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
29/04/15.

 
SUGESTÃO Nº 154/2014 - DA ASSOCIA-

ÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA 
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Sugere 
Projeto de Lei Complementar que altera a Lei nº 
51, de 20 de dezembro de 1985, que trata da apo-
sentadoria compulsória do Policial Civil. 

Parecer do Relator, Dep. Lincoln Portela (PR-
-MG), pela aprovação, na forma do Projeto de Lei 
Complementar que apresenta.

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
29/04/15.

 
SUGESTÃO Nº 114/2014 - DO CENTRO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONVIDA - 
Sugere projeto de lei que regulamenta a pro6ssão 
de Conselheiro em Dependência Química. 

Parecer do Relator, Dep. Celso Jacob (PMDB-
-RJ), pela aprovação, na forma do Projeto de Lei 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
27/05/15.

SUGESTÃO Nº 129/2014 - DA CENTRAL 
NACIONAL DE MOVIMENTOS E DE OR-
GANIZAÇÕES SOCIAIS - AGÊNCIA SOCIAL 
- Sugere à Comissão de Legislação Participativa a 
realização de audiência pública com o intuito de 
discutir práticas antissindicais cometidas por mem-
bros do Ministério Público do Trabalho contra a 
organização sindical brasileira. 

Parecer do Relator, Dep. Glauber Braga (PS-
B-RJ), pela aprovação, na forma do requerimento 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
27/05/15.
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SUGESTÃO Nº 11/2015 - DA ASSOCIA-

ÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS DE TRÊS MA-
RIAS - Sugere à Comissão de Legislação Partici-
pativa a realização do III Seminário de Bombeiros 
Civil, Voluntários e equipes de Resgate Voluntário. 

Parecer do Relator, Dep. Lincoln Portela (PR-
-MG), pela aprovação. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
27/05/15.

 
SUGESTÃO Nº 12/2015 - DA CONFEDE-

RAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADO-
RES NA INDÚSTRIA - Sugere à Comissão de 
Legislação Participativa a realização do I Seminário 
Nacional sobre Reforma Política. 

Parecer do Relator, Dep. Fábio Ramalho (PV-
-MG), pela aprovação, na forma do Requerimento 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
27/05/15.

 
SUGESTÃO Nº 13/2015 - DA ASSOCIA-

ÇÃO BRASILEIRA DE ORGANIZAÇÕES 
NÃO-GOVERNAMENTAIS - Sugere à Comis-
são de Legislação Participativa a realização de Se-
minário para “Debater a Lei 13.019/14, que Trata 
do Aperfeiçoamento da Relação do Estado com a 
Sociedade Civil” 

Parecer do Relator, Dep. Fábio Ramalho (PV-
-MG), pela aprovação, na forma do requerimento 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
27/05/15.

SUGESTÃO Nº 14/2015 - DA WWF-BRA-
SIL - Sugere à Comissão de Legislação Participativa 
a realização de Audiência Pública para debater “O 
Futuro das Áreas Úmidas Brasileiras”. 

Parecer do Relator, Dep. Sarney Filho (PV-
-MA), pela aprovação, nos termos do Requerimen-
to que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
27/05/15.

SUGESTÃO Nº 55/2012 - DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS 
RURAIS DE BARBACENA E REGIÃO - Sugere 
projeto de lei que objetiva alterar a Lei n. 8.213/91, 

visando estabelecer, de maneira inequívoca, a ex-
tensão da aposentadoria especial, com redução de 
idade, aos trabalhadores e trabalhadores rurais, em-
pregados ou do Regime de Economia Familiar. 

Parecer do Relator, Dep. Bonifácio de Andrada 
(PSDB-MG), pela aprovação, na forma do Projeto 
de Lei que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
10/06/15.

 
SUGESTÃO Nº 123/2014 - DA ASSOCIA-

ÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ME-
TROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - Su-
gere o envio de Indicação ao Poder Executivo que, 
por intermédio do Ministério de Minas e Energia, 
proponha à Agência Nacional de Energia Elétri-
ca - ANEEL, a alteração do art. 218 da Resolução 
Normativa ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 
2010, que estabelece as condições Gerais de Forne-
cimento de Energia Elétrica de forma atualizada e 
consolidada. 

Parecer do Relator, Dep. Fábio Ramalho (PV-
-MG), pela aprovação, na forma da Indicação apre-
sentada. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
10/06/15.

