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RESUMO 

Há tempo que se percebe que a sociedade brasileira demonstra não confiar nas instituições, 

principalmente no Parlamento, o que acaba provocando um distanciamento entre representante 

e representado, pois o cidadão não acredita que seus interesses estejam sendo defendidos a 

contento. Na tentativa de mitigar essa desconfiança com o Parlamento e uma provável crise de 

representatividade, foi possibilitada maior participação social no processo legislativo por meio 

da criação, em 2001, da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados (CLP), 

concebida para ser o fórum de debates da sociedade civil, consoante defendido pela Deputada 

Luiza Erundina.  Nesse sentido, com o intuito de analisar a efetividade dos trabalhos realizados 

pela CLP, dando enfoque especial ao papel desenvolvido pelos atores nas reuniões realizadas 

pela Comissão, a pesquisa buscou propiciar uma visão endógena do órgão, garantindo melhor 

compreensão dos aspectos procedimentais e do contexto fático dos debates e das deliberações. 

Verificou-se, também, a necessidade de entender como os deputados membros da CLP, além 

de outros parlamentares daquela Casa de Leis, respondem às sugestões e às demais demandas 

apresentadas pela sociedade civil, o que também se mostra essencial para a conclusão do estudo. 

Os exames tiveram o propósito de desvelar como se dá o diálogo entre sociedade e Parlamento, 

tendo como cenário principal as reuniões deliberativas e as audiências públicas da CLP no 

período de 2015 a 2018. Assim, em pesquisa descritiva e exploratória que adotou métodos 

quantitativos e qualitativos e que buscou fundamento em extenso levantamento bibliográfico e 

documental, foram observadas as atas das reuniões, o regulamento, os relatórios, os discursos 

parlamentares e da sociedade, outros dados constantes da página do colegiado na internet, além 

das impressões dos servidores coletadas por meio de aplicação de questionário semiestruturado. 

Ressalta-se que o Anexo I do estudo traz dados detalhados de manifestações de deputados, da 

sociedade e de outros atores durante as reuniões, comprovando que a CLP, a despeito de ser de 

extrema relevância para a sociedade brasileira, ainda é merecedora de atenção e de maior 

valorização para alcançar os propósitos plenos de sua criação. Embora mecanismos de 

transparência e participação estejam sendo utilizados pela Câmara dos Deputados, inclusive por 

meio das novas tecnologias, o que demonstra que existe um esforço para atender aos conceitos 

de “Parlamento Aberto”, a contribuição social no processo legiferante parece ainda incipiente, 

necessitando ser mais efetiva. Ao final, foi confeccionada uma carta-proposta, com sugestões 

de melhorias nas rotinas procedimentais e outras ações, a ser apresentada à CLP, cuja expressão 

democrática sobressai na voz da sociedade, quando das discussões de questões referentes à 



 

construção legislativa que afeta diretamente o povo, haja vista a participação social traduzir 

dignidade, devendo ser encarada como direito fundamental de proteção do cidadão.  

Palavras-chave: CLP. Efetividade. Participação. Debate. Responsividade. Legislação. 

Legitimidade.  

 



 

ABSTRACT 

For a long time, it has been noticed that Brazilian society does not seem to trust institutions, 

mainly in Parliament, which ends up causing a distance between the representative and 

represented people, since the citizen does not believe that his interests are being successfully 

defended. In an attempt to relieve that mistrust to the Parliament and an incident crisis of 

representativeness, a greater social participation in the legislative process was made possible 

by the creation, in 2001, of the ‘Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados 

(CLP)’, conceived to be the civil society discussion forum, consonant defended by the deputy 

Luiza Erundina. In this sense, in order to analyze the effectiveness of the CLP carried out work, 

specially focusing to the role developed by the actors in the meeting held by the Commission, 

the research sought to provide and endogenous view of the organ, ensuring a better 

understanding of the procedural aspects and the factual context of the debates and deliberations. 

There was also a need to understand how the deputies members of the CLP, in addition to other 

parliamentarians from that Law House, respond to the suggestions and other demands presented 

by civil society, which is also essential to the end of the study. The exams had the purpose of 

unveiling how the dialogue between the society and the Parliament takes place, having as the 

main scenario the deliberative meeting and public audiences of the CLP in the period from 2015 

to 2018. Thus, in a descriptive and exploratory research, that adopted quantitative and 

qualitative methods and that sought a foundation in an extensive bibliographic and documental 

research, the minutes of the meetings were observed, as well as the regulations, the reports, the 

parliamentarians and society speeches, and other data from the collegiate website, in addition 

to the government employees impressions collected through the application of a semi-structured 

questionnaire. It is emphasized that the Attachment 1 of the study brings detailed data of 

deputies, society and other actors manifest during the meeting, proving that the CLP, in spite 

of being of extreme relevance to Brazilian society, is worthy of attention and greater 

appreciation to achieve its creation purposes. Although transparency and participation 

mechanisms are being used by Câmara dos Deputados, including new technologies, which 

shows that there is and effort to achieve the concepts of an “Open Parliament”, the social 

contribution in the law-making process still seems incipient, and there is still a need to be more 

effective. By the end, it was made an proposal letter, containing suggestions of improvement to 

the procedural routines and another actions, to be presented to CLP, whose democratic 

expression stands out in society’s voice, in matters of concern regarding the legislative 



 

construction that directly affects the people, once the social participation translates dignity, and 

should be seen as a protection fundamental right of the citizen. 

Key words: CLP. Effectiveness. Participation. Debate. Responsiveness. Legislation. 

Legitimacy 
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1 INTRODUÇÃO 

A participação da sociedade nas decisões do País, mormente na construção de leis 

referentes a políticas públicas, parece cada vez mais necessária, sobretudo quando se observa 

as mais variadas críticas e desconfianças dirigidas ao Congresso Nacional, que provoca 

desgastes de parlamentares perante a opinião pública e gera a chamada “crise de 

representatividade”, a qual, por sua vez, afeta sobremaneira a legitimidade das decisões do 

Parlamento e, por consequência, a própria democracia. 

Essa desconfiança dos cidadãos com as instituições já foi tratada pela literatura em 

algumas ocasiões, consoante registrado por Norris (2011), Paterman (1992) e Pinto, Guimarães 

e Barros (2016), inclusive com assertivas que demonstram a necessidade de uma requalificação 

radical do Parlamento, para que haja modificação da opinião pública. 

 Ademais, entre os órgãos públicos, tanto a Câmara dos Deputados (CD) quanto o 

Senado Federal (SF) são considerados os maiores alvos de questionamentos por parte da 

sociedade, tanto em razão de acusações de corrupção, reiteradamente noticiada pelas mídias, 

quanto em razão de possível desídia, atribuída ao trabalho desenvolvido por alguns 

parlamentares no Congresso Nacional.  

 Essa contestação referente à legitimidade das decisões do Parlamento, também 

relacionada ao enfraquecimento de ideais partidários, provoca um distanciamento da sociedade 

em relação ao Congresso Nacional (CN), o que prejudica o diálogo entre o cidadão e o 

parlamentar e, consequentemente, a ampliação de aspectos democráticos. 

Não se pode olvidar que é nesse clima de desconfiança das Casas Legislativas que se 

percebe o avanço da crise de representatividade e, por conseguinte, da sensação de pouca 

legitimidade das decisões, fazendo emergir a relevância da participação de outros importantes 

atores, a exemplo dos representantes de entidades da sociedade civil organizada, os quais 

conquistaram certa interferência em espaços decisórios do poder. 

Nesse sentido, merece cuidadosa atenção, pela relevância do assunto, o espaço 

deliberativo que a sociedade obteve há poucos anos no Poder Legislativo, uma grande e valiosa 

conquista no quesito participação, com a criação, em 2001, na Câmara dos Deputados, da 

Comissão de Legislação Participativa (CLP), hoje uma das vinte e cinco comissões 
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permanentes da Câmara, mas que possui uma prerrogativa muito especial e singular que a difere 

dos demais colegiados, pois é a única comissão da Câmara em que a sociedade civil organizada 

pode apresentar sugestões de proposições legislativas, de audiências públicas, de seminários 

entre outras, cujas matérias são invariavelmente relacionadas a questões sociais.  

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho será analisar, durante um período de 

tempo estipulado, que compreende as Sessões Legislativas Ordinárias1de 2015 a 2018, a 

sistemática adotada pela CLP para apreciação das matérias provenientes da sociedade civil 

organizada, bem como avaliar a realidade dos debates dos diversos atores que interagem 

naquele colegiado. 

O escopo será responder se essa Comissão consegue realmente fortalecer a interação 

entre representantes e representados, especialmente no que concerne aos debates e às 

deliberações acerca de proposições legislativas, contribuindo para a construção de legislações 

mais democráticas.  

Para consecução de tal propósito, entende-se necessário estudar os resultados das 

reuniões produzidas pela CLP, com observância à participação da sociedade civil organizada e 

à presença efetiva de parlamentares e respectivas manifestações nos eventos. Pretende-se, 

também, sinalizar, de maneira sucinta, se as sugestões apresentadas pela sociedade estão sendo 

transformadas em proposições da Comissão e se os temas debatidos por aquele colegiado são 

profícuos para a construção de propostas legislativas democráticas. 

Ademais, parece pertinente construir um diagnóstico dos problemas a serem 

enfrentados e das possíveis melhorias que a CLP pode alcançar, com vistas à persecução das 

demandas sociais apresentadas, garantindo, por consequência, decisões ou construções 

legislativas condizentes com a vontade soberana do povo, que é tantas vezes enaltecida e 

publicizada, mas que invariavelmente não é observada, o que prejudica o atendimento das reais 

necessidades sociais. 

 
1 Sessão Legislativa Ordinária – constitui o calendário anual de trabalho legislativo.  Possui dois períodos 

legislativos ordinários: o primeiro começa em 2 de fevereiro e vai até 17 de julho, e o segundo começa em 1º de 

agosto e termina em 22 de dezembro. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/transparencia/acesso-a-

informacao/copy_of_perguntas-frequentes/Institucional#a6. Acesso em: 13 abr. 2020  
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Essas análises, referentes à efetividade da participação dos atores na CLP, são de suma 

importância para o desenvolvimento deste trabalho, pois propiciarão uma percepção da atuação 

da sociedade civil organizada, bem como da responsividade dos parlamentares às sugestões 

legislativas, o que, por si só, direcionará o estudo para a aferição da realidade dos trabalhos 

desenvolvidos por aquele órgão da Câmara dos Deputados. 

O autor do presente estudo (que detém conhecimento e vivência dos trabalhos 

realizados pelo Parlamento, inclusive referentes às comissões permanentes da Câmara dos 

Deputados, haja vista ter atuado por aproximadamente 7 anos na CLP,  também na condição de 

Secretário-Executivo de Comissão) entende que se faz premente enfrentar o tema proposto, 

principalmente no atual momento em que o País se depara com mudanças políticas e algumas 

perdas de direitos sociais, provocadas por reformas que modificaram sobremaneira a vida do 

cidadão, a exemplo da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e de outras que ainda estão 

por vir. 

A democracia enfrenta um momento de mudanças e precisa se reinventar, tendo como 

caminho mais profícuo para alcançar tal desígnio o da efetiva participação social nos espaços 

decisórios, principalmente nos debates e nas deliberações que tratem de questões sociais, 

especialmente no âmbito do Parlamento brasileiro. 

Esse parece ser o novo caminho para a democracia, em que os grupos de indivíduos 

estão em constante entendimento com as esferas de Poder, buscando defender diretamente seus 

legítimos interesses, sendo partícipes das decisões que interferem na vida da população. 

Assim, nota-se que o cidadão atualmente não deve participar da vida política somente 

com o voto, mas com a interação com todas as esferas de poder, podendo opinar e participar 

das decisões. A vontade do cidadão na política, portanto, não mais se resume a um só momento, 

“[...] ao contrário, a legitimidade do poder depende da participação social permanente”, 

conforme ensina Barroso (2019, não paginado). 

Vale esclarecer que a Câmara dos Deputados vem diuturnamente se aperfeiçoando 

com o objetivo de proporcionar ao povo brasileiro mais transparência dos atos praticados pelos 

seus membros e demais colaboradores, inclusive com informações que tratam, entre outras 

coisas, sobre despesas de parlamentares, salários de servidores, contratos existentes e outros 

meios que proporcionem uma Casa mais aberta e responsiva ao cidadão, especialmente com a 
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utilização de instrumentos tecnológicos que permitam uma melhor interação dos diversos atores 

sociais com a instituição.  

Não obstante, no que concerne ao processo legislativo, parece ainda existir um certo 

distanciamento da sociedade, a qual, em não raras oportunidades, assiste apática aos 

representantes do povo decidirem o destino de cada cidadão, sem a oitiva desse último. Essa 

afirmação deve ser analisada de forma criteriosa, especialmente em relação à participação da 

sociedade civil organizada na CLP, criada para a sociedade civil apresentar suas sugestões 

legislativas de forma mais célere, aproximando o representado do representante, o que não 

acontecia satisfatoriamente com a iniciativa popular de leis. 

Dessa maneira, devem ser enfrentados aspectos relacionados à participação da 

sociedade no Parlamento, especialmente na CLP, na tentativa de compreender se os debates e 

as deliberações realizados com a presença e com a contribuição dos representantes sociais e do 

cidadão comum podem minimizar a atual crise de representatividade e de legitimidade das 

decisões.  

As reflexões acima destacadas podem ser elucidadas com o estudo de alguns dados 

referentes aos trabalhos desenvolvidos pela CLP, a exemplo: número de  entidades da sociedade 

civil organizada que participam dos trabalhos da CLP, levando-se em consideração o 

quantitativo aproximado de entidades sociais existentes no Brasil; manifestações dos 

parlamentares em audiências públicas e em reuniões deliberativas realizadas pela CLP; 

participações das entidades da sociedade civil, tanto presencialmente quanto de maneira remota. 

Além disso, deve-se atentar aos possíveis desdobramentos das audiências públicas, 

para confirmar se essas estão sendo eficazes e ao número de proposições aprovadas pela 

Comissão de Legislação Participativa que são transformadas em normas nacionais, ou 

utilizadas como subsídios para aprovação de outras proposições. Esse último aspecto, também 

merece atenção, pois poderia ser entendido como um fator probatório da efetividade das 

participações sociais perante o Parlamento, embora não seja o único, nem o mais importante. 

De forma geral, entende-se necessário compreender se os trabalhos realizados pela 

CLP estão contribuindo para a valorização dos diálogos entre os diversos atores e, em 

decorrência disso, para a construção de decisões mais legítimas e democráticas.  
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Acredita-se que a pesquisa é socialmente e politicamente relevante, haja vista a atual 

crise enfrentada pelo Parlamento, que está há algum tempo sendo objeto de desconfiança e de 

reiteradas críticas por parte da sociedade, inclusive por alegações no sentido de que as leis são 

construídas sem a oitiva da sociedade, o que parece justificar plenamente a razão do estudo. 

Para consecução de tal intento, pareceu pertinente delinear a pesquisa de forma que se 

apresente com uma pluralidade de estratégias de investigação. Nesse sentido, vale destacar a 

utilização de métodos voltados para a pesquisa empírica de caráter exploratório e descritivo, 

com utilização de dados bibliográficos e documentais e análises quantitativas e qualitativas. 

A utilização do questionário, com perguntas ordenadas e questões abertas e fechadas, 

dirigido a servidores que atuam ou atuaram na CLP, também foi uma estratégia relevante para 

analisar as reuniões, pois, indubitavelmente, tornará a pesquisa mais fidedigna, até mesmo pela 

experiência dos entrevistados com os trabalhos desenvolvidos pelo órgão. 

Deve-se registrar, ainda, que os dados constantes do Anexo I foram coletados, 

tabulados e analisados, fazendo com que se tenha condições de avaliar a efetividade da 

participação de cada ator envolvido no processo de debate e deliberação da CLP. 

Por se tratar do trabalho final de mestrado profissional, justifica-se plenamente o 

propósito de propiciar conhecimento de dados concretos referentes à participação social e 

parlamentar no âmbito daquela Comissão, disponibilizados pela Câmara dos Deputados. 

Assim, foram utilizados, com o propósito de subsidiar o presente estudo: o 

regulamento da CLP, os relatórios anuais produzidos pela Comissão, os trabalhos acadêmicos 

referentes ao tema, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o questionário respondido 

por servidores públicos, além de outros elementos de observação produzidos pela Casa,  os 

quais podem ser encontrados na biblioteca digital da Câmara dos Deputados e em arquivos 

sonoros, vídeos, atas das reuniões, notas taquigráficas, pautas etc. 

Destaque-se, ainda, que a observação e a análise do trabalho proposto tiveram como 

ponto fulcral as reuniões de audiência pública e as reuniões deliberativas realizadas pela 

Comissão de Legislação Participativa. Foram analisadas, todas as reuniões, durante o período 

temporal estipulado neste trabalho, com exceção das reuniões realizadas em conjunto com 

outras comissões, um trabalho árduo, mas que trouxe conclusões mais condizentes com a 

realidade. 
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O marco teórico utilizado nesta dissertação perpassa pelo trabalho de autores que 

contribuíram com análises referentes à democracia, à representatividade, aos movimentos 

sociais e à participação social nos espaços decisórios, aos debates públicos, a direitos 

fundamentais, ao Poder Legislativo, ao Parlamento brasileiro, à Câmara dos Deputados, ao 

processo legislativo, à Comissão de Legislação Participativa, à legitimidade das decisões 

públicas, às políticas públicas, às novas Tecnologias de Informação e Comunicação etc. 

Assim, foram empregados, entre outros, como escólio teórico: Habermas (1993,2002); 

Bonavides (2003 e 2016); Bobbio (2015); Gohn (2015); Barroso (2018); Jucá (2007); Lenza 

(2019); Faria (2015); Coutinho (2002); Marques (2008); Macedo (2018); Pitkin (1976); Silva 

(2016); Vieira (2019); Dezen Junior (2017); Góes (2013); Cyrino (2016); Burgos (2007); 

Dallari (2013); Carneiro, Santos e Nóbrega Netto (2016); Sousa Santos (2019); Sousa Santos e 

Mendes (2018). 

Ademais, impende registrar que o estudo foi dividido em 6 capítulos, dos quais 5 foram 

dedicados ao desenvolvimento do referencial teórico, construção da linha argumentativa e 

coleta e análise de dados, os quais tratam, dentre outros, dos seguintes assuntos:  

a) o primeiro capítulo trata do cenário empírico e da metologia utilizada; 

b) o segundo capítulo versa sobre a evolução da democracia como corolário da 

participação social; modelos e definições de democracia; a regra da maioria; 

representatividade e participação; os movimentos sociais no Brasil, os fluxos e 

refluxos entre outros relevantes temas; 

c) o terceiro capítulo aborda o Direito fundamental à participação social; dispositivos 

constitucionais atinentes à participação; conceitos de cidadania e soberania popular; a 

iniciativa popular de lei e a dificuldade de exercitar esse instituto, inclusive em relação 

à Câmara dos Deputados; os grupos sociais e sua participação nos cenários decisórios, 

o conceito de terceiro setor; exemplos de ferramentas tecnológicas utilizadas pela 

Câmara dos Deputados e a relevância dessas perante a pandemia da COVID - 19; 

c) o quarto capítulo discute a requalificação do Parlamento brasileiro; a importância do 

debate público e democrático; conceitos de audiência pública e sua importância social; 

políticas públicas; conceitos de governo aberto, responsividade parlamentar e 

transparência dos atos públicos; a sociedade no controle social dos atos das 
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autoridades; as novas tecnologias de informação e comunicação e a relação com a 

maior participação social;  

d) os dois capítulos finais tratam do Poder Legislativo; Câmara dos Deputados; comissões 

parlamentares, tipos de comissões e competências; processo legislativo e 

interferências parlamentar; Comissão de Legislação Participativa, competências e 

atores; depoimentos dos ex-presidentes da CLP; quadro de proposições; análise dos 

dados coletados das audiências públicas e das reuniões deliberativas da CLP. 

Por derradeiro, como fruto dessa pesquisa, foi elaborada uma carta-proposta que 

sugere alguns ajustes procedimentais, a ser apresentada à Comissão de Legislação Participativa, 

com o firme propósito de otimizar a participação social perante o colegiado da CLP, inclusive 

com a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nas reuniões do órgão, 

as quais certamente serão imprescindíveis no atual momento em que as mudanças 

comportamentais no Brasil e em todo mundo se mostram ainda mais radicais, por conta da 

pandemia provocada pela COVID-19. 

O referido documento também revela a necessidade de os parlamentares participarem 

de forma mais efetiva nos debates e nas deliberações da Comissão, ainda que se entenda as 

notórias dificuldades inerentes ao exercício do mandato, relativas aos múltiplos compromissos 

dos deputados, tanto na Câmara dos Deputados quanto em seus respectivos Estados. 

Em verdade, é a tentativa de aproveitar o importante espaço criado na CLP para 

fortalecer a participação social e propiciar uma democracia plena, em que representantes e 

representados trabalhem juntos para a construção de legislações que atendam aos interesses da 

sociedade brasileira. 
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2 CENÁRIO EMPÍRICO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1 CENÁRIO EMPÍRICO 

Tratando-se esta pesquisa de analisar a participação social e parlamentar nos debates 

e deliberações realizados em eventos da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 

Deputados (CLP), com fulcro de compreender a efetividade dos trabalhos desse colegiado para 

a sociedade brasileira, deve-se registrar que o estudo desenvolvido neste trabalho teve por 

cenário principal a supramencionada Comissão, localizada no Anexo II, do Palácio do 

Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes em Brasília/DF. 