 
SUGESTÃO Nº 9/2015 - DA ASSOCIAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL “CARONA LEGAL” - Su-
gere que a Comissão de Legislação Participativa 
adote providências relativas ao Projeto de Preven-
ção e Desperdícios de Águas no Brasil. 

Parecer do Relator, Dep. Fábio Ramalho (PV-
-MG), pela aprovação, nos termos da Indicação 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
10/06/15.

    
SUGESTÃO Nº 121/2014 - DA ASSOCIA-

ÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ME-
TROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 
- Sugere Projeto de lei Complementar que altera 
dispositivos da Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, 
que estabelece normas de :nanças públicas volta-
das para a responsabilidade na gestão :scal e dá ou-
tras providências. 

Parecer do Relator, Dep. Glauber Braga (PSB-
-RJ), pela aprovação, na forma do Projeto de Lei 
Complementar que apresenta. 
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Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
08/07/15.

SUGESTÃO Nº 144/2014  - DO CENTRO 
BRASILEIRO DE ESTUDOS SOCIAIS E PO-
LÍTICOS - Sugere Projeto de Lei para instituir o 
Sistema Federal de Ouvidorias, no âmbito do Po-
der Executivo. 

Parecer da Relatora, Dep. Luiza Erundina (PS-
B-SP), pela aprovação, nos termos da Indicação 
apresentada. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
08/07/15.

 
SUGESTÃO Nº 19/2015 - DA FEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS - Su-
gere à Comissão de Legislação Participativa a re-
alização de Seminário para debater o tema: “A 
Prevenção e o Combate ao Assédio Moral na Ad-
ministração Pública”. 

Parecer do Relator, Dep. Lincoln Portela (PR-
-MG), pela aprovação, na forma do Requerimento 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
08/07/15.

SUGESTÃO Nº 229/2010 - DA ASSOCIA-
ÇÃO AMIGOS MORADORES DO JARDIM 
ALOHA - Sugere Projeto de Lei que visa discipli-
nar a constituição de associações comunitárias de 
moradores, bem como delimitar a competência e a 
atuação dessas associações. 

Parecer do Relator, Dep. Celso Jacob (PMDB-
-RJ), pela aprovação, nos termos do Projeto de Lei 
apresentado.

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
19/08/15.

SUGESTÃO Nº 79/2013 - DA ASSOCIA-
ÇÃO PARANAENSE DOS ADVOGADOS CRI-
MINALISTAS - Sugere projeto de lei que dispõe 
sobre a proibição de intervenção estatal em organi-
zações religiosas e dá outras providências. 

Parecer do Relator, Dep. Lincoln Portela (PR-
-MG), pela aprovação, na forma do Projeto de Lei 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
19/08/15.

SUGESTÃO Nº 155/2014 - DA ASSOCIA-
ÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES EFE-
TIVOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 
FEDERAIS - Sugere Projeto de Lei que dispõe so-
bre a gestão, a organização e o controle social das 
Agências Reguladoras, acresce e altera dispositivos 
das Leis nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
nº 9.472, de 16 de julho de 1997, nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, nº 9.782, de 26 de janeiro 
de 1999, nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, nº 
9.984, de 17 de julho de 2000, nº 9.986, de 18 de 
julho de 2000, nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e 
da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro 
de 2001, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 
2005, e dá outras providências. 

Parecer do Relator, Dep. Glauber Braga (PSB-
-RJ), pela aprovação, na forma do Projeto de Lei 
apresentado. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
19/08/15.

SUGESTÃO Nº 24/2015 – DA CENTRAL 
DOS SINDICATOS BRASILEIROS - Sugere Au-
diência Pública para debater os 36 anos de vigência 
da Lei da Anistia (Lei nº 6.683/79). 

Parecer do Relator, Dep. Glauber Braga (PSB-
-RJ), pela aprovação, na forma do Requerimento 
apresentado. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
19/08/15. 

SUGESTÃO Nº 100/2013 – DA NOVA 
CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADO-
RES - Sugere a realização de seminário para debater 
as condições de trabalho das costureiras no Brasil. 

Parecer da Relatora, Dep. Benedita da Silva 
(PT-RJ), pela aprovação, na forma do Requerimen-
to apresentado. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
09/09/15. 

SUGESTÃO Nº 6/2015 – DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES DE SERVIÇOS GE-
RAIS ONSHORE E OFFSHORE DE MACAÉ, 
CASIMIRO DE ABREU, RIO DAS OSTRAS, 
CONCEIÇÃO DE MACABU, QUISSAMÃ E 
CARAPEBUS/RJ - Sugere Projeto de Lei que al-
tera o art. 473 da Consolidação das Leis do Traba-
lho - CLT, a Km de instituir o abono de faltas ao 
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trabalho, em razão de acompanhamento hospitalar 
de �lhos menores de 7 (sete) anos de idade, em caso 
de internação. 

Parecer da Relatora, Dep. Benedita da Silva 
(PT-RJ), pela aprovação, na forma do Projeto de 
Lei que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
09/09/15.  

SUGESTÃO Nº 16/2015 – DA ASSOCIA-
ÇÃO DE PARENTES, AMIGOS E PORTADO-
RES DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA CONGÊ-
NITA - APPEB - Sugere a realização de Audiência 
Pública para debater as demandas das pessoas por-
tadores da Epidermólise Bolhosa Congênita. 

Parecer da Relatora, Dep. Erika Kokay (PT-
-DF), pela aprovação, na forma do Requerimento 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
09/09/15. 

SUGESTÃO Nº 17/2015 – DO INSTITUTO 
CUIDAR JOVEM - Sugere à Comissão de Legisla-
ção Participativa Projeto de Lei que torna obrigató-
rio o fornecimento gratuito de água potável nas bo-
ates, danceterias e casas noturnas de todo o Brasil. 

Parecer do Relator, Dep. Nelson Marquezelli 
(PTB-SP), pela aprovação. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
09/09/15.  

SUGESTÃO Nº 22/2015 – DO SINDICATO 
DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS - SINDGUARDAS/MG - 
Sugere a realização de Audiência Pública para dis-
cutir a PEC 18/2011, que Dá nova redação ao inci-
so XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para 
autorizar o trabalho sob o regime de tempo parcial 
a partir dos quatorze anos de idade. 

Parecer do Relator, Dep. Lincoln Portela (PR-
-MG), pela aprovação, na forma do Requerimento 
apresentado. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
14/10/15. 

SUGESTÃO Nº 29/2015 – DO SINDICATO 
NACIONAL DOS TRABALHADORES NA IN-
DÚSTRIA MOEDEIRA - Solicita à Comissão de 
Legislação Participativa a realização de Seminário 

Nacional para expor as implicações do Meio Circu-
lante junto à sociedade. 

Parecer do Relator, Dep. Glauber Braga (PSOL-
-RJ), pela aprovação da Sugestão n. 29/2015, na 
forma do Requerimento aprovado. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
14/10/15. 

SUGESTÃO Nº 31/2015 – DA SOS SEGU-
RANÇA DÁ VIDA - Requer a realização de Audi-
ência Pública sobre Guardas Municipais e Seguran-
ça Pública, porte de armas e revogação do Estatuto 
do Desarmamento. 

Parecer do Relator, Dep. Lincoln Portela (PR-
-MG), pela aprovação, na forma do Requerimento 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
14/10/15.  

SUGESTÃO Nº 10/2015 – DO INSTITUTO 
FUNDO DEVIDO AO TRABALHADOR - Su-
gere Projeto de Lei para tratar do saque do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com o 
intuito de promover rápida recomposição do capi-
tal da Petrobrás. 

Parecer da Relatora, Dep. Benedita da Silva 
(PT-RJ), pela aprovação, na forma do Projeto de 
Lei que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
28/10/15.  

SUGESTÃO Nº 20/2015 - DO CENTRO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONVIDA - 
Sugere à Comissão de Legislação Participativa Pro-
jeto de Lei que dispõe sobre a criação da Disciplina 
Escolar denominada “Dependência Química”, a 
partir do Ensino Fundamental. 

Parecer da Relatora, Dep. Benedita da Silva 
(PT-RJ), pela aprovação, na forma da Indicação 
que apresenta. 

Aprovado por Unanimidade o Parecer, em 
25/11/15.
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Sugestões Rejeitadas na  
Comissão no período de  

01/02/15 a 23/12/15

SUG-110/2014  SINDICATO NACIO-
NAL DOS DECORADORES E TAPECEIROS 
- Sugere projeto de lei que cria a Contribuição Para 
Política Reversa - CLR. 

 Rejeitada em 29/04/15.
 
SUG-137/2009  SINDICATO MÉDICO 

DO RIO GRANDE DO SUL - Sugere Projeto de 
Lei para incluir parágrafo único no art. 3º da Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras 
providências. 

 Rejeitada em 08/07/15. 

SUG-109/2014  SINDICATO NACIO-
NAL DOS DECORADORES E TAPECEIROS 
- Sugere projeto de lei que trata da criação do cargo 
de Agente de Condicional. 