Entre os eventos realizados pela Comissão de Legislação Participativa, foram 

escolhidas para análise as reuniões deliberativas e as audiências públicas, com observância à 

participação social e à responsividade parlamentar às demandas apresentadas pela sociedade 

nas referidas reuniões. 

Importante mencionar que a Comissão de Legislação Participativa é considerada, por 

alguns deputados, como o fórum de debates da sociedade civil organizada, em que os 

parlamentares da Comissão avaliam as sugestões Legislativas e debatem matérias socialmente 

relevantes apresentadas pelos segmentos sociais, o que acontece semanalmente nas reuniões 

desse colegiado. 

Nesse sentido, apresenta-se a representação pictórica concernente à pesquisa que foi 

desenvolvida, conforme abaixo demonstrado:  

Figura 1  - CLP em Destaque nas Comissões Parlamentares (Brasil, 2020) 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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A primeira figura pictórica demonstra que a Comissão de Legislação Participativa está 

inserta no quadro das comissões parlamentares da Câmara dos Deputados, que, por sua vez, 

pertence ao Poder Legislativo Federal. A Comissão de Legislação Participativa é uma comissão 

permanente, dentre as 25 existentes, na chamada “Casa do Povo”, com competência singular 

de deliberar sobre proposições oriundas da sociedade civil organizada. 

Figura 2 - Reuniões da CLP a serem analisadas (Brasil, 2020). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Em relação à segunda figura pictórica, as imagens retratam, com maior precisão, o 

local de pesquisa e de avaliação da participação dos segmentos da sociedade civil, pois 

demonstram cabalmente que a Comissão de Legislação Participativa compõe o quadro de 

comissões permanentes da Câmara dos Deputados, fazendo clara referência às reuniões 

deliberativas e às audiências públicas, local onde parlamentares e sociedade interagem para 

construção de proposições legislativas e para debate de temas socialmente relevantes. 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em relação ao objetivo principal de uma pesquisa científica, pode-se afirmar que tem 

o propósito de encontrar a resposta necessária para os problemas que se apresentam, com 

emprego de procedimentos científicos, conforme ensina Gil (2008). 

Para melhor aproveitamento do estudo foram utilizados métodos plurais de 

investigação, mas especialmente voltados para a pesquisa empírica de caráter exploratório e 

descritivo, com utilização de dados bibliográficos e documentais e análises quantitativas e 

qualitativas.  
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Ademais, acreditou-se pertinente a utilização de questionário direcionado a servidores 

que atuam ou atuaram em algum momento na Comissão de Legislação Participativa, consoante 

pode ser observado no Anexo II deste trabalho.  

A possibilidade de pesquisar por meio de observação direta extensiva, utilizando-se 

com essa finalidade o já mencionado questionário, com perguntas ordenadas e questões abertas 

e fechadas, foi uma estratégia importante para alcançar respostas mais precisas em relação ao 

estudo proposto.  

Na tentativa de melhor sucesso na obtenção das respostas, foi encaminhado, 

juntamente com as perguntas formuladas, uma nota com as explicações sobre o porquê das 

indagações e a necessidade das respostas do entrevistado para o sucesso do trabalho 

(MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 201). 

Entendeu-se apropriado adotar, como método principal, a pesquisa exploratória, haja 

vista as características inerentes a essa pesquisa, a exemplo do pouco material disponibilizado 

para o estudo do cerne do tema escolhido (SELLTIZ, 1967, apud GIL, 2008). 

Assim, em relação à pesquisa exploratória, deve-se informar que, embora existam 

alguns trabalhos acadêmicos que tratem sobre a Comissão de Legislação Participativa da 

Câmara dos Deputados, a análise que sobressai na pesquisa realizada diz respeito à observação 

das reuniões parlamentares que ocorrem no âmbito dessa Comissão Permanente, o que torna a 

dissertação diferenciada. 

Vale mencionar, ainda, que a pesquisa exploratória consiste em desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, com a utilização de material bibliográfico, documental 

e entrevistas que deem sustentação ao trabalho proposto. Porém, cumpre ressaltar que foram 

trabalhadas técnicas quantitativas de coleta de dados, embora essas não sejam comumente 

empregadas em pesquisas dessa natureza (GIL, 2008). 

Com o intuito de complementar a pesquisa, tornando-a mais minuciosa no que 

concerne à análise de dados que foram coletados, foi elaborada uma pesquisa qualitativa, 

caracterizada quando “[...] o pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de 

estudo em questão” (DEMO, 2000, apud PRODANOV e FREITAS 2013, p. 21): 
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Os movimentos em torno da pesquisa qualitativa buscam confrontar-se com os 

excessos da formalização, mostrando-nos que a qualidade é menos questão de extensão do que 

de intensidade. Deixá-la de fora seria deturpação da realidade. Que a ciência tenha dificuldade 

de a tratar é problema da ciência, não da realidade.  

Além da análise da qualidade, o estudo foi conduzido para propiciar uma avaliação 

das proposições produzidas no âmbito da Comissão de Legislação Participativa, por meio da 

eficácia dessas. Com esse propósito, recorreu-se, uma vez mais, aos estudos de Rodrigues 

(2007), que relaciona a eficácia da proposição legislativa com a aprovação da matéria pelas 

respectivas Casas Legislativas. 

Percebe-se, ainda, em relação ao estudo exploratório realizado, que esse é trabalhado 

no sentido de resolver questões com o objetivo de criar hipóteses, por meio de pesquisas 

empíricas. Ademais, a pesquisa exploratória proporcionou ao pesquisador uma maior 

familiaridade com o ambiente investigado, conforme ensinam Dencker e Viá (2001). 

  Não obstante, pareceu pertinente realizar uma pesquisa de caráter descritivo, haja 

vista tratar-se de análise de população específica, que demandou um exaustivo trabalho de 

coleta de dados (PRODANOV e FREITAS, 2013).  

Nesse sentido, destaca-se que a pesquisa descritiva tem por escopo analisar as 

características de um determinado grupo. Além disso, essa espécie de pesquisa é utilizada para 

avaliar os órgãos públicos quanto às questões de atendimentos de determinada população, com 

levantamento de opiniões (GIL, 2008), o que parece ser condizente com o trabalho realizado. 

Impende mencionar que, segundo ensina Gil (2008, p.28), “[...]as pesquisas descritivas 

são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática”. 

Assim, foram investigados os dados disponibilizados pela página da Comissão de 

Legislação Participativa na Internet, que oferece, entre outros documentos: o Relatório anual 

dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Legislação Participativa, as notas taquigráficas 

das reuniões, as atas das reuniões, os arquivos sonoros das reuniões, as pautas das reuniões, as 

listas de presença e os vídeos das reuniões.  



27 
 

Para analisar os áudios, os vídeos, as notas taquigráficas e as atas das reuniões, o 

pesquisador percorreu o seguinte caminho:  

Figura 3 - Fluxograma de Coleta de Dados 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Após esses procedimentos, que foram realizados de forma sequencial, o pesquisador 

teve acesso ao período assinalado para avaliação das reuniões deliberativas e de audiências 

públicas da Sessão legislativa escolhida.  Em seguida, o pesquisador definiu a data da reunião 

a ser pesquisada, a qual deu acesso aos seguintes dados, consoante exemplo abaixo: 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Reunião Deliberativa Ordinária - 16/12/2015 

QUADRO  2 - Dados da Reunião: 

 

Presença Pauta Íntegra em texto  

Resumo    Ata Áudio   Vídeo 

Fonte: Elaboração própria. 

O quadro acima revela as variáveis constantes das reuniões deliberativas e das 

audiências públicas analisadas. Dos itens listados, os quais foram coletados, tabulados e 

analisados, os mais utilizados para a pesquisa foram os áudios e os vídeos das reuniões que 

revelaram o horário de início e o de término dos eventos, os registros de manifestações nas 

reuniões com o tempo de fala de cada um dos parlamentares, dos expositores e dos 

representantes da sociedade civil organizada, propiciando condições de avaliar a participação 

de cada um dos atores e, por consequência, da efetividade das reuniões da Comissão. 

Portal da Câmara 

Atividade Legislativa

Comissões 

Reuniões Comissão 
por período Reuniões 

CLP

Permanentes 

Data Inicial e

Data Final

Reunião Deliberativa

e

Audiência Pública

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/42745/presenca
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/mostrarintegra.asp?CodTeor=1423935
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=2760/15
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/mostrarintegra.asp?CodTeor=1425012
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/mostrarintegra.asp?CodTeor=1425013
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Os vídeos disponibilizados pela Comissão de Legislação Participativa, além de todas 

essas possibilidades retromencionadas, permitiram uma visão nítida dos locais de realização 

das reuniões, o que proporcionou a aferição do público presente nesses eventos. 

Embora tenha sido trabalhosa a pesquisa, consoante já mencionado, entendeu-se 

necessária para a compreensão do comportamento de todos os participantes da reunião, o que 

tornou a análise dos trabalhos mais fidedigna, fazendo com que se apontasse possíveis falhas 

procedimentais, mas, principalmente, que se encontrasse diagnósticos que viessem otimizar a 

participação social no processo legiferante.  

Outro elemento de análise, que certamente contribuiu para a melhor avaliação da 

Comissão de Legislação Participativa, diz respeito aos depoimentos de parlamentares, 

constantes dos relatórios anuais, além das manifestações em discursos realizados durante as 

reuniões de audiência pública e deliberativas  

Todos os dados acima destacados foram avaliados, levando-se em consideração as 

competências e atribuições previstas para a Comissão de Legislação Participativa, sejam 

aquelas conferidas pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados, sejam as constantes do 

Regulamento Interno da Comissão de Legislação Participativa. 

Portanto, para a referida avaliação foram utilizadas as metodologias exploratórias e 

descritivas, com análises quantitativas e qualitativas realizadas principalmente com dados 

documentais disponibilizados pela Câmara dos Deputados.  

Por derradeiro, vale mencionar que foram analisados, entre outros, o Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, o Regulamento Interno da Comissão de Legislação 

Participativa, a Cartilha da Comissão de Legislação Participativa, os Relatórios anuais da 

Comissão etc. 

Em suma, durante todo o trabalho desenvolvido, sucessivos procedimentos 

metodológicos ocorreram, sempre com fulcro de garantir um estudo com base científica que 

traduza a verdade e que venha garantir respostas ao problema que se apresenta, qual seja aferir 

se as reuniões realizados pela CLP estão sendo eficientes, no sentido de fortalecer a interação 

entre representantes e representados, especialmente no que concerne aos debates e às 

deliberações daquele colegiado acerca de proposições legislativas.  
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3 A EVOLUÇÃO DA DEMOCRACIA COMO COROLÁRIO DA PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

O presente capítulo objetiva demonstrar que a democracia, desde o seu surgimento na 

Grécia Antiga, passa por momentos marcados por diversas dificuldades, seja em relação ao 

estabelecimento dos meios para que o povo possa externar sua vontade (DALLARI, 2013) seja 

relacionada à forma de organização da população para expressar as suas demandas (GOHN, 

2015).  

Será oportunizada, também, a percepção no sentido de que existem muitas diferenças 

entre a democracia antiga e a democracia contemporânea. Ademais, parece inegável que a 

democracia está sempre sendo construída e aperfeiçoada, na tentativa de torná-la mais próxima 

de um modelo perfeito, “o que exige a efetiva participação de todos os integrantes da comunhão 

social” (GOMES, 2019, p. 62). 

Assim, buscar formas de proporcionar uma participação mais ativa da sociedade nas 

decisões políticas parece um meio adequado de acabar com possíveis apatias daqueles que têm 

a força soberana do voto, mas que em alguns momentos se mostram insensíveis ao que, “como 

se diz na Itália, acontece no Palácio” (BOBBIO, 2015, p. 57). 

3.1 A IMPORTÂNCIA DA DEMOCRACIA E A REGRA DA MAIORIA 

Tratar de democracia não é algo novo, assunto analisado por renomados autores, os 

quais, ao tempo que reconhecem a sua importância, também fazem críticas às dificuldades que 

se apresentam para a utilização prática desse sistema político.  

Com o propósito de abrir o tema à discussão, traz-se à baila o entendimento de 

Bonavides (2016, p. 286) sobre democracia, oportunidade que o autor lembra que se trata de 

governo do povo para o povo, cuja prática nem sempre atende as expectativas, haja vista esse 

regime não ser perfeito, mas isso não tem o condão de invalidá-lo, nem retira “[...] a diligência 

que nos incumbiria fazer por praticá-lo, visto tratar-se da melhor e mais sábia forma de 

organização do poder, conhecida na história política e social de todas as civilizações”. 

Bonavides (2016, p. 286) complementa a sua análise a respeito da democracia 

utilizando as reflexões de Lord Russel e Churchill, esclarecendo: 
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Respondendo a quantos fazem objeções ao sistema democrático de governo, o 

reformista do liberalismo inglês, Lord Russel, dessa maneira se exprimia: “Quando 

ouço falar que um povo não está bastantemente preparado para a democracia, 

pergunto se haverá algum homem bastantemente preparado para ser déspota”. Com a 

mesma ironia fina e percuciente do inglês, Churchill exclamava: “A democracia é a 

pior de todas as formas imagináveis de governo, com exceção de todas as demais que 

já se experimentaram”. 

A democracia é compreendida, desde o tempo da Grécia antiga, como poder do povo 

(demokratia), em que este participa da construção das leis, das políticas públicas, em suma das 

decisões do País, contrapondo-se, por óbvio, ao regime de governo autocrático. Assim, parece 

lógico afirmar que, embora tenha defeitos e mereça reparos constantes, a democracia ainda 

supera as demais formas conhecidas de governo. 

Com a ideia de reforçar o entendimento sobre democracia, deve-se entendê-la como 

regras que asseguram quem pode tomar as decisões e por meio de quais procedimentos isso 

ocorrerá. Ademais, o processo de democratização que os países passaram em momentos 

pretéritos também deve ser relacionado com o número de indivíduos que tinham direito a 

participar do processo eleitoral, mais precisamente o direito ao voto.  

Percebe-se, em relação ao processo decisório, que “]...] a regra fundamental da 

democracia é a regra da maioria, ou seja, a regra à base da qual são consideradas decisões 

coletivas – e, portanto, vinculatórias para todo o grupo” (BOBBIO, 2015, p. 35/36). 

Em relação, ainda, aos aspectos democráticos e às liberdades fundamentais, entende-

se que ambos caminham no mesmo sentido, complementando-se, por assim dizer, e formando 

uma interdependência histórica, como assevera Bobbio (2015, p.38) “[...] é pouco provável 

que um Estado não democrático seja capaz de garantir as liberdades fundamentais. A 

prova histórica desta interdependência está no fato de que Estado liberal e Estado democrático 

quando caem, caem juntos” (Grifo nosso). 

O Estado Democrático, segundo Dallari (2013), é aquele em que o próprio povo 

governa, sendo importante estabelecer os meios para externalização da vontade popular, haja 

vista a pluralidade de demandas, o que exige uma forte atuação legislativa que possa captar as 

constantes manifestações do povo. Assim, Dallari (2013, p. 152) entende que “[...] é difícil 

quase absurdo mesmo, pensar na hipótese de constantes manifestações do povo, para que se 

saiba rapidamente qual a sua vontade”. 
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Ora, a assertiva de Dallari (2013), que entende não ser possível o povo se manifestar 

de forma constante e a todo momento, para que seja conhecida a sua vontade, pode ser 

considerada até certo aspecto razoável, principalmente para os tempos pretéritos, mas não 

completa e definitiva para os dias atuais, tendo em conta a facilidade e a velocidade das trocas 

de informações entre os cidadãos, os quais conseguem se organizar de forma célere, por meio 

das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). 

Bobbio (2015, p.35), ao tratar da definição de democracia, revela que todo grupo tem 

que decidir coletivamente, mas alerta que essas decisões são tomadas por indivíduos, pois “[...] 

o grupo como tal não decide”. O referido autor acrescenta que as decisões dos grupos têm que 

ser baseadas em regras que demonstrem claramente quem está apto a tomar decisões em nome 

dos demais e os meios a serem utilizados para tanto, que vincularão a todos.  

Uma outra relevante definição sobre democracia, que demonstra a existência de uma 

constante transformação, com intuito de alcançar o aperfeiçoamento democrático, onde os 

objetivos traçados se alternam e qualquer conquista não parece definitiva, na busca incessante 

de valorização do coletivo e também do indivíduo, foi apresentada por Tancredo Neves, nos 

seguintes termos: 

A democracia é um ideal em permanente dinamismo, que se transforma e 

aperfeiçoa num incessante desenvolvimento, que não lhe permite conquistas 

pacíficas e definitivas. Cada posição alcançada, reclama uma constante 

renovação de esforços, de trabalhos e de sacrifícios. Mais do que uma técnica de 

governo, mais do que uma concepção de vida, é a democracia um conjunto de valores 

reais, que dão sentido à existência, enobrecem as coletividades e valorizam o homem. 

Desgraçados dos povos que deixarem sufocar no seu coração e apagar no seu 

espírito a chama do amor à democracia. Estarão irremissivelmente condenados à 

ignomínia da escravidão e serão conduzidos, não como criaturas humanas, iluminadas 

por um espírito imortal, mas como rebanhos, sem alma e sem consciência. (Grifo 

nosso, BRASIL. Câmara dos Deputados, Deputado Tancredo de Almeida Neves, 

1951).  

Embora a democracia seja considerada o sistema mais apropriado do exercício 

político, principalmente quando se defende constitucionalmente a soberania popular, esse 

sistema ainda merece aprimoramentos no tocante, sobretudo, à observância da vontade da 

maioria, com respeito às posições minoritárias. 

No que concerne à coletividade e à maioria nas questões decisórias, Bobbio (2015, 

p.36) esclarece a atual relevância dos grupos, das organizações, dos sindicatos e menos dos 

indivíduos para as questões políticas:  
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O que aconteceu nos Estados democráticos foi exatamente o oposto: sujeitos 

politicamente relevantes tornaram-se sempre mais os grupos, grandes 

organizações, associações da mais diversa natureza, sindicatos das mais diversas 

profissões, partidos das mais diversas ideologias, e sempre menos os indivíduos. 
Os grupos não os indivíduos são os protagonistas da vida política numa sociedade 

democrática, na qual não existe mais um soberano, o povo ou a nação, composto de 

indivíduos que adquiriram o direito de participar direta ou indiretamente do governo, 

na qual não existe mais o povo como unidade ideal (ou mística), mas apenas o povo 

dividido de fato em grupos contrapostos e concorrentes, com a sua relativa 

autonomia diante do governo central (autonomia que os indivíduos singulares 

perderam ou que só tiveram num modelo ideal de governo democrático sempre 

desmentido pelos fatos). (Grifo nosso, BOBBIO, 2015, p. 42/43). 

De fato, nas democracias contemporâneas, percebe-se a força dos grupos para 

demandar, de forma autônoma, questões de seu interesse junto aos governos. É exatamente 

nesse sentido que se deve analisar a atuação dos movimentos sociais, conforme será feito mais 

adiante. 

Não obstante todas as definições possíveis referentes à democracia, entende-se 

necessário alertar que, pela própria definição imprecisa desse termo, inclusive no que concerne 

à ampla extensão semântica, alguns regimes trazem em seus discursos e em suas legislações 

posições tidas como democráticas, mas se contrapõem a essas ideias pelas suas ações 

totalitárias, demonstrando, em verdade, serem regimes ditatoriais, que não se preocupam com 

os direitos humanos (GOMES, 2017). 

Percebe-se, portanto, que a evolução democrática passa, também, pelo respeito às 

decisões da maioria, dos grupos, a exemplo de associações e de sindicatos. É nesse contexto 

que se afigura a relevância da CLP, onde as participações das entidades sociais e as 

manifestações dos parlamentares membros da Comissão são fatores essenciais para o sucesso 

dos debates e das deliberações.  

3.2 MODELOS DE DEMOCRACIA E TIPOLOGIAS DE REGIME 

Para que se tenha uma verdadeira democracia, faz-se necessária a participação da 

sociedade junto às esferas de governo, o que pode ocorrer de maneiras diversas, dependendo 

do modelo democrático adotado. A doutrina, em geral, aponta três modelos de democracia: 

democracia direta, indireta e semidireta. 

O primeiro modelo, a democracia direta, surgiu na Grécia antiga, onde os cidadãos 

participavam diretamente das decisões do governo. Tal modelo, nos tempos atuais, tanto pelo 
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tamanho dos Estados quanto pela complexidade e pela diversidade das demandas sociais, é 

considerado impraticável (GOMES, 2017). 

O povo exercia a democracia direta no Ágora, espaço de tomada das decisões que 

envolviam questões de interesse do Estado e dos cidadãos, que funcionava como um 

parlamento. No entanto, apenas os homens livres tinham o privilégio de expressar sua vontade 

política, em detrimento da grande maioria, que era composta por escravos e mulheres, muitas 

vezes esclarecidas, mas que não tinham direito a qualquer participação (BONAVIDES, 2016). 

Por essa razão, afirma-se que naquela época não havia uma democracia verdadeira, 

mas “uma aristocracia democrática”. Nesse sentido, afirma Hegel “que o Oriente fora a 

liberdade de um só, a Grécia e Roma a liberdade de alguns, e o mundo germânico, ou seja, o 

mundo moderno, a liberdade de todos” (apud BONAVIDES, 2016, p. 289). 

Um outro modelo de democracia, que domina o cenário político contemporâneo, é o 

da democracia indireta, poder político exercido por intermédio de representantes eleitos, a quem 

cabe tomar as decisões que julgarem de interesse dos representados. Nesse modelo, os partidos 

políticos são de grande relevância, porquanto “[...] o mandato público-eletivo pertence à 

agremiação política, e não ao eleito” (GOMES, 2017, p. 67). 

No entanto, essa representatividade vem sendo objeto de desconfianças e de incertezas, 

visto que aquele que detém o mandato público, por escolha do eleitor, tem gerado insegurança 

na própria democracia e a ameaçado por atos de corrupção e defesa de interesses não 

republicanos, o que demanda um controle efetivo das ações praticadas pelos políticos. Percebe-

se um certo distanciamento da sociedade de seus representantes, provavelmente porque os 

eleitores não se sentem realmente representados, o que provoca, consequentemente, o 

desinteresse com a própria política (GOMES, 2017, p. 67).  

Nesse modelo de democracia indireta, afastava-se a possibilidade de participação do 

cidadão das decisões, com argumentos no sentido de que o povo não tinha condições de 

governar, mas que era ótimo para escolher seus representantes, conforme alertado por 

Montesquieu (BONAVIDES, 2016). 

Nota-se, outrossim, que argumentos de ordem prática são fatores ainda mais 

substantivos para ratificar a importância da democracia representativa, pois é notória a 

diferença entre as chamadas Estados-cidades de épocas pretéritas para as grandes nações dos 
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dias atuais, com territórios extensos, o que dificulta sobremaneira a organização e consecução 

da vontade dos cidadãos, já que “[...] a imaginação se perturba em supor o tumulto que seria 

congregar em praça pública toda a massa do eleitorado, todo o corpo de cidadãos, para fazer as 

leis, para administrar (BONAVIDES, 2016, p. 293). 

Em verdade, as críticas que se percebem em relação à democracia indireta sinalizam 

argumentos que revelam a falta de comprometimento dos representantes eleitos com as 

promessas de campanha e, também, o descaso com a opinião dos eleitores e com o próprio 

idealismo partidário, o que Gomes (2017) chama de estelionato eleitoral, afirmando, ainda, 

existir um movimento contrário a atual forma de representação político-partidária, que deseja 

um maior controle da sociedade em relação aos mandatos eletivos, com possibilidade de perda 

do mandato (recall) no caso de desvio de conduta por parte do agente político. 

Não obstante as críticas existentes, a democracia representativa parece estar mais 

próxima de atender às múltiplas e complexas demandas sociais que a democracia direta, pela 

óbvia dificuldade de oitiva da população, principalmente em países de dimensões continentais 

como o Brasil.  

Em relação ao modelo de democracia semidireta (mista), adotada pela Constituição 

Federal de 1988, verifica-se que existe a utilização dos dois modelos supramencionados, onde 

a base é a representação, mas com mecanismos de participação direta dos cidadãos.  

Com intuito de demonstrar de forma cristalina essa assertiva, colaciona-se o 

entendimento no sentido de que “[...] embora a democracia semidireta seja basicamente 

representativa, ‘é direta na medida em que o povo participa de modo imediato de certas 

decisões’” (FERREIRA FILHO, 2005, apud GOMES 2017, p. 68). 

Na democracia semidireta, o povo não tem o poder somente de eleger seu 

representante, mas também de participar mais efetivamente do cenário político, pois possui a 

prerrogativa de legislar, fazendo com que haja uma redução da alienação política em relação à 

vontade popular (BONAVIDES, 2016). 

Parece forçoso concluir que a democracia semidireta parece funcionar como a 

possibilidade de resgate da soberania popular, fazendo com que o povo também tenha condições 

de participar da construção legislativa, por intermédio de institutos de participação popular 
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direta, constantes dos incisos do artigo 14 da Constituição Federal de 1988, que remetem ao 

plebiscito, ao referendo e à iniciativa popular de leis.  

Deve-se alertar que o trabalho não pretende esmiuçar os referidos institutos, com 

exceção da iniciativa popular de leis, a qual será analisada com um pouco mais de atenção no 

decorrer desta dissertação. Porém, ainda que esse não seja o escopo do trabalho, entende-se 

necessária uma rápida explanação sobre esses institutos. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o plebiscito é a decisão dos cidadãos, por meio do 

voto, em relação a matérias que afetam a coletividade, tendo o propósito de nortear as ações do 

Estado e para firmar uma posição para as deliberações legislativas vindouras. O plebiscito 

caracteriza-se como uma consulta prévia, consoante disciplinado pelo parágrafo 1º do artigo 2º 

da Lei n. 9.709, de 1998, cujo caráter é eminentemente participativo (SANSON, 2007, p. 89, 

90 e 92). 

Outro mecanismo de participação direta é o referendo, esse apresentado aos eleitores 

sobre uma questão já decidida ou decisão já tomada pelos representantes. Portanto, esse 

instituto funciona como espécie de controle político a ser exercido pelo povo em relação às 

decisões de seus representantes. Segundo alertado por Sanson (2007, p. 90), um dos precursores 

desse instituto é Rousseau, o qual registrou que “[...] toda lei que o povo, em pessoa, não 

ratificou é nula; não é sequer lei”.  

O terceiro instituto de participação, garantido pela Constituição Federal de 1988, e 

talvez o mais relevante para o estudo, trata da iniciativa popular de leis, oportunidade em que o 

cidadão pode participação diretamente da construção da legislação pátria, atuando 

conjuntamente com os representantes políticos no processo legislativo, por meio da 

apresentação de proposições (projetos de lei e projetos de lei complementar). 

Ratificando os conceitos dos modelos de democracia existentes, sustenta-se que a 

democracia direta é aquela em que o povo assume os poderes do governo, com funções de 

administrar, julgar e legislar. Em relação à democracia indireta ou representativa, o povo elege 

seus representantes, concedendo-lhes o poder de decidir sobre questões sociais e outras de 

interesse coletivo. Já a democracia semidireta é um misto de representatividade e participação 

do povo nas decisões governamentais, integrando esse instituto um elemento da chamada 

democracia participativa (AFONSO DA SILVA, 2016, p. 138). 
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Verifica-se, portanto, que a democracia vem sofrendo mutações, por diversos fatores, 

inclusive em razão da própria evolução da sociedade, do crescimento dos Estados, da 

pluralidade e da complexidade das demandas sociais e, inclusive, pelo incremento das novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Não obstante as várias alterações democráticas, alguns problemas ainda se fazem 

presentes, o que corrobora para que alguns autores afirmem que a democracia está em crise. 

Em contrapartida, existe uma corrente contrária que acredita que se trata somente da 

necessidade de mudanças que, por sua vez, colaboram com a evolução do sistema, onde ajustes 

não tão profundos seriam necessários para a democracia resgatar sua relevante importância. 

 Marques (2008, p. 33/34), ao tratar da crise enfrentada pela democracia, alerta que a 

pluralidade de grupos e demandas sociais afeta a governabilidade democrática, o que acaba 

reforçando a “[...] sensação de descontrole e, consequentemente, de crise”. O referido autor 

acrescenta que existem estratégias que buscam beneficiar questões particulares com a utilização 

de recursos do estado, deixando de lado o interesse da coletividade, provocando a chamada 

advocacia administrativa. 

Ademais, a avaliação insatisfatória do desempenho das instituições democráticas traz 

consigo a aflição da sociedade, o que remete à crise da representatividade, alertada por diversos 

estudos sobre o tema, porém, por vezes, creditada a razões distintas (MARQUES, 2008, p. 

34/35). 

Por outro lado, ainda que existam problemas, a defesa da democracia é ferrenha, pois 

muitos autores, a exemplo de Bobbio (2015), defendem a democracia como o melhor sistema 

existente, onde as escolhas públicas são realizadas com respeito ao princípio da maioria, com 

debates que assegurem a liberdade de opiniões, não podendo ser confundida com um Estado 

autocrático ou totalitário.  

Em verdade, Bobbio (2015) ensina que há níveis diferentes de democracia, algumas 

mais sedimentadas que outras, mas que mesmo aquela democracia pouco evoluída, alheia ao 

modelo democrático ideal, ainda se revela distinta de um Estado onde o totalitarismo ou a 

autocracia predominem.  

Bobbio (2015, p. 65) assinala, ainda, que permanecem as diferenças entre a democracia 

e a autocracia e revela que “[...] Jamais esqueci o ensinamento de Karl Popper segundo o qual 
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o que distingue essencialmente um governo democrático de um não democrático é que apenas 

no primeiro os cidadãos podem livrar-se de seus governantes sem derramamento de sangue”. 

As análises referentes à democracia, até aqui apresentadas, fazem com que haja o 

entendimento de que os governos democráticos ainda são a melhor opção para que os cidadãos 

tenham liberdade de opinião, de deliberação e, inclusive, de controle de atos dos seus 

governantes. 

 Reforçando esse posicionamento, vale mencionar que a transparência, como 

consequência da publicidade dos atos praticados pelas autoridades, e a fiscalização exercida 

pelos cidadãos em relação aos atos de seus representantes, demonstrando o controle político 

que deve ser exercitado sobre esses últimos, caracteriza sobremaneira a democracia (BOBBIO, 

2015, p. 296). 

Em relação à confiança dos brasileiros, impende salientar que pesquisa realizada em 

junho de 2020 demonstrou que o apoio à democracia, como melhor forma de governo, bateu 

um novo recorde, crescendo 13 pontos percentuais em relação ao ano de 2019, sendo que 

atualmente alcançou o percentual de 75% de aprovação dos brasileiros, conforme estudo 

realizado pelo Data Folha: 

Três em cada quatro (75%) concordam que a democracia é sempre a melhor forma de 

governo (era 62% em dezembro passado), para 12%, tanto faz uma democracia ou 

uma ditadura (era 22%), para 10%, em certas circunstâncias uma ditadura é melhor 

do que um regime democrático (era 12%) e 3% não opinaram (mesmo índice anterior). 

A atual taxa de apoio à democracia é recorde e superou o índice observado em outubro 

de 2018, no mês da eleição presidencial, quando era 69%. Já, o patamar mais baixo 

da série foi em fevereiro de 1992, quando era 42%. [...] Na análise das variáveis 

sociodemográficas, observa-se que a preferência pela democracia é majoritária 

em todos os segmentos e cresce conforme aumenta o grau de instrução (66% 

entre os menos instruídos ante 91% entre os mais instruídos) e a renda familiar 

mensal do entrevistado (69% entre os mais pobres ante 87% entre os mais ricos) 

(Grifo nosso, DATA FOLHA, 2020).  

A supramencionada pesquisa revela que os brasileiros também apoiam a democracia 

como a melhor forma de governo. Assim, essa assertiva, somada ao que já foi mencionado neste 

trabalho, reforça a ideia de que somente ajustes ou pequenas transformações seriam necessários 

para o maior êxito democrático.  

Não obstante a incontestável importância da democracia, deve-se analisar as questões 

que norteiam os governos democráticos contemporâneos, onde a representatividade e a 
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participação social, nos espaços de debates públicos e deliberações, são alvos de provocações 

e análises de diversos autores. 

Em verdade, o que se busca desvelar é a condição que se encontra a soberania popular 

em uma democracia em que a representatividade, concebida como um mandato delegado pelos 

eleitores para a defesa dos interesses do povo, está desacreditada por ações e omissões dos 

próprios delegatários.  

Nesse mesmo diapasão, demonstra-se útil acrescentar a posição de Marques (2008, p. 

45/46) a respeito do tema. O referido autor revela que existe uma violação da soberania do 

povo, que só teria participação política no momento do voto, da escolha do seu representante, 

podendo corrigir sua escolha na oportunidade de nova eleição. 

Assim, os ideais democráticos referentes à soberania popular não estariam sendo 

observados, haja vista os cidadãos não estarem participando a contento da construção de 

políticas públicas, pois as discussões não serem profícuas. Nesse sentido, Marques (2008), 

utilizando os ensinamentos de Manin, conclui que o cidadão se mostra apático em relação à 

participação política, sendo que essa apatia poderia ser evitada caso não houvessem sido 

conservados fundamentos democráticos e institucionais da Era Moderna. 

São várias as razões que afetam a democracia e que acabam afastando os cidadãos do 

cenário político, levando-os a desacreditar as instituições governamentais. 

 Depreende-se das lições de Marques (2008), que ao utilizar uma vez mais o 

conhecimento de Manin, assinala que a não-participação do cidadão na política decorre de 

determinadas insatisfações geradas por práticas democráticas comprometidas pelas influências 

negativas da opinião pública, pelos meios polêmicos de construção da vontade  geral, pelas 

ações de políticos que “muitas vezes apelam mais para os ataques entre os candidatos do que 

para a defesa de projetos políticos (a chamada “campanha negativa”); e, fundamentalmente, a 

distância entre mandantes e mandatários” (MANIN, 1997, apud MARQUES, 2008, p. 45/46). 

Existem razões que parecem demonstrar que a democracia representativa deve 

prosperar, porém, em razão da desconfiança percebida do cidadão em seus representantes 

eleitos, a sociedade busca formas de participar mais efetivamente das esferas decisórias, com o 

escopo de fiscalizar os atos dos mandatários. 
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No entanto, existe uma corrente de pensamento que defende que o cidadão deve 

participar da vida política somente por meio do voto, ou seja, estaria vetada a participação da 

sociedade na decisão política, o que é conhecido como elitismo democrático. 

Há tempo, alguns defendiam, com vigor, em relação a esse lado mais liberal da 

democracia, argumentos de que a maioria dos cidadãos é apática e que não demonstra qualquer 

interesse em participar das decisões políticas, haja vista não estar capacitada para tanto 

(SCHUMPETER, 1976, p. 269), também parecem vincular o cidadão somente à participação 

eleitoral, por meio do voto.  

Nessa mesma direção, ao tratar da importância da autonomia do mandato dos 

representantes do Legislativo, Burke (1942) alertou que ao povo foi destinada unicamente a 

possibilidade do voto como forma de escolher seus representantes, para que esses decidam em 

relação às questões públicas, de maneira imparcial, sem quaisquer influências.  

O referido autor afirma, ainda, que “[...] é dever do representante sacrificar seu 

repouso, seus prazeres e suas satisfações aos de seus eleitores e, sobretudo, preferir sempre e 

em todas as ocasiões o interesse deles ao seu próprio” (BURKE, 1942, p. 312): 

Mas sua opinião imparcial, seu juízo maduro e sua consciência esclarecida não deve 

sacrificá-las nem a vós, nem a qualquer homem ou grupo de homens. (...) Vosso 

representante vos deve não apenas o seu trabalho mas o seu juízo e vos atraiçoa, em 

lugar de vos servir, se o sacrifica à vossa opinião. (...) Mas o governo e a legislação 

são problemas de razão e de juízo e não de inclinação. E que tipo de razão é essa na 

qual a determinação precede à discussão, na qual um grupo de homens delibera e outro 

decide e na qual aqueles que assumem as decisões estão talvez a trezentas milhas 

daqueles que ouvem os argumentos? O parlamento não é um congresso de 

embaixadores que defendem interesses distintos e hostis, interesses que cada um de 

seus membros deve sustentar, como agente e advogado, contra outros agentes e 

advogados, mas uma assembleia deliberante de uma nação, com um interesse, o da 

totalidade, e portanto deve ser guiada não pelos interesses e preconceitos locais, mas 

pelo bem geral que resulta da razão geral do todo (BURKE, 1942, p. 312). 

 Embora todas as vertentes políticas sejam consideradas importantes para a 

compreensão da democracia, entende-se que a utilização de um discurso mais intermediário, 

em que a representação e a participação social se somam para um melhor aproveitamento dos 

interesses da sociedade, parece mais condizente com a evolução democrática esperada e, 

também, com o objeto fulcral da pesquisa a ser realizada.  

Com esse propósito, a utilização somente da eleição como controle político, para fins 

de responsabilização das autoridades, não parece suficiente, haja vista muitas das decisões dos 
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representantes não agradarem os eleitores. Além disso, não existe uma competitividade muito 

grande nas eleições, o que faz com que as elites tenham predominância no processo político 

(FARIA, 2015). 

Não se deve cogitar na atualidade a possibilidade de o voto ser a única forma de 

participação eficiente da sociedade, pois as democracias estão sofrendo modificações, 

garantindo que a soberania popular prevaleça nas mais variadas esferas decisórias. Ademais, 

Faria (2015, p. 36) esclarece que 

[...] a grande delegação de poder e autoridade para a administração pública própria de 

Estados modernos torna muito difícil o exercício da accountability por parte dos 

políticos em relação aos burocratas, mesmo quando os cidadãos encontram formas de 

acompanhar e controlar os políticos, mas não os especialistas. 

Complementando o raciocínio referente à possibilidade de controle político e 

administrativo pelos cidadãos em relação aos seus representantes, deve-se informar que 

dificilmente um Estado teria capacidade para atender a todas as preferências externadas pelos 

cidadãos (FARIA, 2015). 

 Nesse diapasão, o referido autor, utilizando os argumentos de Fung, constrói uma 

defesa, revelando que “a incorporação mitigada de práticas participativas e deliberativas pode 

contribuir para o fortalecimento do regime democrático. Ao mesmo tempo, ele não acredita que 

ações de participação direta sejam necessariamente as melhores ou mais apropriadas em 

qualquer contexto” (FARIA, 2015, p. 37). 

Ora, percebe-se a crescente importância do engajamento do cidadão na política, vez 

que os atores, em diversas áreas (meio ambiente, educação, segurança pública etc.), tornam-se 

responsáveis pelo sucesso das políticas públicas, não ficando essa responsabilidade atrelada 

somente em questões legais e ações administrativas (FUNG, 2006, apud FARIA, 2015, p. 36). 

Outrossim, o controle da sociedade em relação aos políticos e aos atos praticados por 

esses se faz necessário, inclusive para proporcionar mais legitimidade às decisões, pois a falta 

de credibilidade nas instituições, principalmente no Congresso Nacional, é notória, consoante 

comprovado por pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Nesse sentido, o 

gráfico abaixo demonstra o grau de confiança da população nas instituições brasileiras: 
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Gráfico 1 - Grau de Confiança da População nas Instituições 

  

                                                   Fonte: Relatório ICJ Brasil – 2017 (RAMOS, 2017). 

Nota-se, pelo gráfico acima, que o Congresso Nacional está entre as instituições de 

menor credibilidade no Brasil, conforme avaliação dos entrevistados, pois somente 7% 

afirmaram que confiam naquela instituição. O resultado obtido pelo Parlamento brasileiro é 

idêntico ao conferido aos partidos políticos, que também obtiveram 7% na pesquisa. Ambos 

estão tecnicamente empatados com o Governo Federal que aparece na última posição com 6% 

de aprovação dos entrevistados. 

A FGV revelou, ainda, que a confiança da população no Congresso Nacional caiu em 

12 pontos percentuais no período compreendido entre 2014 a 2017. Embora esse resultado 

possa representar um fator que provoque distanciamento da sociedade em relação ao 

Parlamento, também intensifica a necessidade de a sociedade acompanhar mais de perto os 

trabalhos dos parlamentares. Não obstante, a pesquisa da Fundação demonstrou que a confiança 

nos partidos políticos, na imprensa escrita e nas emissoras de televisão permaneceram estáveis, 

sem alteração na avaliação. 

A desconfiança da sociedade em seus representantes fica mais evidente quando se 

observa a opinião dos brasileiros em relação ao respeito às leis. Nesse sentido, observa-se, no 

gráfico abaixo, que a pesquisa da FGV demonstra que 38% dos entrevistados acreditam que os 

deputados e os senadores são os que mais desrespeitam as legislações: 
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Gráfico 2 - Percepção dos Entrevistados de “Quem Mais Desrespeita as Leis no Brasil”. 

 

                                                   Fonte: Relatório ICJ Brasil – 2017 (RAMOS, 2017). 

Embora a pesquisa seja respaldada por uma instituição conceituada como a FGV, o 

que por si só demonstra a seriedade do resultado obtido, deve-se esclarecer que este trabalho 

não concorda com a opinião da maioria dos entrevistados, pois entende que muitos 

parlamentares atuam com seriedade, respeitam as instituições e as leis e contribuem para a 

melhoria do País. No entanto, é cediço que, no momento, a política é desvalorizada por muitos, 

o que é inaceitável em um país democrático.  

Nesse sentido, vale mencionar que o Ministro Édson Fachin afirmou em discurso 

pronunciado na Conferência “Fraternidade e Humanismo: novos paradigmas para o Direito”, 

realizada em 2017, que “a política não pode ser demonizada”, o que, infelizmente, parece estar 

acontecendo nos dias atuais. 

O que se deve levar em consideração, no atual momento, é que essa opinião da 

sociedade é relevante e contribui para a crise de representatividade, devendo ser combatida pelo 

próprio Parlamento, com ações que promovam uma maior participação e interação com a 

sociedade, o que, provavelmente, proporcionaria mais credibilidade e legitimidade das decisões 

de seus membros. 