 Rejeitada em 08/07/15. 

SUG-201/2010  SINDICATO DOS SER-
VIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PELOTAS - Sugere a realização de audiência 
pública para analisar e debater a criação do Adicio-
nal para Atividade de Risco dos Vigilantes de Ins-

tituições Federais de Ensino Superior e de Pesquisa 
Cientí&ca e Tecnológica. 

 Rejeitada em 19/08/15.
 
SUG-1/2015  ASSOCIAÇÃO DOS TE-

RAPEUTAS NATURALISTAS ALTERNATIVOS 
NA SAÚDE E CULTURA DO BRASIL - Sugere à 
Comissão de Legislação Participativa Projeto de Lei 
que altera o art. 1.696 do Código Civil de 2002, 
visando à aplicação do referido dispositivo legal em 
consonância com o disposto no art. 4º, da Lei nº 
10.741/03, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso 
e dá outras providências”. 

 Rejeitada em 09/09/15.

SUG-73/2013  SINDICATO DOS 
TRABALHADORES DE SERVIÇOS GERAIS 
ONSHORE E OFFSHORE DE MACAÉ, CASI-
MIRO DE ABREU, RIO DAS OSTRAS, CON-
CEIÇÃO DE MACABU, QUISSAMÃ E CARA-
PEBUS/RJ - Sugere Projeto de Lei que visa facilitar 
o recolhimento e o repasse da contribuição sindical, 
no sentido de tornar dispensável a apresentação de 
Código Sindical às Agências da Caixa Econômica 
Federal, atendendo exclusivamente ao disposto na 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

 Rejeitada em 28/10/15.
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TABELAS E GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS

TABELA E GRÁFICO DEMONSTRATIVO DAS REUNIÕES

Reuniões Quantidade

Reuniões de Eleição 3

Reuniões Deliberativas 13

Reuniões de Audiência Pública 14

Seminários 19

Outros eventos 2

Mesas-redondas 3

Total 54
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TRAMITAÇÃO DE SUGESTÕES E REQUERIMENTOS NA CLP

Tipos
Recebidos 
2015

Apreciadas em 2015

Aprovados Rejeitados Prejudicados Devolvido

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

49 32 6 0 0

Requerimentos 55 45 0 0 3

Sugestões de 
Emendas à LOA

5 3 0 0 0

Total 109 80 6 0 3

Total de apreciadas: 86



 Relatório de Atividades • Comissão de Legislação Participativa  95

PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DA CLP

REUNIÕES REALIZADAS

Proposições Quantidade

Projetos de Lei (PL) 17

Emendas à LDO 3

TOTAL 20

REUNIÕES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Reuniões de Eleição 1 1 3 1 1 1 1 3 4 1 2 1 1 1 3 25

Reuniões Deliberativas 12 13 11 8 17 8 23 17 22 15 16 13 20 23 13 231

Reuniões de Audiência 

Pública
4 2 5 1 5 1 6 11 29 8 7 7 16 21 14 137

Seminários - - 2 - 5 6 5 9 8 10 15 1 9 10 19 99

Outros Eventos 3 - 1 14 2 1 3 2 2 2 4 2 2 4 5 47

Total 20 16 22 24 30 17 38 42 65 36 44 24 48 59 54 539
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SUGESTÕES RECEBIDAS 

SUGESTÕES APRECIADAS

Período 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Sugestões (projetos de lei,  

requerimento de audiência 

pública, etc.)

24 59 57 28 107 69 93 34 68 59 40 34 47 54 49 822

Sugestões de Emendas à Lei 

Orçamentária Anual
11 21 16 12 21 45 - - - - - - - - 5 131

Sugestões de Emendas ao 

Plano Plurianual
- - 1 - - 1 - - - - 3 - - - - 5

Sugestões de Emendas à Lei 

de Diretrizes Orçamentárias
- - - - 5 7 26 16 12 23 4 3 14 2 - 112

Total 35 80 74 40 133 122 119 50 80 82 47 37 61 56 54 1070

Período 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Aprovadas 7 34 33 18 26 30 55 53 44 31 45 11 36 19 32 474

Rejeitadas 6 36 49 19 25 54 64 52 12 15 26 14 9 4 6 391

Prejudicadas – – – 8 2 - 2 2 - 9 1 . 1 5 - 30

Devolvidas 2 1 5 - - - 38 2 2 - 1 . - - - 51

Total 15 71 87 45 53 84 159 109 58 55 73 25 46 28 38 946
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Câmara dos Deputados,
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