Nesse diapasão, verifica-se que a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos 

Deputados pode ser o reflexo do que se espera da democracia semidireta, oportunidade para 

representantes e representados dialogarem francamente para decidirem sobre questões de 

interesse social, o que, provavelmente, proporcionará mais credibilidade ao trabalho 

parlamentar. 
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No entanto, para que isso ocorra, os deputados daquela Casa de Leis devem ter a 

sensibilidade e a percepção de que a oitiva da sociedade é necessária para o esperado avanço 

democrático, com construções legislativas que atendam às necessidades do povo brasileiro. 

Ratificando a importância da participação da sociedade para a democracia, não se pode 

deixar de mencionar o papel dos movimentos sociais no Brasil e na América Latina, inclusive 

com atuações em lutas contra as ditaduras, conforme será demonstrado no próximo item. 

3.3 A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO PRECURSORES DO 

RESGATE DEMOCRÁTICO  

Os movimentos sociais no Brasil são exemplos de que as reivindicações de direitos, 

por parte da sociedade, muitas vezes proporcionam a ruptura de sistemas, com mudanças de 

paradigmas e conquistas de grande vulto social, os quais invariavelmente fortalecem a 

democracia. 

Conforme ensina Gohn (2015, p. 13), esses chamados movimentos sociais nada mais 

são do que “ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas 

formas da população se organizar e expressar suas demandas”. 

Essa autora acrescenta que, “[...] na ação concreta, essas formas adotam diferentes 

estratégias que variam da simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, 

marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, 

negociações etc.), até as pressões indiretas”. 

Gohn (2015, p. 14) concorda com Touraine quando afirma que “[...] os movimentos 

são o coração o pulsar da sociedade”. Segundo a autora, “esses movimentos expressam energias 

de resistência ao velho que os oprime, e fontes revitalizadas para a construção do novo”. 

É exatamente essa a questão que nos faz adentrar ao tema dos movimentos sociais, que 

se mostra, por sua vez, como uma das formas de a sociedade contribuir com a democracia, por 

meio de reivindicações que buscam, entre outras coisas, mudanças ou mesmo a manutenção do 

cenário social e político, a construção de direitos ou a preservação daqueles já existentes, mas 

que correm risco de serem retirados do povo.  
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Ainda em relação aos movimentos sociais, agora com especial atenção à importância 

desses para a democracia no Brasil, não se pode olvidar de um movimento histórico vivido pré-

-Constituição de 1988, quando grupos sociais lutaram contra o regime militar. Esses 

movimentos eram essencialmente cristãos, que eram inspirados pela teologia da libertação, 

conforme ensina Gohn (2015, p. 19). 

Utilizando a doutrina de Hur e Lacerda júnior (2016) que, ao avaliarem os movimentos 

de rua dos últimos anos, concluíram que uma “multidão” tomou as ruas, em oportunidades 

diversas, para protestar em relação à corrupção, terceirização e às mais variadas decisões do 

governo, além de questões referentes a outros tipos de condutas de políticos e aos gastos do 

erário público.   

Verifica-se que os autores supra afirmam que foram retomados os debates referentes 

às ações exercidas pelos políticos, assinalam que as “novas modalidades de movimentos sociais, 

a precarização do trabalhador, a circulação pelo espaço urbano, a legitimidade das instituições 

estatais e partidárias e os gargalos das políticas sociais e econômicas atuais reapareceram” 

(HUR; LACERDA JÚNIOR, 2016, p. 11). 

Reforçando a importância atribuída aos movimentos sociais para o avanço 

democrático, vale colacionar excerto de artigo publicado por Marcus Abílio Gomes Pereira 

(2012), cujo título é “Movimentos sociais e democracia: a tensão necessária”, no qual o 

mencionado autor sugere que “o papel dos movimentos sociais contemporâneos é promover a 

democratização das relações sociais”, esclarecendo, in verbis: 

O papel dos movimentos sociais contemporâneos é promover a democratização 

das relações sociais dentro da sociedade civil, através da redefinição de papéis, 

normas, identidades (individuais e coletivas), conteúdo e modos de interpretação de 

discursos existentes nesta esfera. Desta forma, o desenvolvimento de políticas de 

inclusão novos atores sociais reconhecidos como legítimos representantes dentro da 

sociedade política e políticas de influência através da mudança nos discursos políticos, 

de forma a levarem em conta novas identidades, necessidades, interpretações e normas 

é fundamental para este projeto de sociedade civil democratizada (COHEN e 

ARATO, 1992, p.526). Um dos principais objetivos dos movimentos sociais tem 

sido o desenvolvimento de uma nova concepção de democracia. [...]Desta forma, 

os movimentos sociais influenciam e são influenciados pelos contextos políticos 

nos quais estão inseridos. Eles podem demandar a mudança ou a manutenção do 

ambiente em que estão inseridos; podem também questionar a forma pela qual 

as decisões políticas são tomadas, demandando uma maior participação popular 

nos campos decisórios. Mas a conexão entre democracia e movimentos sociais não é 

assim tão linearmente positiva (Grifo nosso, PEREIRA, 2012, p. 79). 
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Verificando as questões que norteiam os movimentos sociais, Pereira (2012, p. 80) 

adverte que existem movimentos sociais que são antidemocráticos, a exemplo do que aconteceu 

na Europa, quando o “[...] fascismo se desenvolveu em parte, através da apropriação de 

estratégias de movimentos sociais. [...] Apesar destas constatações, Ibarra afirma que é evidente 

a influência recíproca de fortalecimento tanto da democracia quanto dos movimentos sociais 

(IBARRA, 2012)”. 

Em trabalho organizado por Sousa Santos e Mendes (2018, p. 287), referidos autores 

trazem o entendimento de Leonardo Avritzer sobre participação social. Assim, no contexto de 

democracia e participação, verifica-se que o sistema político, no decorrer do século XX, foi 

deixando de ser elitista e passou a ter uma concepção participativa, principalmente em países 

como o Brasil e a Índia. 

Avritzer também fortalece a ideia de que o Brasil durante o século XX presenciou 

muitos movimentos não democráticos, ocasiões em que a participação popular não era 

incentivada, especialmente para pessoas de baixa renda. Porém, esse cenário foi se modificando 

com a democratização, na qual foi percebido um crescimento de organizações de movimentos 

sociais e de entidades da sociedade civil, a exemplo das associações, de atores como a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) e do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) que 

apresentaram emendas populares por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) 

(SOUSA SANTOS E MENDES, 2018). 

Nota-se que até 2004 as políticas participativas se faziam presentes no Brasil, com o 

fortalecimento de políticas participativas nas áreas de saúde e de políticas urbanas e, também, 

com a inovação trazida pelo orçamento participativo, que sinalizavam a otimização da 

democracia (SOUSA SANTOS E MENDES 2018, p. 299). 

Um pouco depois desse período, percebeu-se alguns desgastes do governo de esquerda 

com os movimentos sociais, provocados por agendas que não eram consensuais, a exemplo 

daquelas relacionadas ao meio ambiente, aos indígenas, à construção de Belo Monte, a políticas 

urbanas entre outras (SOUSA SANTOS E MENDES, 2018, p. 299/301). 

Apesar das oscilações verificadas em relação à valorização da participação no País, é 

assinalado por Avritzer que “o sistema de participação trabalha a ideia de que a participação 
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social tem que ser inerente ao governo e que ela não pode estar isolada do sistema político” 

(SOUSA SANTOS E MENDES, 2018, p. 304). 

Embora seja reconhecida a valiosa contribuição que os movimentos sociais 

conseguiram proporcionar à democracia, percebe-se que ainda existem muitas carências a 

serem superadas nesse quesito de interação da sociedade com os espaços decisórios. Nesse 

sentido, resta evidente que algumas instituições merecem maior atenção no quesito 

participação.  

Um exemplo bastante cristalino da situação supramencionada, que merece reflexão, 

direciona o olhar de alguns estudiosos ao Parlamento brasileiro, exatamente por existir uma 

insatisfação do povo com atos e atitudes provenientes das Casas Legislativas, especialmente da 

Câmara dos Deputados e de seus membros, o que também provoca o afastamento de 

representantes e representados, dificultando sobremaneira o controle social sobre a política e, 

consequentemente, causando a crise de representatividade.  

Os fluxos e refluxos dos movimentos sociais acontecem, pois é natural que a sociedade 

modifique a maneira de se organizar e expressar seus pleitos, assim parece sinalizar a 

sociologia.  

 Porém, verifica-se uma transformação na forma da interação da sociedade com a 

política, o que fortalece a importância de outras formas de participação social, talvez 

complementares aos movimentos sociais massivos, que podem colaborar diretamente nas 

esferas de poder, o que pode ser percebido em Conselhos Gestores, Conselhos de 

Representantes Municipais, Conselhos de Orçamentos Participativos etc., consoante ensina 

Gohn (2015, p. 8).  

Independentemente da forma, a participação social traz maior fortalecimento 

democrático, o que se mostra cada vez mais necessário, principalmente se for levado em 

consideração o contexto de desconfiança e de insatisfação da sociedade com o Parlamento. Com 

esse intuito, utiliza-se os ensinamentos de Machado (2018), que faz algumas ponderações, 

demonstrando o afastamento que vem ocorrendo entre representante e representado. 

Impende alertar que a democracia indireta não vem cumprindo a contento os anseios 

sociais de garantia e conquista de direitos, muitas vezes daqueles fundamentais ao cidadão, o 

que provoca indignação da sociedade e a descrença na representatividade. Assim, quando esses 
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movimentos perdem força, até mesmo pelo possível desinteresse social, as promessas dos 

representantes acabam não sendo realizadas, a exemplo da reforma política (MACHADO, 

2018, p. 46). 

Tal assertiva favorece o entendimento de que devem ser promovidas outras formas de 

participação e interação da sociedade com as autoridades governamentais, principalmente para 

questões que envolvam debates sobre políticas públicas do interesse do cidadão. 

Segundo interpretação feita por Faria (2015, p. 292/293), as inovações das formas de 

participação e deliberação vêm sendo fortalecidas, fazendo com que a atuação social nos 

campos decisórios do País seja mais efetiva, complementando o papel dos representantes. O 

autor revela especial atenção à participação no Parlamento, mormente na construção das leis, 

fazendo com que esses mecanismos deliberativos e participativos propiciem maior legitimidade 

a mencionado processo. 

Nesse sentido, o já citado autor aduz que o parlamento participativo pressupõe uma 

relação mais estreita entre participação e representação, haja vista as contribuições sociais que 

seriam realizadas tanto para beneficiar a construção legislativa quanto para complementar a 

atuação do sistema representativo. 

 Assim, utilizando Bohman (1996, p. 183), que por sua vez foi inspirado pelos 

pensamentos de B, Faria (2012, p. 291/293) revela que “a legitimidade de uma lei é 

consequência de processo participativo justo e aberto a todos os cidadãos, de modo a agregar 

todas as razões publicamente possíveis, mesmo que, ao final, os representantes priorizem certos 

valores em detrimento de outros”. 

Além disso, nota-se a importância que se dá à deliberação, tanto em espaços 

considerados formais quanto em outros espaços da esfera pública, pois, entende-se que todo 

“[...] experimento deliberativo tem seus próprios valores, tais como inspirar cidadãos à ação, 

ensinar faculdades políticas, ou estimular a tomada de decisão. O conjunto de todas as ações 

deliberativas é o que ela denomina sistema deliberativo, algo essencial para a democracia” 

(JANE MANSBRIDGE, 2010, apud FARIA, 2012). 

Colaborando com o pensamento acima externado, junta-se ao estudo a reflexão de 

Góes (2013, p. 53) sobre a deliberação pretendida por Habermas, considerado aquele que 

melhor expressa a democracia de maneira mais radical, no sentido de entender que a 
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legitimidade do poder político está relacionada com a possibilidade de o cidadão atuar 

ativamente nas questões a serem deliberadas. 

Ora, sabendo-se da falta de confiança de parcela da sociedade nas instituições, do 

sentimento externado pela população que não se sente representada por seu Parlamento, pois 

não vê os seus pleitos sendo atendidos por quem deveria representá-la e defendê-la, mesmo em 

relação àquelas demandas referentes a direitos sociais básicos, parece premente encontrar meios 

de solucionar essa situação, haja vista o povo precisar de ser ouvido, de dialogar com as 

autoridades públicas, evoluindo na de forma de pleitear direitos.  

Não se pretende dizer que os movimentos sociais já estão ultrapassados, até porque 

eles continuam se mostrando democraticamente relevantes. Apesar disso, entende-se que a 

sociedade deve acompanhar de perto as decisões políticas nas esferas decisórias, o que demanda 

outras formas de participação social que contribuam com as autoridades decisórias, 

principalmente na construção de políticas públicas. 

O aspecto que se deseja demonstrar, referente à evolução da participação social nas 

decisões do País, é corroborado pela participação cidadã definida por Gohn (2015), o qual 

revela a importância da sociedade civil organizada na política, não somente por meio do voto, 

mas pela participação na construção de todos os direitos inerentes ao homem. 

Gohn (2015) afirma que a sociedade civil organizada tem uma parceria permanente 

com a participação do cidadão, devendo ser observada para tanto a organização das 

localidades/comunidades, o que facilitaria que pleitos aleatórios pudessem ser atendidos.  

Para complementar o raciocínio, é alegado, ainda, que a chamada  

[...]’comunidade’ é tratada como um sujeito ativo, e não como coadjuvante de 

programas definidos de cima para baixo. A participação passa a ser concebida como 

uma intervenção social periódica e planejada, ao longo de todo circuito de formulação 

e implementação de uma política pública (GOHN, 2015, p. 18/19). 

 É essa participação organizada e contínua da sociedade civil que se entende 

como necessária para legitimar as decisões de diversos setores do País, propiciando condições 

cada vez mais satisfatórias de a sociedade poder opinar em questões que envolvam interesses 

sociais relevantes. 



49 
 

Essa possibilidade de a sociedade opinar junto aos órgãos decisórios, vem ao encontro 

do pensamento de Habermas (1993, p. 98, e 2002, p. 67), o qual busca uma razão comunicativa 

voltada ao entendimento e à inclusão daqueles que desejam contribuir de alguma forma com as 

decisões, mesmo utilizando uma linguagem simples, mas com igualdade de condições e sem 

imposições ou restrições para argumentos, ou seja, a oportunidade de o cidadão expressar 

livremente o pensamento. 

O agir livremente traduz a orientação de que ninguém deve ser excluído dos debates, 

ainda que tenha um pensamento distinto dos demais, devendo o indivíduo comum ter 

oportunidade idêntica aos demais participantes de expressar sua opinião, com verdade, 

demonstrando o que realmente pretende, sem que haja restrições aos argumentos apresentados 

(HABERMAS, 1993, p. 98, e HABERMAS, 2002, p. 67). 

O aspecto deliberativo também é ressaltado pelos ensinamentos de Machado (2018, p. 

109), que rebate a possibilidade de alguém, de forma individual, até mesmo um juiz, ter 

superioridade na busca discursiva pelo entendimento. Assim, o referido autor, utiliza a doutrina 

de Rafael Lazzarotto Simioni, que afirma, in verbis: 

[...] contra qualquer tipo de dominação técnica, os homens com capacidade de 

linguagem podem conquistar emancipação através da formação de um consenso 

intersubjetivamente mediado por interesses emancipatórios. [...] Mas no 

entendimento comunicativo, nenhum dos participantes tem uma competência 

superior para afirmar, perante os outros, o que deve ser válido ou não em cada 

comunicação. Nenhum dos participantes detém o monopólio interpretativo ou 

um acesso privilegiado à verdade. Por isso, o entendimento comunicativo, baseado 

em pretensões de validade torna-se um instrumento de crítica e emancipação social 

(Grifo nosso). 

Nota-se que Machado (2018) reforça o entendimento relativo à isonomia de valor das 

opiniões, deixando à margem qualquer situação que possa demonstrar um predomínio de ideias 

ou de dominação técnica que possa submeter uns participantes de uma deliberação à aceitação 

passiva de questões decisórias impostas por outros, a exemplo de alguns debates realizados com 

a participação de parlamentares e da sociedade civil.  

Embora teoricamente esse pareça o melhor caminho para o entendimento entre as 

partes, infelizmente não há uma aplicação recorrente dessa teoria nas esferas decisórias das 

instituições brasileiras. 

 Ademais, as desconfianças com o Parlamento e com os parlamentares existem, isso é 

fato incontroverso. Porém, o problema vai além, pois a omissão do Legislativo em relação a 
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determinadas matérias, consideradas controversas e impopulares, também causa um incômodo 

à sociedade, pois essas acabam por serem “engavetadas”, o que inviabiliza o debate e a 

construção de entendimento, sendo judicializadas em algumas oportunidades. 

 Sabedor desse problema, o Ministro Luís Roberto Barroso (2019, documento não 

paginado), do Supremo Tribunal Federal (STF), reforçou a importância de os órgãos públicos 

responderem às demandas sociais, registrando em artigo (Os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo), que, quando se trata de um sistema democrático, o exercício do 

poder político deve estar atrelado à vontade popular, devendo sempre ser publicizado para que 

a sociedade saiba o que está sendo decidido e o porquê das decisões, pois “a autoridade para 

fazer valer a Constituição, como qualquer autoridade que não repouse na força, depende da 

confiança dos cidadãos”.  

Embora seja inquestionável o fato de tanto o Parlamento quanto o Judiciário brasileiro 

não poderem decidir somente em virtude de pressão popular ou até mesmo das mídias, essas 

autoridades não podem deixar de observar os pleitos sociais que se apresentam, para tomar 

partido das decisões e das insatisfações existentes.  

Assim, “[...] não é ruim que os juízes, antes de decidirem, olhem pela janela de seus 

gabinetes e levem em conta a realidade e o sentimento social. Em grande medida, é essa a 

principal utilidade das audiências públicas que têm sido conduzidas, com maior frequência, 

pelo STF” (BARROSO, 2019, não paginado).  

 Esse pensamento se coaduna com a relevância da participação social na tomada 

de decisão de autoridades, cujo resultado seria mais satisfatório com uma melhor interação dos 

atores sociais, tornando as decisões de interesse público mais legítimas e, consequentemente, 

justas. Esse parece ser o grande mérito da democracia deliberativa, defendida por Jürgen 

Habermas como um “[...] sistema de interação entre sociedade e Estado, de forma a permitir a 

influência mais efetiva dos cidadãos no processo deliberativo necessário para a tomada das 

decisões de efeito público” (HABERMAS, apud FARIA, 2012, p .48). 

Utilizando os ensinamentos de Mill, Faria (2012) afirma, também, ser de 

responsabilidade da sociedade não somente a eleição de seus representantes, mas a fiscalização 

dos atos praticados pelos parlamentares, com o escopo de resguardar a coisa pública. Nesse 

diapasão, Faria (2012, p. 38) revela que Mill “[...] não obstante sua contribuição para as bases 
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do sistema representativo, também advogou maior participação social no processo de 

averiguação da qualidade da representação” (Grifo nosso). 

Entende-se, portanto, que a atuação da sociedade na raiz da formação da legislação 

brasileira, ainda mais fortalecida com a presença em audiências públicas e em reuniões 

deliberativas, fará com que o Poder Legislativo Federal seja mais respeitado e tenha maior 

legitimidade e credibilidade nas decisões daquelas Casas, haja vista a possibilidade de 

construção de leis mais condizentes com os interesses da sociedade, o que fortalece a 

democracia, tornando-a mais madura e plena. 

O conteúdo exposto no parágrafo supra, vem se coadunar com o entendimento de que 

a construção de leis, quando feita de forma democrática, revela a legitimidade desse processo, 

que, por sua vez, está respaldado na soberania do povo (HABERMAS, 2003, p. 122). 

Em verdade, percebe-se que houve uma transformação democrática a partir do término 

dos regimes autoritários, pois os cidadãos clamavam por mais participação nas decisões do país. 

Ora, isso aconteceu em boa parte da América Latina e, inclusive, no Brasil, no início dos anos 

1980, quando houve uma série de movimentos para que a Constituição ampliasse a 

possibilidade de participação dos cidadãos na política brasileira (BREUER, 2012; BOOTH, 

2012, apud MENDONÇA BENEDITO, 2019, p. 23). 

Assim, percebe-se que a preocupação já não é somente se há democracia, mas a 

qualidade dessa, haja vista a participação social ser considerada para aferição democrática, 

devendo ser observado, com o mesmo propósito, “[...] como os legislativos nacionais têm 

configurado suas instituições de modo a possibilitar a influência das pessoas nas decisões 

políticas” (BREUER, 2012; BOOTH, 2012, apud MENDONÇA BENEDITO, 2019, p. 23). 

Barroso (2015, p. 39) faz uma afirmação em seu artigo que, ao tempo que chama 

atenção do leitor, corrobora com o que se percebe no presente estudo, ou seja, que “a 

democracia já não flui exclusivamente pelas instâncias políticas tradicionais”. Cabe registrar 

que as decisões da maioria, sempre defendidas nas democracias, não vêm sendo traduzidas pelo 

Legislativo brasileiro, tanto pelo déficit democrático quanto pelos chamados veto players, que 

são obstruções realizadas pelas minorias parlamentares contra as decisões que caberiam à 

maioria.  
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Depreende-se da lição do Ministro Barroso (2015), corroborando com o que foi 

sustentado no decorrer deste trabalho, que o povo vem se frustrando com as ações praticadas 

pelo Parlamento, as quais estão geralmente “contaminadas” por questões de autointeresse que 

causam descontentamento e malogram a população. Nesse sentido, acrescenta que  

[...]parlamentos em todo o mundo estão sujeitos à captura eventual por interesses 

especiais, eufemismo que identifica o atendimento a interesses de certos agentes 

influentes do ponto de vista político ou econômico, ainda quando em conflito com o 

interesse coletivo (BARROSO, 2015, p. 39). 

A despeito de todas as dificuldade e empecilhos existentes para a participação social, 

não se pode negar a relevância da interação da sociedade com o Parlamento, consoante já 

demonstrado por Faria (2012, p. 293), quando sustenta que, aparentemente, os parlamentares 

estariam mais atentos às contribuições legislativas trazidas pela sociedade nos dias atuais. 

 Isso é o que se espera de uma democracia em evolução. Inclusive, pode-se afirmar 

que esse é o papel que compete à CLP, receber, ouvir, debater e decidir sobre as sugestões 

apresentadas pela sociedade civil organizada. 

Essa competência atribuída à CLP, hodiernamente, como locus de debates de atores 

sociais, parece se fazer de extrema relevância nesse momento de insegurança política e de 

algumas incertezas quanto aos propósitos dos parlamentares, onde os problemas que afetam a 

representatividade não podem mais ser mascarados, mas, ao contrário, combatidos, buscando-

se uma solução harmoniosa que transforme o atual cenário político e reaproxime o cidadão do 

representante e, por consequência, do Parlamento. 

Chaga-se à conclusão de que a crise de representatividade se configura um obstáculo 

a ser vencido pela sociedade brasileira. Acredita-se que isso possa acontecer com a cooperação 

dos vários atores, especialmente os segmentos da sociedade civil organizada, o que trará maior 

legitimidade às decisões das Casas Legislativas. 

Pelo exposto nesta seção, os movimentos sociais foram de singular importância tanto 

para o resgate da democracia, com os chamados “movimentos de rua”, geralmente movimentos 

massivos, quanto para os avanços alcançados para a maior interação social nos espaços de 

Poder, situação assegurada pela Constituição de 1988.  

Percebeu-se, assim, uma evolução política e democrática no que concerne à abertura 

das instituições públicas à sociedade, trazendo maior interação entre autoridades e cidadãos, a 
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exemplo do que pode ocorrer na CLP, ainda que exista um déficit democrático, consoante 

mencionado pelo Ministro Barroso. 

Além disso, a participação social nas esferas decisórias, na análise de quem subscreve 

este trabalho, vai além de uma faculdade que os governos democráticos podem propiciar ao 

povo, devendo ser tratado como um reconhecimento da soberania popular ou, mais 

acertadamente, como um direito fundamental concedido ao cidadão comum. 
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4 O DIREITO FUNDAMENTAL À PARTICIPAÇÃO - A LEGITIMIDADE DAS 

DECISÕES E O CONCEITO DE CIDADANIA 

A seção que se adentra no momento é deveras importante para aferir a qualidade 

democrática dos Estados, pois abre oportunidade para que se conceba a participação social nos 

espaços decisórios não como uma mera faculdade a ser utilizada pelo cidadão, mas como uma 

imperiosa necessidade de o povo participar das questões políticas de maneira efetiva, como 

forma de resguardar a dignidade de cada indivíduo, haja vista se tratar de uma necessidade 

fundamental, um direito que visa concretizar o que se entende hodiernamente como um Estado 

Democrático de Direito. 

4.1 A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES POLÍTICAS COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL 

A participação social, além de tornar as decisões políticas mais legítimas, propicia a 

construção de um Estado verdadeiramente democrático, onde a vontade soberana do povo deve 

ser levada em consideração pelas autoridades. E o Brasil, com sua Constituição cidadã, é 

exemplo de que os legisladores originários deram atenção a esse propósito, conforme será 

verificado no decorrer deste estudo.  

Ao abordarem os direitos fundamentais de participação, Mendes e Branco (2017) 

afirmam que se trata de direitos que visam garantir que os cidadãos participem da construção 

do País, estando especificados nos Capítulos da Constituição Federal destinados aos direitos 

políticos. 

 Segundo os mencionados autores, alguns doutrinadores entendem que esses direitos 

fundamentais de participação, dependendo de suas características, estariam dispostos entre os 

direitos fundamentais de defesa e os direitos fundamentais a prestação. 

Ainda, em relação ao direito fundamental, é oportuno registrar que tais direitos podem 

estar previstos expressamente na Carta Magna, mais precisamente no Título II daquele 

normativo, ou não constarem daquele dispositivo, conforme já consolidado pela jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal (STF), pois a sua “[...] fundamentalidade decorre da sua 

referência a posições jurídicas ligadas ao valor da dignidade humana; em vista da sua 
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importância, não podem ser deixados à disponibilidade do legislador ordinário” (MENDES; 

BRANCO, 2017, p. 169).  

Uma análise esclarecedora que demonstra a relevância constitucional da participação 

social, revelando que essa deve ser compreendida como um direito fundamental, tanto de 

brasileiros quanto de estrangeiros, merece ser colacionada no presente estudo.  

Nesse sentido, utiliza-se os ensinamentos de Jucá (2007, p. 54) que, por sua vez, 

demonstra que os direitos fundamentais são aqueles que protegem as pessoas de arbitrariedades, 

que traduzem as necessidades mais fundamentais dos indivíduos, “são os direitos estabelecidos 

na constituição de um Estado, em um lapso temporal determinado”. 

Complementando o acima externado, deve-se compreender que a participação popular 

nas questões políticas sofreu alterações no decorrer do tempo, sendo considerada importante 

pelo Estado Liberal somente no momento das eleições. Em seguida, sofreu mudanças de 

concepção no Estado Social, com valores mais democráticos e com participação de um maior 

número de pessoas na política. Porém, os contornos que se concebe hoje para a participação 

popular, compreendida como um direito fundamental a ser exercido pelos brasileiros e, 

também, pelos estrangeiros, concretizou-se com o Estado Democrático de Direito (Jucá, 2007, 

p. 54). 

A autora supramencionada, com intuito de arrematar a assertiva acima, junta 

afirmações de alguns autores que corroboram esse entendimento em relação à participação 

popular, conforme segue: 

Participação popular é efetivamente um direito fundamental, tanto em forma, quanto 

em essência. Sua presença física esparrama-se em todo corpo da Constituição. [...] 

Antes de ser um direito fundamental, é um direito fundante, ou seja, um direito 

do que decorre a própria significação dos modos de vida e convivência pelos 

quais optamos. (Grifo nosso, CUNHA, 1997, p. 91/92, apud JUCÀ, 2007, p. 54).  

[...]  

O direito de participação é um direito fundamental definido em normas 

constitucionais que decorre diretamente do princípio do Estado de Direito e do 

princípio Democrático. Portanto, concretiza o Estado Democrático de Direito, 

princípio estruturante da República Federativa do Brasil, conforme a fórmula   

prevista   no   art.   1º,  caput,   da   Constituição   Federal   de   1988 (Grifo nosso, 

SCHIER, 2002, p. 27, apud JUCÀ, 2007, p. 54). 

[...] 

Propomo-nos a pensar o direito à participação como conquista maior do Estado 

Democrático de Direito e como síntese dos direitos humanos. [...] a formulação   e   

implementação   do   direito   à   participação   visa   buscar   a superação da exclusão 

social, pela possibilidade de ingresso dos excluídos do discurso democrático à mesa 

de debates (Grifo nosso, MERLIN, 2004, p. 119, apud JUCÁ, p. 54). 
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A possibilidade de os representantes sociais e de o cidadão comum poderem participar 

dos debates e das decisões nas instâncias públicas deve ser considerada como uma relevante 

conquista do Estado Democrático, pois traz a sensação de inclusão, de o indivíduo poder fazer 

parte do todo, de estar contribuindo com o processo de escolhas, de participar “[...] do discurso 

democrático à mesa de debates” (MEIGLA MERLIN 2004, p. 119, apud JUCÁ, 2007, p. 54). 

A partir da explanação acima, afirma-se, com mais propriedade, que o cidadão, sempre 

que possível, deve participar da formação da opinião nas decisões políticas, aumentando, por 

consequência, a legitimidade e a credibilidade das escolhas públicas realizadas. Essa 

participação social, com liberdade de comunicação, é o que Habermas (2012) chama de agir 

comunicativo, onde os indivíduos poderão auxiliar na construção do direito e não somente ser 

destinatário dele.  

 Nesse sentido, depreende-se que Habermas (2012, p. 159) trata a participação como 

um princípio democrático intrinsecamente ligado à soberania, “em que os sujeitos do direito 

assumem também o papel de autores de sua ordem jurídica”.  

Em relação à possibilidade de criação de direitos legítimos pelo cidadão, Habermas 

(2012, p. 160) revela o quanto é importante utilizar a teoria do discurso para compreensão dos 

direitos fundamentais. Nessa direção, o autor supra esclarece, em relação ao princípio do 

discurso, que a isonomia no que concerne às liberdades nas ações subjetivas é direito de todos.  

Entende o referido autor, também, que o direito deve criar condições para que exista a 

possibilidade de uma avaliação pelo cidadão, com a utilização do princípio do discurso, da 

legitimidade do direito que será produzido (HABERMAS, 2012). 

Machado (2018, p. 86) também reforça que “os direitos fundamentais à participação 

estão atados à soberania popular e permitirão a interpretação e configuração de todos os 

anteriores direitos fundamentais pelos próprios destinatários, que agora aparecem como autores 

das leis”. 

 Vale acrescentar, também, que ao complementar o seu raciocínio em relação à 

participação social e à criação de direitos, a maneira com que Machado (2018) trata desse tema, 

remete o estudo às competências da CLP, haja vista aquela Comissão abrir espaço para a 
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sociedade civil organizada apresentar sugestões de leis, além de criar um cenário propício para 

o debate público, o que será enfrentado oportunamente. 

É oportuno salientar que a sociedade civil pode ser compreendida como movimentos, 

associações e organizações, tanto não estatais quanto não-econômicas, que procuram captar os 

anseios da sociedade e trazê-los para a esfera política e, consequentemente, para o debate 

público. Essas entidades têm o poder de interferir na formação da opinião pública e, inclusive, 

no sistema político (HABERMAS, 1997, p. 101). 

Em relação ao cidadão e ao direito fundamental à participação, Machado (2018, p.86) 

acrescenta, ainda, que: 

Os cidadãos avaliam se estão criando direito legítimo, o que, a partir do princípio do 

discurso, leva aos direitos fundamentais à participação na formação da opinião 

e da vontade. Neles, manifesta-se a liberdade comunicativa, ou seja, a liberdade de 

aceitar ou não pretensões de validade e que está assentada no agir comunicativo, 

exigindo a presença do discurso na formação da opinião e da vontade. Os 

indivíduos além de destinatários serão autores do direito (Grifo nosso). 

Oliveira, (2011, p. 17) registra que a “feição democrática é colocada em destaque para, 

justamente, dar, aos afetados pelas normas, a possibilidade de argumentar quais os conteúdos 

de direitos lhes são efetivamente fundamentais”.  Acrescenta, ainda, o autor argumentos 

estruturados para utilizar o que chama de novo paradigma de direitos fundamentais, 

asseverando a relevância da participação social efetiva tanto em debates quanto em 

argumentações jurídico-políticas.  

Em verdade, os direitos fundamentais à participação pública propiciam ao cidadão, em 

conjunto com outros atores, no âmbito das esferas públicas, a construção dos direitos que julgar 

adequados. Assim, verifica-se que o mencionado direito à participação tem como escopo 

“instrumentalizar e possibilitar que os indivíduos assumam a cidadania ativa e participativa na 

construção dos conteúdos normativos”, sendo, portanto, um direito mais instrumental que 

material (OLIVEIRA, 2011, p. 17).  

Essa construção doutrinária que concebe a participação social como direito 

fundamental ganha reforço ao se proceder uma análise de alguns dos dispositivos da 

Constituição Federal de 1988, pois constata-se que esses asseguram claramente o direito à 

participação social nas decisões do País, demonstrando que a atual Carta teve uma especial 

atenção com o papel a ser desempenhado pelo cidadão.  
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Tratar de cidadania é analisar um tema atual e relevante, é tratar de direitos e deveres, 

é tratar da inclusão do indivíduo nas questões do Estado. A importância do cidadão para a 

construção de um país mais democrático e justo não pode ser questionada, pois esse é o caminho 

para validar a cada um do povo, individualmente, os direitos à liberdade de escolhas e o respeito 

às diferenças de opinião em cada decisão, cabendo ao povo não somente o poder do voto, 

conforme já mencionado, mas a fiscalização rigorosa dos atos dos delegatários. 

Tal respeito às diferenças e opiniões pode ser traduzido como “paridade participativa”, 

que significa a possibilidade de ser um par, de ser tratado de forma isonômica com os outros 

atores que participam de determinadas deliberações, interagindo como parceiros.  Percebe-se, 

portanto, que “de acordo com essa norma, a justiça requer arranjos sociais que permitam a todos 

os membros (adultos) da sociedade interagir uns com os outros como parceiros” (NANCY 

FRASER, 2007, p. 119). 

A autora supramencionada informa, também, que tanto a independência quanto a voz 

dos participantes são condições que devem ser asseguradas para que haja a paridade 

participativa, não podendo haver distinções entre indivíduos por razões materiais ou 

econômicas, devendo ser observada a igualdade de respeito aos participantes para que todos 

alcancem a estima social, consoante ensina a autora (NANCY FRASER, 2007, p. 119). 

Afonso da Silva (2016, p. 106) discorre sobre cidadania, revelando os amplos sentidos 

do termo, além do já conhecido que remete o cidadão a titular dos direitos políticos. Acrescenta 

o autor que a vontade popular propicia a direção do funcionamento do Estado, ensinando, assim, 

que a cidadania reconhece aqueles que estão ligados ao Estado, sendo que esse último, por sua 

vez, deve ter seu andamento “atrelado” à vontade do povo, pois esse é soberano. 

Utilizando dispositivos constitucionais, que fazem menção à soberania, aos direitos 

políticos, à dignidade humana e à educação, Afonso da Silva (2016, p. 106/107) manifesta-se 

revelando que entende a cidadania como conceito conexo ao de “soberania popular (parágrafo 

único do art. 1º), com os direitos políticos (art.14) e com o conceito de dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), com os objetivos da educação (art. 205), como base e meta essencial do 

regime democrático”. 
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Lemos Filho, Barsaliani, Vedovato e Mellim Filho (2012, p. 338), ao tratarem de 

cidadania, esclarecem que “nas sociedades modernas, convencionalmente associamos o termo 

a um sistema de ordens que organiza a relação entre Estado e cidadão”. 

Ferreira Júnior (2008, p. 21), ao analisar o assunto, registrou que o conceito de 

cidadania não pode estar preso às eleições (“a grande festa da democracia”), pois entende que 

o “princípio do Estado Democrático de Direito no texto constitucional está bem além desse 

reducionismo”. Nesse sentido, referido autor afirma, in verbis: 

Não há como negar que, nos últimos anos, principalmente após as duas Grandes 

Guerras Mundiais, o modelo difundido majoritariamente no mundo ocidental 

traduz-se na adoção de uma democracia procedimentalista, elitista e 

minimalista. Procedimentalista porque reduz a democracia a um método para a 

eleição de representantes; elitista porque proporciona e privilegia a sucessão de 

grupos sociais minoritários e dominantes no exercício do poder; e minimalista 

por reduzir a participação popular ao ato de comparecer periodicamente às 

urnas e o ideal de alargamento da democracia ao alcance do sufrágio universal. 

(Grifo nosso, FERREIRA JÚNIOR, 2008, p. 21).  

Os supramencionados autores esclarecem ainda, que “[...] ser cidadão significa 

pertencer passiva e ativamente como pessoa legítima e igual a todos os outros membros de um 

território geográfico organizado como Estado-Nação” (LEMOS FILHO; BARSALIANI; 

VEDOVATO; MELLIM FILHO, 2012, p. 338), é poder participar da vida pública com 

igualdade de escolhas, com observância aos seus direitos de liberdade e de dignidade. 

Ratifica-se, portanto, o entendimento no sentido de que a atual concepção de ser 

cidadão ultrapassa a possibilidade de votar e de ser votado, pois àquele é assegurado o direito 

de participar de forma mais efetiva das esferas decisórias do governo, com valorização 

isonômica de opiniões, além de poder fiscalizar os atos de seus representantes, tudo isso em 

razão do respeito à soberania popular e à dignidade humana.  

Ora, essa assertiva vem ao encontro dos dispositivos constitucionais que contemplam 

a participação social, podendo-se destacar, inicialmente, o mais evidente deles, constante do 

parágrafo único do artigo 1º, que estabelece que “todo poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988). 

O Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1º da Constituição Federal de 

1988, que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 

valores do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, baseia-se, conforme ensina 
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Dallari (2003, p. 145), “em um conceito de governo do povo, revelada pela própria etimologia 

da palavra democracia”.  

O dispositivo supramencionado, per si, demonstra que a participação social no Brasil 

é garantida constitucionalmente. Ademais, vale esclarecer que o artigo 14 da Constituição 

Federal (Constituição Federal de 1988), também bastante utilizado para esse fim, haja vista 

tratar de institutos diretamente relacionados com a escolha popular, por disciplinarem a 

possibilidade de plebiscito, de referendo e de projeto de iniciativa popular de leis, é um 

dispositivo protegido por cláusula pétrea. 

Embora esses sejam exemplos que contribuam para reforçar o entendimento de a 

participação social ser protegida como direito fundamental, o que parece cada vez mais 

consistente, faz-se oportuno destacar excerto de dissertação de Mestrado de Jucá (2007, p. 

60/61), o qual revela outros dispositivos constitucionais que demonstram o quanto a 

Constituição de 1988 teve atenção à participação social, dos quais deve-se ressaltar, in verbis: 

Art 5º, XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade 

ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de 

direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Art 5º, LXX - o mandado 

de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação 

no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação 

legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 

interesses de seus membros ou associados. Art 5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte 

legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 

ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-

fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Art. 10 – É assegurada a 

participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos 

em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e 

deliberação. [...] Art. 61, caput - A iniciativa das leis complementares e ordinárias 

cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal 

ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 

aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma 

e nos casos previstos nesta Constituição; § 2º - A iniciativa popular pode ser exercida 

pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 

um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 

não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Art 74, § 2º - 

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na 

forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas 

da União. Art. 89, VII – O Conselho da República é órgão superior de consulta do 

Presidente da República, e dele participam: seis cidadãos brasileiros natos, com mais 

de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, 

dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com 

mandato de três anos, vedada a recondução. Art. 103-B, XIII – O Conselho Nacional 

de Justiça compõe-se de quinze membros com mais de trinta e cinco e menos de 

sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, admitida uma recondução, 

sendo: dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela 

Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Art. 130-A, VI - O Conselho 
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Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo 

Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 

Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: dois 

cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 

Deputados e outro pelo Senado Federal. [...]Art. 205. - A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 206, VI - O ensino 

será ministrado com base nos seguintes princípios: VI - gestão democrática do ensino 

público, na forma da lei. Art. 216, § 1º - O Poder Público, com a colaboração da 

comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação. Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Art. 227 - É dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Art. 227, 

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do 

adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais... Art. 230 - A 

família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-

estar e garantindo-lhes o direito à vida (Grifo nosso). 

Ora, é perceptível que a Constituição Federal de 1988 disciplina diversas formas de 

participação social, conforme pode ser verificado, sendo que algumas delas são merecedoras de 

reflexão, pois tratam como deveres do Estado, da família e, também, da sociedade, por exemplo, 

o direito à educação e ao lazer.  

Outras formas de participação do povo também são percebidas, a exemplo da proteção 

do patrimônio cultural brasileiro, que deve ser realizada pelo Poder Público, mas com a 

colaboração da comunidade; o dever de defesa do meio ambiente pela coletividade e pelo Poder 

Público, entre outras formas de interação da sociedade que foram asseguradas pelo legislador 

originário, demonstrando a força soberana do povo e a valorização do cidadão como relevante 

ator do cenário político-decisório. 

Após comentar a respeito das várias formas de participação, presentes na Constituição 

Federal de 1988, que demonstram, por consequência, a força soberana do povo, deve-se 

entender que a cada um, individualmente, cabe uma parcela dessa soberania, quando é 

exercitada a escolha de seu governante.  

Nesse sentido, Bonavides (2016) registra que tal assertiva denota a igualdade política 

existente no sufrágio universal, afirmando, ainda, que “[...] se o Estado for composto de dez 
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mil cidadãos, cada um deles terá a décima milésima parte da autoridade soberana”, consoante 

ensinado por Rousseau (BONAVIDES, 2016, p. 141). 

Importante registrar, também, em relação à soberania popular, as palavras de Afonso 

da Silva (2016, p. 137) que a entende como princípio fundamental de todo regime democrático, 

em que o povo detém a titularidade do poder e leva legitimidade à representação política.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

As formas de participação que geralmente despertam interesse do cidadão, constante 

da Lei Maior, são as disciplinadas pelo artigo 14, incisos I, II e III, que prevê a possibilidade 

de a soberania popular ser exercida por meio dos seguintes institutos: 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I – plebiscito; 

II – referendo; 

III – iniciativa popular. (Grifo nosso, BRASIL, 1988).  

Percebe-se, pelo exposto até o momento, que a Constituição Federal de 1988 

disciplinou formas de aproximar o cidadão de algumas esferas decisórias, inclusive das 

construções legislativas. Porém, lamentavelmente, esses instrumentos de participação social 

ainda não alcançaram o sucesso esperado.  

Ora, apesar de já ter sido registrado no presente trabalho que essas não são as únicas 

formas de participação social disciplinadas pela Constituição, é cediço que esses institutos 

previstos no artigo 14 e incisos são bastante conhecidos e muito comentados, inclusive no meio 

acadêmico, pois são formas de externar a soberania popular.  

Porém, percebe-se que esses instrumentos são pouco utilizados pelos cidadãos ou, 

ainda, numa avaliação mais rigorosa, poder-se-ia mencionar que esses instrumentos são de rara 

utilização.  

A iniciativa popular de leis, que deveria ser francamente exercitada pela sociedade, 

por ser diretamente relacionada com a própria soberania e a construção da legislação do País, 

tornou-se um “instituto decorativo”, conforme salienta Lenza (2012, p. 556), que responsabiliza 

a rigidez dos requisitos pela pouca utilização desses meios de participação.  

Não obstante, o referido autor revela que aquele instituto “[...] serve como pressão para 

que o Congresso Nacional priorize as matérias, mesmo quando o projeto é encampado por 
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algum parlamentar ou outro órgão que tenha a possibilidade da iniciativa legislativa” (LENZA, 

2012, p. 556). 

Os requisitos de apresentação de projeto de iniciativa popular estão previstos no artigo 

61, §2º, da Constituição Federal de 1988, bem como na Lei n. 9.709, de 1998. Quanto ao 

dispositivo constitucional mencionado, esse disciplina, in verbis: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, 

ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 

ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 

nesta Constituição.  

[...] 

§2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 

Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 

nacional, distribuído por cinco Estados, com não menos de três décimos por 

cento de eleitores de cada um deles. (Grifo nosso, BRASIL, 1988). 

Nesse diapasão, Lenza (2012, p. 553), quando trata da iniciativa popular de leis, afirma 

que “[...] a iniciativa popular se caracteriza como uma forma direta de exercício de poder, sem 

o intermédio de representantes, através da apresentação de projeto de lei”. Porém, não se deve 

olvidar que se trata, tão-somente, da iniciativa, pois, após apreciação dos parlamentares, o 

projeto poderá ser emendado, rejeitado e até mesmo, e mais preocupante, completamente 

desvirtuado do originalmente apresentado pela sociedade. 

Em relação ao número de projetos de iniciativa popular que se tornaram leis, pode-se 

informar que, até o presente momento, pouco mais de 30 anos da Constituição Federal, foram 

sancionados quatro projetos, consoante noticiado pela Agência Senado (2017), a saber: A Lei 

da Ficha Limpa (Lei Complementar  nº 135, de 2010) é o exemplo mais conhecido de projeto 

de lei de iniciativa popular transformado em lei; Lei Daniella Perez (Lei nº 8.930, de 1994); a 

Lei de Combate à Compra de Votos (Lei nº 9.840, de 1999); e a Lei do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (Lei nº 11.124, de 2005).  

Segundo noticiado pelo G1 POLÍTICA, em 18 de fevereiro de 2017, os projetos 

mencionados acima não tiveram tramitação especial, como projeto oriundo da população, o 

que, também, aconteceu recentemente com o pacote com medidas de combate à corrupção, 

elaborado pelo Ministério Público (CALGARO, 2017). Ademais, a reportagem destacou que 

os deputados desfiguraram o texto original desse último projeto, incluindo emenda que tratava 

de punição a juízes e membros do Ministério Público que cometessem abuso de autoridade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp135.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8930.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9840.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm
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Importante mencionar que o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, após 

provocação, por entender que houve erro na tramitação do projeto de combate à corrupção, 

determinou a devolução dessa proposição à Câmara dos Deputados que, por sua vez, alegou 

não ter estrutura para fazer a contagem das assinaturas de apoiamento ao projeto (CALGARO, 

2017).  

Após essa determinação feita pelo STF, o então Presidente da Câmara dos Deputados, 

Deputado Rodrigo Maia, decidiu que a Secretaria-Geral da Mesa daquela Casa faria a checagem 

das assinaturas (CALGARO, 2017). 

Complementando ainda mais as questões que envolvem as formas de participação da 

sociedade no processo legiferante, vale observar que a página do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) informa que tanto o plebiscito quanto o referendo são consultas formuladas sobre 

questões de relevante interesse para o País, cabendo ao povo decidir pela aprovação ou não da 

matéria (BRASIL, Tribunal Superior Eleitoral, [2019?]). 

 A diferença entre os institutos, disciplinados pelo artigo 14 da Constituição Federal e 

regulamentados pela Lei nº 9.709, de 1998, é bastante evidente, pois o plebiscito é realizado 

antes da criação do ato legislativo e o referendo é realizado após a criação do ato (BRASIL, 

Tribunal Superior Eleitoral, [2019?]). 

Ratifica-se, assim, que a Constituição brasileira e a legislação infraconstitucional 

prezam pelo modelo de democracia semidireta, na qual existe a atuação dos representantes e, 

também, da participação direta do povo nas decisões do País. Apesar disso, nota-se uma 

participação singela do cidadão brasileiro na apresentação de projetos de iniciativa popular, 

talvez provocada pelas dificuldades constantes dos requisitos do § 2º do artigo 61 da CF, já 

mencionado neste trabalho.  

Acrescente-se que, na mesma reportagem do Senado Notícia, veiculada em 20 de 

novembro de 2017, consta que os projetos de iniciativa popular poderão receber apoio dos 

cidadãos por meio de assinatura eletrônica, consoante PLS 267/2016, o que, em caso de 

aprovação, irá facilitar a utilização desse importante instrumento de participação do cidadão, o 

que já deveria ser uma realidade no Parlamento brasileiro (BRASIL, Agência Senado, 2017). 
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Além do referido projeto, existem outras proposições tramitando no Congresso 

Nacional com o intuito de tornar mais acessíveis os requisitos necessários à apresentação de 

projeto de iniciativa popular, com o propósito de viabilizar a democracia participativa.  

No entanto, atualmente, a aprovação de uma lei de iniciativa popular, infelizmente, 

ainda não é algo comum e, muito menos, célere, pois existem algumas “barreiras” no próprio 

Congresso Nacional que impedem o êxito da aprovação dessas matérias, sendo a primeira 

dessas dificuldades a contagem e validação de assinaturas por parte da Câmara dos Deputados, 

conforme já mencionado.  

Essas chamadas “barreiras” podem ser traduzidas, também, pela possibilidade de 

alguns representantes eleitos não aceitarem naturalmente a participação social na construção 

legislativa como algo natural em um sistema representativo.  

Essa dificuldade de aceitação, por parte de certos parlamentares, da participação da 

sociedade nas decisões políticas, não parece ser somente uma hipótese ou uma conjectura, tendo 

em vista algumas decisões completamente dissonantes da vontade popular, o que, no mínimo, 

causa estranheza, como, por exemplo, as alterações realizadas no pacote de medidas contra a 

corrupção, apresentado pelo Ministério Público. Porém, esse tema mereceria um estudo mais 

detalhado, o que não se fará, por óbvio, no presente trabalho. 

Apesar disso, faz-se importante esclarecer, consoante ensina Paranhos (2014), que a 

resposta dos governantes em relação às necessidades da coletividade em políticas públicas 

demonstra a qualidade democrática de um país e de suas instituições.  

Como forma de fortalecer ainda mais essa assertiva, o supramencionado autor revela 

que existe responsividade quando o representante defende os interesses dos representados, 

sendo que “[...] o eleitor tem apenas uma oportunidade para julgar seu agente após um longo 

período e uma série de ações dele. Mais especificamente, nem sempre é claro para o 

representante o que sua constituency deseja” (PARANHOS, 2014, p. 56). 

Por essas razões, não se deve contentar somente com a previsão normativa de 

participação, apesar de ser um passo importante para a abertura democrática, mas com a 

efetividade, ou mesmo pela qualidade, dessa participação do cidadão na construção legislativa, 

que deve ser respaldada pelas autoridades com poder decisório, inclusive no âmbito do 

Parlamento, fazendo valer os ditames do que se compreende como “Parlamento Aberto e 
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responsivo”, não com o intuito de agradar ao eleitorado, mas para demonstrar respeito e atenção 

aos anseios do povo. 

Não obstante, uma questão que sempre aflige os defensores de uma democracia com 

maior participação da sociedade diz respeito aos instrumentos facilitadores dessa interação, haja 

vista a dificuldade de o povo participar efetivamente das decisões das autoridades, inclusive 

por óbvias questões, a exemplo da grande extensão territorial no caso do Brasil.  

Impende salientar que, com objetivo de construir uma democracia mais participativa, 

encontra-se como alternativa fática, a interação de grupos sociais com os representantes 

políticos, o que vem ocorrendo, por exemplo, no âmbito da Comissão de Legislação 

Participativa da Câmara dos Deputados, que já está modificando e deverá contribuir ainda mais 

com a modernidade da democracia do Brasil. 

Assim, esta seção demonstra que o cidadão tem como direito fundamental a 

participação nas decisões políticas, o que não pode e não deve ser encarado como mera 

faculdade concedida pelas autoridades, especialmente no âmbito do Parlamento brasileiro. O 

indivíduo e os representantes das entidades sociais devem ser sujeitos ativos no processo 

legiferante, sendo autores das políticas públicas de interesse da maioria, respeitadas as minorias. 

 Essa participação é um exercício de cidadania, devendo ser realizada com liberdade 

de expressão e de opinião e, também, ser observada com a devida atenção pelos membros da 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, que, dentre outras razões, 

também foi criada para minimizar a ineficiência, seja pelos requisitos rígidos exigidos ou 

mesmo pelo desuso, dos projetos de iniciativa popular de leis. 

4.2 A SOCIEDADE NOS CENÁRIOS DECISÓRIOS COMO FATOR ESSENCIAL PARA A 

VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO E CONSEQUENTE FORTALECIMENTO DA 

REPRESENTATIVIDADE  

Sabe-se que a democracia brasileira ainda é jovem e, também em razão disso, passa 

por um momento de mudanças políticas que vem fortalecendo o cidadão, que atualmente vive 

em um contexto de participação e de fiscalização de atos de governos que envolvam, 

principalmente, recursos públicos, o que também demanda um comportamento mais responsivo 

das autoridades decisórias (FIGUEIREDO, 2016). 
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Ademais, foi na intenção de levar a participação social a todas as esferas que tratam 

de políticas públicas que a Constituição de 1988 disciplinou essa possibilidade, criando uma 

nova forma de interação entre a sociedade e o Estado. É nesse contexto que se percebe a 

participação mais efetiva da sociedade civil organizada nas esferas decisórias. (FIGUEIREDO, 

2016). 

Figueiredo (2016, p. 17) afirma, portanto, que a Lei Maior vigente “[...] consagrou um 

novo princípio de organização da Administração Pública, o princípio da participação popular 

em diferentes níveis de governo. Esse princípio alterou demasiadamente a forma do Estado se 

relacionar com a sociedade civil”. 

Ainda que se dê razão aos argumentos apresentados por Dallari (2013), o qual não 

entende razoável a participação social em todos os atos decisórios, não se pode olvidar que o 

momento é de se buscar interação entre representantes e representados, o que, por si só, 

demandaria uma maior participação da sociedade civil nos debates públicos e, por 

consequência, a consecução de decisões mais consistentes com a vontade popular.  

É exatamente essa interação que a CLP propicia aos representantes da sociedade civil 

organizada, os quais devem, além de apresentar sugestões de proposições legislativas, participar 

efetivamente dos debates em audiências públicas e reuniões deliberativas daquela Comissão, 

valorizando assim a legitimidade das decisões do colegiado daquele órgão. 

Bonavides (2003, p. 282/283), ao se referir às formas representativas, acaba por fazer 

uma forte crítica aos Poderes da República, afirmando que esses perderam a sua legitimidade, 

nos seguintes termos: 

As formas representativas, por obra da depravação que ora mina o sistema governativo 

vigente, tanto no campo executivo como legislativo e quiçá judicial, perderam de 

todo a legitimidade. Consequência: sua legalidade se desmorona, sua autoridade se 

aniquila, seus poderes se desmancham, sua ética se decompõe. Não há como restaurá-

la. Faltando legitimidade não se governa nem se legisla, salvo por vias 

excepcionais. As medidas provisórias, da maneira como se fazem no brasil, propagam 

a lei de exceção. O substantivo da democracia é, portanto, a participação. Quem 

diz democracia diz, do mesmo passo, máxima presença de povo no governo, 

porque, sem participação popular, democracia é quimera, é utopia, é ilusão, é 

retórica, é promessa sem arrimo na realidade, sem raiz na história, sem sentido 

na doutrina, sem conteúdo nas leis (Grifo nosso). 

A preocupação com a perda de legitimidade das decisões políticas é uma constante, 

mas é nesse contexto que se fortalece a relevância da democracia participativa para solucionar 
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a crise enfrentada pelas instituições e pelos representantes políticos. Por essa razão, 

compreende-se que o povo, por ser soberano, deve fazer valer a sua vontade na construção das 

leis e em outras questões de caráter fundamental do governo, ainda que sofra com pressões das 

classes dominantes, como a exemplo de bloqueios dos seus próprios representantes 

(BONAVIDES, 2003, p. 287/289). 

Com intento de reforçar a crítica referente à ausência da participação do povo nas 

decisões, utiliza-se da doutrina de Ferreira Júnior (2008, p.21), que sentencia que a democracia, 

cujo fundamento é baseado essencialmente na representatividade, está em crise, sendo julgada 

e mal avaliada por vários aspectos como, por exemplo, pelo não cumprimento dos programas 

de governo apresentados e também pelo distanciamento da sociedade do Parlamento, o que o 

autor supra denomina de “democracia contemplativa”. 

Embora se perceba críticas ao sistema representativo e à própria democracia, nota-se 

que o Brasil está caminhando para alcançar uma evolução democrática, posicionamento 

defendido por Machado (2018). Por sua vez, essa “evolução”, talvez provocada por uma 

mentalidade social mais ativa, decorrente de um sistema representativo que não inspira 

credibilidade, abre espaço para outras formas de participação. 

Ora, é indubitável e inconteste a importância da participação do povo nas decisões do 

País, porém os meios de essa participação acontecer é que merecem sofrer alterações, como já 

vem ocorrendo, o que trará a consequente evolução e a tão almejada efetividade da participação 

social. 

Deve-se reafirmar a importância do sistema representativo, não obstante às críticas 

existentes, para validar a soberania do povo, lembrando que Mill (2006) se rendeu a 

representatividade por não vislumbrar a possibilidade do povo, de maneira direta, exercer o seu 

papel de soberano (MILL, 2006, apud FARIA, 2012, p. 37). 

Acrescente-se, também, o entendimento trazido por Faria (2012, p. 31), que acredita 

estarem sendo vencidas as dificuldades de participação direta nas sociedades de massa, com a 

abertura trazida pelos novos meios ou instrumentos de participação. Assim, com a utilização 

dessas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), o trato da coisa pública, 

delegada aos representantes eleitos, não mais será de exclusividade dos políticos, mas deverá 

ser compartilhada com a sociedade, pelo menos teoricamente segundo o autor. 
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Atente-se, pela importância dada ao tema, que Faria (2012, p. 31) destaca que, “pelo 

menos em tese”, a interação da sociedade com os seus representantes pode ser feita de maneira 

mais direta a partir da utilização dos novos instrumentos de participação, fortalecendo o sistema 

representativo e a vontade do povo, o que será visto mais adiante.  

Estamos de acordo com Machado (2018) quando afirma que as transformações 

ocorridas na realidade social afetam a democracia representativa, corroborando com outros 

autores a existência de uma crise de representatividade.  

Não obstante, Machado (2018, p. 213) também se manifesta no sentido de que a 

democracia representativa não pode ser descartada, registrando que essa democracia “[...] 

merece ser considerada em uma democracia renovada pelo impulso e pela expansão da 

participação popular, abrangendo desde as esferas estatais até arenas que escapam da 

sociedade política”.  

Torna-se indispensável colacionar ao estudo um rápido conceito de legitimidade, haja 

vista ser termo recorrente neste trabalho, além de fundamental para a concepção do sistema 

político adotada pelos países. Impende mencionar que é legítimo aquilo correto, justo, 

verdadeiro e adequado ao olhar da sociedade, na qual o povo faz as suas opções de forma livre, 

de acordo com a sua vontade (GOMES, 2019).  

Ora, a legitimidade aqui tratada, portanto, faz referência à possibilidade de o povo 

escolher seus governantes, a partir do consenso popular, investindo essas autoridades de poder 

político, é a legitimidade dos mandatos eleitorais, nos termos do artigo 14, §9º da CF (GOMES, 

2019, p. 76/77). 

As dificuldades para obtenção de uma mudança substancial na concepção do 

Parlamento brasileiro são diversas, inclusive sob aspectos culturais. Nessa direção, merece 

destaque, pois ilustra o cenário atual, onde, por vezes, o parlamentar parece entender não ser 

necessário ouvir a sociedade para tomar sua decisão, haja vista ser o legitimo representante do 

povo e estar tecnicamente apto a defender os interesses da sociedade, as palavras de Faria (2012, 

p. 38) ao relatar o posicionamento de Hanna Ptkin (1976), revelando, in verbis: 

A estudiosa alemã Hanna Pitkin (1976) avança nesses pontos elencados por John Mill 

principalmente em sua obra The concept of representation, onde suscita questões 

relevantes sobre a discussão da representação. Ela critica essa visão minimalista de 

representação defendida por Burke que leva ao extremo inaceitável de 
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transformar o parlamentar em mero técnico que, dotado de informações técnicas 

e expertise necessárias para a decisão, pode melhor tomá-la do que a grande 

massa de cidadãos ignorantes. Na visão de Pitkin, outra vertente também 

condenável, além da de Burke, é aquela que considera as escolhas políticas 

questão de mera definição de preferências, sujeita a decisões arbitrárias e 

irracionais. Em sua visão, os representantes devem não apenas “governar” no 

sentido amplo da palavra e promover o interesse público, mas também prestar 

contas do exercício do mandato à sociedade, uma sociedade ativa (Grifo nosso). 

O posicionamento externado por Pitkin (1976) reforça o que se acredita ser a evolução 

do sistema democrático, onde os representados dialogam diretamente com seus representantes 

e aqueles fiscalizam as ações destes, reforçando a transparência e a prestação de contas das 

instituições (accontability), sempre buscando observar os interesses sociais.  

Para que ocorra essa evolução, entende-se que o povo não pode e nem deve se omitir, 

pois, certamente, a alienação do cidadão ao que ocorre nas decisões políticas do País é um atraso 

democrático, que também deve ser considerada uma barreira prejudicial às necessárias 

mudanças sociais e políticas. 

Ademais, utilizando a teoria do agir comunicativo de Habermas, para tratar do que 

chama de “novos saberes”, Gohn (2015, p. 13) ensina que, atualmente, “os principais 

movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e 

internacionais, com a utilização dos meios de comunicação disponíveis”.  

Esse é um aspecto relevante que não pode ser olvidado, pois o desinteresse da 

sociedade em relação à política, o que desemboca em votos de protesto ou, ainda, em votos em 

branco ou em votos nulos, acirra a crise da democracia e da representatividade, fazendo com 

que a participação popular seja construída sem lideranças e posições político partidárias, 

conforme assinala Machado (2018, p. 44/46). 

A crítica ao sistema representativo, bem como às barreiras que dificultam a 

modificação do cenário político atual, não se encerram, pois atingem, também, os partidos 

políticos que hoje vivem sem credibilidade, sem uma ideologia própria, o que afasta ainda mais 

o cidadão dos espaços de poder e, por consequência, de seus representantes. Deve-se 

acrescentar, ainda, que os partidos políticos têm por propósito conquistar ou manter o poder, 

embora sejam percebidos também como uma possibilidade de ligação da sociedade com os 

governantes (MACHADO, 2018, p. 49). 
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Assim, “[...] os partidos políticos, por exemplo, longe de algo que pudesse guiá-los, 

voltam-se para problemas os mais diversos e conflituosos, ao invés de adentrarem em 

programas, surgindo partidos com uma agenda bem específica, como é o caso do Partido da 

Mulher Brasileira” (MACHADO, 2018, p. 49).  

O exposto até o momento impõe mudanças necessárias à democracia, com evolução 

do pensamento social plural, o qual demanda uma atenção especial do representante às 

necessidades do representado. Trata-se de uma modificação de concepção, de alteração do 

modo de agir, enxergando cada decisão política como algo importante, que traz consequências 

e que deve ser acompanhada de perto pelos atores sociais. 

Deve-se asseverar que não se pretende atacar o papel do representante legitimamente 

eleito, inclusive pela relevância do seu papel na sociedade, mas buscar elementos de convicção 

que demonstrem a necessidade de uma participação efetiva da sociedade nas decisões, 

especialmente às do Parlamento e, mais especificamente, às da Comissão de Legislação 

Participativa.  

Ferreira Júnior (2008, p. 22) lembra que “[...] estudiosos contemporâneos pugnam por 

uma reforma política que substitua o paradigma procedimental por uma democracia com maciça 

participação popular”, aumentando os cenários de debates de forma a propiciar ao cidadão a 

exposição de sua opinião em relação a questões fundamentais.  

O referido autor indica como uma das vozes relevantes na direção da democracia 

deliberacionista a filósofa Hanna Arendt, registrando a importância de os grupos sociais serem 

ouvidos para se tornarem visíveis para a toda a sociedade, pois acredita ser por meio do discurso 

que se pode reconhecer as necessidades desses grupos (FERREIRA JÚNIOR, 2008, p. 22). 

A posição acima externada se coaduna perfeitamente com o que se deseja para a CLP, 

como cenário no qual a sociedade tem voz, podendo dialogar abertamente com os 

parlamentares-membros, sempre em busca de decisões construídas com diálogo entre 

representantes e representados. 

Outrossim, deve-se lembrar ao leitor do presente estudo que, embora o ponto fulcral 

seja a análise da efetividade da participação dos atores políticos nas reuniões da Comissão de 

Legislação Participativa, serão, a título de conhecimento, informadas de forma célere, algumas 
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inovações realizadas pela Câmara dos Deputados que já foram reconhecidas pelos organismos 

internacionais.  

Entende-se que a participação social na CLP acaba por reforçar o sistema 

representativo, pois, indubitavelmente, proporciona mais credibilidade às decisões que são 

discutidas por atores diversos, sendo o retrato de uma evolução democrática necessária e atenta 

às demandas da sociedade brasileira. 

Antes, porém, entende-se conveniente demonstrar como as organizações sociais estão 

sendo cruciais para a evolução da democracia participativa e, por consequência, para a 

conquista de direitos sociais. 

4.3 O CONCEITO DE TERCEIRO SETOR E A VALORIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

SOCIAIS 

Ao iniciar a análise do tema proposto, entende-se necessário lembrar ao leitor que, 

consoante tratado no primeiro capítulo deste trabalho, foi feito um panorama revelador da 

importância dos movimentos sociais para as mudanças políticas ocorridas nos últimos anos no 

Brasil, com demonstração da atuação desses movimentos para a conquista e para a manutenção 

de direitos. 

Nesse contexto, Gohn (1995, p. 111) revela que os movimentos pela redemocratização 

do Brasil, marcados pela resistência e pelo enfrentamento ao regime militar, fizeram com que 

a sociedade se rearticulasse em relação às frentes de lutas, com a união das forças de oposição. 

A referida autora registra a participação, naquela ocasião, de outros atores sociais 

menos tradicionais, em quem seriam depositadas as expectativas de transformação social, a 

exemplo “dos moradores das periferias, das favelas, cortiços e outros submundos” (GOHN, 

1995, p. 112/113). 

 Isso teria ocorrido no período compreendido entre 1975 e 1982, em que foram 

realizados movimentos pela redemocratização do País, além de movimentos feministas, 

movimento pela anistia, movimento sindical, movimento estudantil, movimentos de 

professores e outros profissionais da área da educação, da saúde etc (GOHN, 1995).   
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Vale reafirmar, por oportuno, que os movimentos representaram o fortalecimento da 

cidadania nos anos de 1970 e 1980, instrumentos de transformações e de lutas sociais, que 

envidaram esforços para a redemocratização, com o propósito de mudar a política brasileira.  

Esses movimentos também foram considerados a nova bandeira reivindicatória, 

inclusive motivadores de inserções de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que 

garantiram uma maior participação social nas esferas decisórias, a exemplo do plebiscito, do 

referendo e da iniciativa popular de leis, consoante tratada por Gohn (1995, p. 202/203). 

Ainda que de forma célere, pareceu oportuno registrar a relevância desses movimentos 

sociais populares, conforme supramencionado. Porém, houve uma queda na concentração 

desses movimentos, causando o chamado refluxo e modificando a maneira da sociedade 

reivindicar direitos, o que proporcionou a participação cidadã de forma mais propositiva, porém 

por meio de associativismos e conselhos sociais. 

Gohn (2015, p. 7/8) afirma, visando demonstrar a evolução da participação social, que 

“[...] alguns movimentos se articularam com as novas formas institucionalizadas de 

participação social presentes nos inúmeros conselhos, especialmente os Conselhos Gestores, os 

Conselhos de Representantes Municipais, os Conselhos do Orçamento Participativo etc.”. 

Esse novo formato de participação vem se fortalecendo e levando a sociedade a 

enfrentar questões inerentes à construção, em parceria com o Estado, de políticas de interesse 

social, não somente ações reivindicatórias de direitos, conforme ensina Gohn (2015, p. 18), in 

verbis: 

Esse tipo de associativismo não demanda dos indivíduos obrigações e deveres 

permanentes para com uma organização. E a mobilização se efetua 

independentemente de laços anteriores de pertencimento, o que não ocorre com o 

associativismo de militância político-ideológica. Em suma, o novo associativismo é 

mais propositivo, operativo e menos reivindicativo – produz menos mobilizações 

ou grandes manifestações, é mais estratégico. O conceito básico que dá 

fundamento às ações desse novo associativismo é o de Participação Cidadã (Grifo 

nosso). 

Não obstante os registros supra, não se pode olvidar o relevante papel que a 

Constituição Federal de 1988 teve, não só para a retomada da democracia, mas para a 

transformação do sistema democrático, tornando-o mais aberto às práticas da democracia 

participativa. Essas inovações fizeram com que houvesse uma descentralização administrativa 
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que favorecesse o diálogo referente às políticas públicas, com a criação de cenários 

deliberativos (PEREIRA SILVA, 2018).  

A partir da Constituição Federal de 1988, a sociedade passou a ter “direito a ter 

direitos”, proporcionando uma espécie de “[...] complementariedade entre democracia 

representativa e participativa”. Ratifica-se, assim, que os movimentos populares foram 

responsáveis pela conquista do direito de participação política, propiciando uma democracia 

mais completa (PEREIRA SILVA, 2018, p. 7). 

Não se pode deixar de mencionar que, anteriormente a essas conquistas sociais que 

precederam e, em seguida, “materializaram-se” na Constituição Federal de 1988, já havia no 

Brasil, com a Santa Casa de Misericórdia de Santos, no ano de 1953, o chamado “terceiro setor” 

que, na realidade, pode ser descrito como um conjunto de organizações, sem fins lucrativos, 

que participam de atividades com finalidade social.  

O Terceiro Setor é hoje de suma importância para o alcance dos direitos sociais, haja 

vista o Estado não observar, da maneira que se espera, os direitos constitucionalmente 

assegurados e os pleitos apresentados pela população, o que demanda uma atuação mais efetiva 

e eficiente de organizações voltadas ao interesse da sociedade.  

Sabo Paes e Secundino Santos (2017, p. 146), utilizando os argumentos de Boaventura 

Sousa Santos (2002), esclarecem que “[...] o Terceiro Setor é formado por instituições mais 

flexíveis, que atuam com o compromisso prático entre a eficiência e a equidade, executando 

atividades com finalidade social”.    

Chega-se a creditar ao terceiro setor a qualidade da democracia que é encontrada 

atualmente, afirmando que o inconformismo com as questões sociais em uma sociedade plural 

valida a importância do terceiro setor, o que, certamente, beneficia o cidadão e toda a sociedade 

(SABO PAES; SECUNDINO SANTOS, 2017).   

Nota-se, assim, a crescente valorização de grupos sociais organizados que vêm 

conquistando o direito de participar do cenário político, lutando para minimizar as 

desigualdades existentes e, principalmente, opinando em relação às políticas a serem adotadas 

para a consecução da almejada justiça social.  
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Assim, percebe-se a atuação de diversos grupos, a exemplo de associações, federações, 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) e outras, inclusive perante o Congresso Nacional, 

como instrumento de fortalecimento da democracia participativa e, por consequência, da 

soberania popular.  

Ora, trançando um paralelo com a CLP, resta evidenciada a relevância da participação 

dos segmentos sociais para os debates e para as deliberações sobre políticas públicas, ainda que 

a atuação desses grupos mereça uma atenção especial por parte daquela Casa de Leis e, 

principalmente, daquela Comissão, fazendo com que haja mais efetividade nos trabalhos e 

contribuições legislativas apresentadas pelas entidades, o que também afeta positivamente a 

democracia.  

Esses grupos organizados ou organizações sociais têm atuação importante diante das 

autoridades públicas. Alguns desses grupos ou instituições são chamados de terceiro setor como 

forma de serem distinguidos do Estado (Primeiro Setor) e do setor privado (Segundo Setor) 

(COUTINHO, 2002). 

A autora supra demonstra a importância e também revela algumas críticas em relação 

ao “terceiro setor”, afirmando que este representa a fragmentação dos movimentos sociais, 

sendo visto como o corresponsável pelas questões públicas de responsabilidade do Estado. 

Com interessante análise, Joana Coutinho (2003, p. 87), ao tratar do trabalho de 

Montãno, na obra “Terceiro Setor e Questão Social, crítica ao padrão emergente da intervenção 

social”, afirma que:  

Visitando teóricos de Tocqueville a Hayck, passando por Habermas e outros, o que 

demonstra uma ampla pesquisa que explicita as conexões teóricas que influenciaram 

a literatura corrente do chamado “terceiro setor” Carlos Montãno vai desmascarando 

a verdadeira “intenção” dos adeptos do conclamado “menos Estado e maior 

‘sociedade civil’”. 

[...] O autor faz, com agudeza, uma leitura que vai da legislação em vigor até ao 

que realmente importa: a inserção deste setor no debate político-ideológico, 

apresentando como ele realmente foi gestado: um apêndice das políticas 

neoliberais (Grifo nosso). 

Ratifica-se que, com o Estado não conseguindo atender os pleitos sociais e, 

consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, é natural que o papel 

desempenhado pela sociedade civil ganhe força para articular nos espaços públicos e interagir 

com “a ordem estatal”, consoante sobressai em artigo de Aguilar Calegare e Silva Junior (2009).  



76 
 

Ao comentar sobre o terceiro setor, Pereira Gonçalves (2006, p. 100), informa que se 

trata de um setor com várias instituições, as quais pautam suas atuações “em diversas áreas e 

com diversos segmentos e que vem encontrando respostas criativas para muitos problemas da 

população, tornando-se um setor estratégico, capaz de contribuir para reduzir a exclusão 

social e construir um futuro melhor para a sociedade” (Grifo nosso). 

Ademais, a referida autora busca conceituar terceiro setor, fazendo afirmações no 

sentido de se tratar de um “[...] conjunto de organismos, organizações ou instituições sem fins 

lucrativos dotados de autonomia e administração própria que apresentam como função e 

objetivo principal atuar voluntariamente junto à sociedade civil visando ao seu 

aperfeiçoamento” (PEREIRA GONÇALVES, 2006, p. 100).  

Esclarece a autora que cabe aos novos atores a participação na construção de políticas 

públicas, registrando que o terceiro setor é formado por entes coletivos, como por exemplo 

associações e fundações de direito privado, nos termos do artigo 44 do Código Civil Brasileiro, 

tendo como características a esses grupos a ausência de lucro e a observância às finalidades 

sociais e públicas (PEREIRA GONÇALVES, 2006, p. 101/112). 

Resta evidenciada a crescente importância dos grupos organizados para a consecução 

de direitos sociais, o que foi reforçado pelos dispositivos da própria Constituição Cidadã, cuja 

promulgação proporcionou a universalização dos direitos do cidadão, abrindo espaço para esses 

entes coletivos atuarem diante de um Estado que se mostra algumas vezes omisso e que não 

observa os direitos inerentes ao povo, principalmente nos dias atuais quando se verifica ações 

governamentais contrárias a determinadas conquistas sociais históricas. 

Exemplificando o acima exposto, cabe registrar que o Relatório da Anistia 

Internacional, divulgado dia 27 de fevereiro de 2020, aponta que o ano de 2019, no Brasil, foi 

marcado por retrocessos na área de direitos humanos. Segundo a divulgação feita pelo site G1 

(2020), o Relatório de Anistia afirma que “[...] o presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades 

mantiveram um discurso abertamente contrário aos direitos humanos e que isso foi traduzido 

em medidas administrativas e legislativas”.  

Ainda que não se concorde com tal afirmação, deve-se concluir, do exposto acima, que 

os grupos organizados de cidadãos devem acompanhar de perto todas as decisões políticas das 

esferas dos três Poderes da República, participando, sempre que possível, das deliberações, 
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especialmente aquelas que tratem de políticas públicas, fazendo valer um pensamento coletivo 

que retrate a vontade da maioria, da soberania popular. 

E como vontade da maioria, mencionada anteriormente, verifica-se a força que os 

grupos organizados ganharam nos estados democráticos, a exemplo das associações, 

federações, confederações, sindicatos e outros que se tornaram as grandes “estrelas” da vida 

política, conforme ensina Bobbio (2015, p. 42/43), in verbis: 

O que aconteceu nos Estados democráticos foi exatamente o oposto: sujeitos 

politicamente relevantes tornaram-se sempre mais os grupos, grandes 

organizações, associações da mais diversa natureza, sindicatos das mais diversas 

profissões, partidos das mais diversas ideologias, e sempre menos os indivíduos. Os 

grupos não os indivíduos são os protagonistas da vida política numa sociedade 

democrática (Grifo nosso). 

Esses novos grupos, mais organizados para atuar não somente nas reivindicações, mas 

na construção de políticas públicas junto aos poderes decisórios, são protegidos 

constitucionalmente e vieram para fazer a diferença nos debates e fortalecer o Estado 

Democrático de Direito. Quem comentou sobre referido assunto, de forma bastante 

interessante, foi o Ministro Ricardo Lewandowiski, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADIn) n. 1.842/RJ, de 06/03/2013: 

Sobre esse tema, em particular, assentei em sede acadêmica que: "(...) a participação 

popular atualmente não ocorre mais apenas a partir do indivíduo, do cidadão 

isolado, ente privilegiado e até endeusado pelas instituições político-jurídicas do 

liberalismo. O final do século XX e o século XXI certamente entrarão para a 

História como épocas em que o indivíduo se eclipsa, surgindo em seu lugar as 

associações, protegidas constitucionalmente, que se multiplicam nas chamadas 

'organizações não-governamentais' (Grifo nosso, LEWANDOWISKY, 2013). 

A importância de a sociedade atuar junto aos poderes decisórios, por meio de 

movimentos menores e organizados, o que recentemente tem crescido no Brasil, propicia uma 

maior legitimidade das decisões de quaisquer das esferas de Poder, haja vista o povo se sentir 

mais participativo, compreendido como um ator relevante, pois não somente reivindica direitos, 

mas atua de forma a contribuir com a construção de novos direitos, condizentes com seus 

interesses, assegurando também aqueles já existentes. 

Observa-se, assim, a importância da participação social para garantir decisões mais 

acertadas das autoridades. Isso deve ocorrer em todas as esferas de poder, porém, em relação 

ao Poder Legislativo, parece mais evidente a relevância da participação do povo na construção 

legislativa, onde as normas devem ser deliberadas e apreciadas pelos diversos atores em 
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reuniões parlamentares, objetivando a criação de legislações com observância à vontade 

soberana do povo, o que acarretará legislações mais eficazes. 

É exatamente nesse contexto que a CLP aparece como um órgão de aproximação entre 

representantes e representados, de interação do Parlamento com a sociedade civil organizada, 

de construção de políticas públicas de forma conjunta, onde os debates devem ser profícuos, 

com vistas à melhor solução dos problemas enfrentados pela sociedade. 
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5 A REQUALIFICAÇÃO DO PARLAMENTO E A CONVERGÊNCIA COM O 

DEBATE PÚBLICO  

Percebe-se que uma sociedade mais ativa politicamente demanda um Parlamento que 

seja mais transparente, com políticos que realmente se preocupem com os interesses do povo e 

que forneçam informações fidedignas de seus atos e de suas decisões, sendo, portanto, 

responsivos às demandas que se apresentam.  

 É nesse sentido que se entende a requalificação do Parlamento brasileiro, cujas ações 

devem ser fiscalizadas pela sociedade, transformando-se em um local de maior interação entre 

representantes e representados, com vistas à construção legislativa mais completa, com amplos 

e isonômicos debates que contribuam com os interesses do povo. 

5.1 A QUALIFICAÇÃO DO PARLAMENTO 

Conforme mencionado em artigo “Crise da democracia representativa”, que utiliza os 

ensinamentos de Leslie Schwindt-Bayer quanto à ampliação da representatividade, e de John 

Carey que defende a requalificação do Parlamento brasileiro, deve-se compreender, 

preliminarmente, que requalificar o parlamento é aperfeiçoar a accountability. Outrossim, 

entende-se que a requalificação não pode ser moderada, pois não atingirá a opinião pública, 

que, por sua vez, não tem apreço por aquela instituição, conforme lição de Mário Fuks (SOUZA 

PINTO; MESSEMBERG GUIMARÂES; LESSA DE BARROS, 2016). 

Uma alternativa sugerida para reduzir os atuais problemas, que parece razoável, é a 

utilização de distritos menores para as eleições, bem como o número mais reduzido de 

deputados eleitos, o que facilitaria a chamada trade-off ou troca entre uma representação 

inclusiva e um governo responsivo ou accountability (SOUZA PINTO; MESSEMBERG 

GUIMARÂES; LESSA DE BARROS, 2016). 

Carey também ensina que, junto à representatividade do Legislativo, deveriam ser 

encontradas 3 (três) condições, a saber: representatividade, responsividade ou accontability 

coletiva e responsividade ou accontability individual.  (SOUZA PINTO; MESSEMBERG 

GUIMARÂES; LESSA DE BARROS, 2016, p.47)   

Entende-se, pelo acima exposto, o papel fundamental da sociedade no 

acompanhamento das decisões do governo, que deve agir com transparência e prestar contas de 
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suas decisões ao povo. É nesse contexto que se acredita na requalificação do Parlamento e, por 

consequência, em uma participação mais efetiva dos segmentos sociais nos espaços decisórios 

das Casas Legislativas. 

Parece pertinente colacionar excerto do trabalho de Souza Pinto, Messenberg 

Guimarães e Lessa de Barros (2016, p. 45⁄46), no estudo de título “A Crise da Democracia 

Representativa”, os quais afirmam:   

Porém, mais do que isso, os novos movimentos sociais globais têm questionado as 

estruturas da representação política e os regimes de governança liberal. O 

audacioso salto feito pela teoria e pela prática da democracia representativa – da 

“vontade de todos” para a “vontade geral” – finalmente se revelou fatal, e até 

mesmo as novas formas de governança, estendidas como uma rede de proteção ao      

acrobata em queda livre, revelaram-se excessivamente desgastadas e frágeis 

(HARDT; NEGRI, 2012). Em outras palavras, o debate político-constitucional foi 

reaberto. A demanda que se apresenta hoje não é apenas de conteúdo – ou seja, do 

privado para o público e do público para o comunal –, mas também de forma.  

Diante disso, para que sobreviva como fórum institucional privilegiado, o 

Parlamento terá de se reinventar. Reconhecendo que não mais detém – e talvez 

nunca tenha detido – o monopólio da política institucional, o Parlamento terá de 

tornar-se mais representativo, transparente, responsivo e permeável à sociedade 

civil e aos que vêm sendo mantidos fora dela, criando meios institucionais efetivos 

de participação política, e passar a conviver de maneira mais cooperativa do que 

competitiva com outras instâncias de discussão e formulação de políticas 

públicas, tais como conselhos e conferências, assim como outras que venham e 

devam ser instituídas (Grifo nosso).  

O Ministro Barroso esclarece que a crise nos parlamentos fortalece o Executivo e, 

principalmente, quando se trata de Brasil, o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido, o Ministro assevera, em artigo intitulado “A razão sem voto: o Supremo Tribunal 

e o governo da maioria”, que, atualmente, os órgãos judiciais estão se fazendo mais 

representativos que as próprias instituições políticas (BARROSO, 2015).  

O sistema democrático está sendo colocado à prova, fazendo com que a crise existente 

nos parlamentos seja notada em todas as partes do mundo. O cidadão não demonstra interesse 

em ir às urnas para escolher seu representante, nem sequer lembra em quem votou nas últimas 

eleições, pois já não mais acredita na democracia representativa. O Ministro Barroso esclarece, 

ainda, que o radicalismo em questões políticas afasta o cidadão comum, com prejuízo ao debate 

público, haja vista o sistema representativo não mais responder satisfatoriamente as demandas 

dos cidadãos, ainda que sejam majoritárias (BARROSO, 2015). 

A desconfiança com o parlamento é um fenômeno mundial, que vai além do déficit 

democrático percebido no Brasil, pois ocorrem outras questões a serem enfrentadas, a exemplo 
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do que ocorre com os Estados Unidos e em outros países da América, em que existe maior 

visibilidade política global e pode-se notar “os desmandos do financiamento eleitoral, a 

indesejável infiltração da religião no espaço comum. Vicissitudes análogas acometem países da 

América Latina e da Europa, com populismos de esquerda, em uma, e de direita, em outra” 

(BARROSO, 2015, p.38). 

O relato do Ministro Barroso reforça o entendimento de que o eleitor brasileiro não se 

interessa pela política, haja vista a demonstração de indiferença e até mesmo desprezo 

percebidos. Além disso, o fato de o cidadão sequer lembrar do parlamentar em que depositou 

seu voto traz uma grave consequência para a política, pois aquele certamente não poderá aferir 

se a escolha que fez foi acertada. 

5.2 O DEBATE DEMOCRÁTICO  

Evidencia-se que as escolhas dos cidadãos, quando elegem seus representantes, 

traduzem o que se entende por legítimo, pois o povo tem o poder soberano de decidir quem irá 

representá-lo. Nessa mesma direção aponta Barroso (2019) ao tratar da mais recente feição da 

democracia, onde as audiências e debates públicos tomam corpo e se fazem ferramentas 

importantes de participação, inclusive com a utilização dos novos meios de comunicação, 

aumentando a interação da sociedade com as autoridades decisórias. 

Nesses espaços deliberativos, percebe-se um crescente incremento de grupos sociais e 

a utilização dos novos meios tecnológicos de comunicação que propiciam uma participação 

mais massiva da sociedade. Não há mais somente uma participação popular limitada às eleições, 

as regras do jogo agora permitem uma participação social efetiva e perene, com a possibilidade 

de diálogos constantes entre os governantes e governados (BARROSO, 2019). 

Converge com a assertiva acima, o pensamento externado por Cyrino (2016, p. 55) 

que, ao utilizar os ensinamentos de Habermas (1997, p. 345), em relação à importância dos 

argumentos para a concretização dos debates públicos, sustenta que “os princípios 

legitimadores do Estado, do direito e da jurisdição constitucional, portanto, seriam aqueles que 

tornam o debate público possível, num espaço permanente de igualdade e liberdade, 

viabilizando-se, assim, a deliberação a partir dos melhores argumentos”. 
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A relevância de se manter um processo deliberativo constante e uma jurisdição 

constitucional garantidora da democracia, onde é observado o princípio da maioria, porém com 

respeito e proteção às minorias é algo a ser perseguido.  Somente assim que se poderá tratar das 

escolhas públicas (public choice), que deve ter por base a realidade política, com atenção às 

inevitáveis interferências advindas de interesse individuais e coletivos que se contrapõem 

(CYRINO, 2016, p. 56/57).  

Ora, não se pode deixar de mencionar que os ensinamentos de Cyrino, ao tratar das 

escolhas públicas e especialmente das questões que norteiam a deliberação, leva o leitor à 

reflexão e confirma a relevância da pesquisa empírica e da pesquisa teórica para desvelar a 

realidade dos debates em que se busca, na medida do possível, o consenso e, consequentemente, 

a verdadeira legitimidade das decisões.  

A proposta do supramencionado autor se coaduna com aquilo que é desenvolvido neste 

trabalho, principalmente no que concerne à análise dos dados das reuniões parlamentares da 

Comissão de Legislação Participativa, consoante consta da seção 6 deste estudo. 

Entende-se oportuno destacar trecho do trabalho de Burgos (2007, p. 46), o qual define 

as condições básicas de participação social, sendo que participar politicamente significaria, no 

seu entender “tomar parte nas decisões sobre políticas públicas. Consiste em formar opinião 

sobre uma decisão do Estado”. Assim, o mencionado autor registra, in verbis: 

Santos Jr. (2005) afirma que a possibilidade de participação social depende de duas 

condições básicas: 1)  um  ambiente  democrático embasado  na  representação  do  

poder e que garanta o direito ao exercício da cidadania política;   e 2) a existência 

de condições para o efetivo  exercício  dessa  cidadania  política  além  de espaços  

públicos  de  interação  entre  os agentes  públicos  e  a  sociedade  civil.  Nesta 

segunda condição, será tanto mais propensa à participação social  quanto  maior  forem  

a  inclusão  social  e  a  capacidade  de  articulação autônoma   da   sociedade   civil.   

Assim, o   fortalecimento   das   instituições   democráticas mobilizadas e, 

principalmente, a redução das desigualdades sociais são aspectos fundamentais 

para garantir um efetivo processo de participação cidadã. Nas   palavras   de   

Sampaio (2005,  p. 47)   “participar   politicamente   significa, fundamentalmente, 

tomar parte nas decisões sobre políticas  públicas.  Consiste  em  formar opinião  

sobre  uma  decisão  do  Estado;  em  expressar, pública  e  livremente,  essa  

opinião,  em vê-la levada em consideração”. Por fim, a  condição  para  a  

participação  cidadã  perpassa,  primeiramente,  de  um ambiente  de  

multiplicidade  de  atores  sociais,  oriundos  de  um  ambiente  democrático  

estável, para  em  seguida  ser  defrontado  por  uma  multiplicidade  de  agendas.  

Tal  gama  de  agendas deverá  ser  reduzida  a  números  menores  em  espaços  

específicos  de  debate,  e  incorporadas  à agenda pública nos foros oficiais de decisão 

(Grifo nosso, CELIBERTI, 2005, apud BURGOS, 2007, p. 46). 
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Deve-se estar atento às observações de Monteiro (2007, p. 27), o qual procura 

demonstrar que “o elo entre eleitor e o representante eleito é suficientemente complexo para 

desaconselhar que ele sirva de base ao entendimento de como se formam e operam as escolhas 

públicas”. Para melhor entendimento, o autor revela, em relação a esses mecanismos, que as 

escolhas são realizadas por meio de estratégias, como em um jogo com regras, onde existem 

participantes interagindo entre si (MONTEIRO, 2007, p. 27). 

Ao tratar da democracia deliberativa, Macedo (2018) explica que a qualidade dos 

debates, com explicações e argumentações razoáveis, pode mudar o cenário, fazendo com que 

as pessoas modifiquem a sua opinião em relação a certas matérias. Ademais, ao tratar dos 

debates no Parlamento, mais especificamente nas audiências públicas das comissões 

permanentes, os atores teriam uma maior motivação para se prepararem, com apresentação de 

argumentos convincentes, pois esses seriam observados (MACEDO, 2018, p. 8). 

É claro que o diálogo e as argumentações de convencimento são necessários em 

debates que busquem o consenso, porém não se pode esquecer que atualmente encontram-se 

indivíduos com posicionamentos ideológicos bastante contrários ou, como se prefere afirmar 

ultimamente, ideias e argumentos polarizados, os quais dificultam a consecução de decisões 

por convencimento argumentativo, inclusive pela pluralidade de interesses. 

Depreende-se que a democracia deliberativa, cuja teoria foi impulsionada na década 

de 90, deve ser entendida como forma de governo em que os cidadãos apresentam suas opiniões, 

argumentando com outros atores em busca de conclusões que devem ser aceitas pela maioria, 

mas com a possibilidade de serem modificadas no futuro, utilizando, para tanto, argumentos 

que demonstrem ser possível mudar a opinião das pessoas por meio de argumentos racionais, 

consoante ensina Macedo (2018). 

A mencionada autora confirma o seu entendimento em relação ao tema quando registra 

a importância do debate público para a formação de opiniões, não somente as ideias individuais 

dos cidadãos ou sua agregação ou de semelhantes propósitos. Citando Habermas, a autora 

demonstra a necessidade de haver esse processo comunicativo, pois quando, por exemplo, as 

normas são debatidas com a participação dos que serão afetados por elas, certamente terão mais 

chance de serem aceitas (MACEDO, 2018). 
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5.3 DAS REUNIÕES DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Preliminarmente, vale relembrar que, para aferição da participação social e da resposta 

dos parlamentares às demandas apresentadas, também serão analisadas as audiências públicas 

realizadas pela CLP no período de 2015 a 2018, o que torna evidente a necessidade de se 

conceituar esse instituto, fazendo um pequeno histórico dessa ferramenta democrática.  

Embora a audiência pública tenha um caráter bastante informal, esse tipo de reunião é 

disciplinado por diversas normas. Encontra-se no direito anglo-saxão a origem dessas reuniões, 

“[...] especificamente com o direito de ser ouvido, considerado princípio de justiça natural 

(direito inglês) e direito constitucional básico (direito estadunidense)” (MACHADO, 2018, p. 

165). Posteriormente, o direito de se manifestar e de se fazer ouvir é utilizado para a construção 

legislativa e de outras normas da maneira mais condizente com o interesse social (MACHADO, 

2018). 

Segundo Machado (2018), as audiências públicas começaram a ser utilizadas no Brasil 

recentemente. O autor registra que existem normativos de audiência pública no Brasil, 

afirmando que a Resolução do Conama nº1, de 1986, foi a primeira norma que disciplinou a 

audiência, oportunidade em que foi tratada como instrumento de prestação de contas, 

permitindo a sociedade participar, com certas limitações. O autor também cita normativos que 

preveem a possibilidade de audiências públicas, como por exemplo, a Lei nº 9.784, de 1999, e 

o Decreto nº 8.243, de 2014. 

Interessante ressaltar que o Decreto supramencionado, com o escopo de fortalecer os 

mecanismos da democracia, registra que a audiência pública deve ser compreendida como “[...] 

mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a qualquer interessado, com 

a possibilidade de manifestação oral dos participantes, cujo objetivo é subsidiar decisões 

governamentais”, consoante consta do Decreto nº 8.243, de 2014. 

Em relação à Lei nº 9.784, de 1999, pode-se afirmar que previu, no artigo 32, a 

possibilidade de realização de audiência pública a juízo da autoridade competente 

(MACHADO, 2018, p. 173). 

Ainda em relação à audiência pública, deve-se mencionar que trata de processo 

administrativo, no qual há participação de grupos sociais e indivíduos, reforçando e legitimando 
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as decisões da Administração, por meio de manifestações que conduzam ao amplo consenso 

(MOREIRA NETO, 1997, p. 14). 

A fundamentação constitucional da audiência pública nas Casas Legislativas pode ser 

constatada pela redação do artigo 58, § 2º, inciso II, da Constituição da República de 1988, o 

qual prevê a sua realização pelas comissões do Congresso Nacional. 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados também prevê esse instituto nos 

termos dos artigos 255 a 258, os quais revelam, in verbis: 

Art. 255. Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência pública com 

entidade da sociedade civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem 

como para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua área 

de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade 

interessada.  

Art. 256. Aprovada a reunião de audiência pública, a comissão selecionará, para 

serem ouvidas, as autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas ligados 

às entidades participantes, cabendo ao presidente da comissão expedir os convites 

(Grifo nosso, BRASIL, Câmara dos Deputados, 1989). 

Importante ratificar o entendimento no sentido de que a audiência pública, no âmbito 

do Poder Legislativo, é um instrumento posto à disposição da sociedade civil organizada para 

que esta possa interagir com os deputados ou senadores, propiciando debates e decisões 

referentes a temas importantes para o País (CARNEIRO; SANTOS; NOBREGA NETTO, 

2016, p. 432).  

A consideração elaborada por Machado (2018, p. 181), em relação à utilização desse 

instrumento democrático, revela que “[...] realmente é possível encontrar exemplos de uma 

crescente abertura da esfera estadual à participação social, via audiência pública”. Tal assertiva 

reforça o crescimento desse instituto em prol da democracia. 

Verifica-se que não somente o Poder Legislativo utiliza esse instrumento. Assim, vale 

salientar que, após análise de cinco audiências púbicas realizadas pelo Supremo Tribunal 

Federal, Machado (2018, p. 182) observou que, apesar da abertura para a participação da 

sociedade, oportunidade em que foram ouvidos diversos atores, “[...] não se pode deixar de 

pontuar a ausência de diálogo interno, ou seja, durante a realização da audiência”.  

A informação trazida por Machado (2018) é deveras relevante, pois se não existir 

diálogo interno nas audiências não ocorrerá o esperado debate entre os interessados no tema, o 

que certamente refletirá em decisões carentes de consenso e, porque não dizer, pouco legítimas. 
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Ademais, o mencionado autor utiliza a opinião de Valle (2012, p. 49), em relação às 

audiências públicas no STF, para demonstrar que existe uma forte presença de procedimentos 

unilaterais, não existindo qualquer interação entre a sociedade e os julgadores, inclusive pelo 

fato de alguns expositores, admitidos a participar, se ausentarem da audiência, acarretando em 

prejuízo ao caráter deliberativo da reunião. 

Essa questão que envolve a ausência de debates e a pouca ou nenhuma interação entre 

as autoridades e os representantes da sociedade chama sobremaneira a atenção, aspecto que 

também merece ser analisado, pois pode acarretar uma participação efêmera e não condizente 

com o objetivo democrático do instituto, provocando decisões que, somente aparentemente, 

estariam legitimadas pela sociedade, mas sem a responsividade esperada por parte dos 

representantes. Este tema é relevantíssimo para o desenvolvimento deste trabalho, pois reforça 

a participação do cidadão nos espaços decisórios, bem como demonstra a necessidade de 

interação entre as autoridades e a sociedade para a solução das demandas que se apresentarem. 

Assim, a resposta parlamentar aos pleitos sociais é o que se define por responsividade, 

tema conceituado por Carreirão (2015), o qual afirma que a atuação responsiva dos 

representantes ocorre quando as suas decisões vêm ao encontro dos anseios de seus 

representados, ou melhor, quando o que deve ser decidido leva em consideração as opiniões 

dos cidadãos, revelando, ainda que: 

As relações entre representação, responsividade e accountability são complexas: o 

povo pode sinalizar suas preferências e um governo responsivo implementará 

suas instruções para gerar resultados que o povo deseja. Alternativamente, o 

governo pode antecipar os julgamentos retrospectivos que os eleitores farão e, para 

ganhar as próximas eleições, fazer hoje o que acha que será mais bem avaliado pelo 

povo no futuro (mesmo que se afaste de suas preferências manifestas) (Grifo nosso, 

CARREIRÃO, 2015, p. 397⁄398). 

Atualmente, as audiências públicas são percebidas como desdobramentos do princípio 

da soberania popular, oportunidade em que o representado poderá interagir com o representante 

e com outros atores. Ressalte-se que caberá ao cidadão de maneira individual ou, ainda, por 

intermédio de grupos sociais organizados “[...] apresentar propostas, reivindicar direitos, exigir 

a observância de deveres constitucionais e infraconstitucionais, bem como a tomar ciência dos 

fatos ou de medidas adotadas ou a serem providenciadas pelas autoridades públicas” 

(ALMEIDA 2012, p. 68, apud MACHADO, 2018, p. 183). 
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 Utilizando-se a doutrina de Almeida (2012, p. 70/72), entende-se audiência pública 

como a forma para facilitar a sociedade a tomar conhecimento do que ocorre junto ao poder 

público, propiciando o legítimo exercício da cidadania. É um instrumento constitucional que 

possibilita que o cidadão participe das decisões apresentando propostas, fiscalizando as 

instituições, questionando atos, requestando providências, ou seja, dialogando a respeito de 

matérias que sejam de relevante interesse social. 

Segundo Gregório Assagra Almeida, citado por Machado (2018, p. 187), os princípios 

colacionados abaixo, fundamentados na soberania popular, são orientadores da audiência 

pública: 

1. Princípio democrático (art. 1º da CF/1988). O princípio democrático é o 

mais importante de todos os princípios; é a cláusula mãe das audiências pública, 

por força do qual se impõe a fomentação da participação popular e, ao mesmo 

tempo, proíbem-se atitudes restritivas do acesso à audiência pública. 

2. Princípio da publicidade ampla, irrestrita e popular (arts. 5º, LX e 37, 

caput, da CF/1988). À audiência pública deve ser conferida a máxima publicidade 

com sua divulgação por todos os meios legítimos, tais como editais, convites, com a 

utilização de todos os veículos de comunicação. 

3. Princípio do retorno ou da resposta à sociedade ou ao cidadão ou da 

prestação de contas das medidas e resultados (art. 5º, XXXIV, a, da CF). Por força 

desse princípio, as autoridades públicas devem prestar contas das medidas 

tomadas, bem como, em sendo possível, quais são os seus resultados [...] 

4. Princípio da periodicidade. A audiência pública, como é mecanismo 

constitucional de exercício direto da soberania popular [...] e condição legitimadora 

das instituições democráticas de defesa social, deve ser realizada com 

periodicidade, atendendo-se as peculiaridades dos interesses sociais de cada região 

do País. 

5. Princípio da solenidade relativizada. A audiência pública sempre deve ser 

presidida por uma ou por mais de uma autoridade e deve procurar observar, em 

prol da eficiência (art. 37, caput, da CF), um procedimento que lhe permita ter 

um início, um meio e um fim. Daí o seu caráter solene. Contudo, não se deve 

imprimir à audiência pública um caráter solene e formal que venha constranger o 

cidadão e impedir ou dificultar o exercício direto de sua soberania. 

6. Princípio da não taxatividade em abstrato ou da não limitação em abstrato 

o objeto da audiência pública. O rol dos direitos e garantias constitucionais é 

meramente exemplificativo (art. 5º, §2º, da CF). [...] Com base nisso e em outras 

diretrizes constitucionais, não é permitida a limitação em abstrato do objeto da 

audiência pública, a qual poderá ser designada para discutir questões relativas tanto a 

direitos individuais quanto a direitos coletivos. Essa orientação não impede a 

designação de audiência extraordinária para discutir fatos ou temas determinados, tais 

como um dano ambiental, o funcionamento de um certo hospital etc. 

7. Princípio do prévio agendamento e da escolha adequada do dia, local e 

horário que facilite o acesso ao público diretamente interessado. A audiência 

pública deverá ser designada com uma relativa antecedência da data de sua realização. 

Com isso, facilita-se que os interessados agendem seus compromissos e compareçam 

ao evento público. A escolha do dia, local e horário tem que ser criteriosa para permitir 

e facilitar o acesso do público diretamente interessado, em maior número possível. 

8. Princípio da oralidade e da informalidade. A audiência pública, não 

obstante seja ato complexo com relativa dose de solenidade decorrente da presença de 

uma ou mais autoridades, o que se impõe como forma de facilitar a ampla participação 

e o debate do público interessado, o que não significa que não deve ter o registro 

formal dos atos da audiência (Grifo nosso). 
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Um princípio destacado acima, constante do item 3, chama deveras atenção, pois o 

autor trata como princípio do retorno ou da resposta à sociedade, como forma de prestação de 

contas das medidas e resultados, consoante disciplinado no artigo 5º, XXXIV, a, da CF. Ao 

analisar o exposto pelo autor, entende-se que esse parece sugerir que a chamada “resposta à 

sociedade” deva ser utilizada nas audiências públicas, fazendo com que as autoridades públicas 

prestem contas das medidas adotadas e dos resultados alcançados aos cidadãos. 

Ora, esse seria um entendimento que auxiliaria, em muito, a força participativa da 

sociedade, nas reuniões de audiência pública da Câmara dos Deputados, fazendo com que os 

participantes compreendessem, mais facilmente, a razão de serem, ou não, aceitos os 

argumentos apresentados para determinadas questões.  

Em outras palavras, não raras as vezes, as audiências públicas parecem trazer soluções 

incompatíveis com o que foi debatido. Já em outras oportunidades, percebe-se que as audiências 

públicas não têm um desdobramento, ainda que seja apenas o encaminhamento de um ofício às 

autoridades competentes, informando o conteúdo discutido na audiência. 

Essa prerrogativa de participação da sociedade, analisada no âmbito das reuniões 

parlamentares da CLP, em que estão inseridas as audiências públicas, remete o leitor aos 

ensinamentos de Habermas (2002), que registra ser a liberdade a única ideia prática que se pode 

realizar, constitutiva para o agir, no sentido de valorizar os aspectos argumentativos, 

aperfeiçoando o objeto da discussão. 

Ao tratar do agir comunicativo, Habermas (2002) revela entender que todos os atores 

que participam dos debates são aptos a se manifestarem, apresentando suas justificativas com 

verdade, na busca do entendimento. 

Um conceito também interessante, trazido por Soares (2002), em relação às audiências 

públicas, demonstra que se trata de uma forma de interação do particular com o administrador, 

ou seja, uma espécie de troca de informações para que seja ouvida a sociedade, possibilitando 

que esta controle os atos praticados pela Administração Pública. O autor destaca a oralidade e 

o debate efetivo como duas características das audiências públicas que entende relevantes para 

esse instrumento de participação democrática. 
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Impende informar, por oportuno, a existência de previsão legal que disciplina a 

convocação de audiência pública, no âmbito do processo administrativo, por quaisquer dos 

Poderes da União (SOARES, 2002, p. 22/49). 

Percebe-se, uma vez mais, em um país que se diz democrático, a relevância da 

externalização da vontade popular e não somente da observância da legalidade. Segundo Cabral 

(2008, p. 108), conhecer o sentimento da sociedade com a utilização de consultas públicas é 

oxigenar o trabalho dos representantes, pois a “busca pela legitimidade das decisões estatais 

perpassa então a noção de democracia deliberativa, exercida por meio do debate público entre 

os diversos setores sociais envolvidos”. 

Algo que traz evidente preocupação para o bom desempenho dos trabalhos 

desenvolvidos em reuniões de audiência pública no Congresso Nacional, diz respeito ao 

diálogo, à troca de informações para desenvolvimento de projetos voltados a políticas públicas, 

os quais, em não raros momentos, acabam tendo pouca qualidade deliberativa, por não serem 

discutidos com argumentos técnicos e com participação popular de forma razoável.  

Verifica-se, assim, que essas reuniões podem ser utilizadas para disputas partidárias e 

não somente para busca de consenso ou aperfeiçoamento de projetos, consoante afirmado por 

Macedo (2018, p. 1/5), que faz interessante ponderação em relação às audiências públicas na 

Câmara dos Deputados, in verbis:  

Sem fazer recurso a nenhuma teoria, um observador externo talvez associasse as 

audiências públicas que as comissões permanentes da Câmara dos Deputados 

realizam com uma necessidade de obter informações para a análise dos projetos 

em tramitação, seja de especialistas ou mesmo de grupos interessados ou afetados 

por aquelas prováveis novas leis. Ou seja, escutar essas pessoas faria com que a 

deliberação se tornasse mais fácil, já que mais argumentos seriam colocados em 

perspectiva. A hipótese aqui é que existe uma deliberação a ser tomada e que ela 

se dará em torno dos melhores argumentos. Mas também é possível imaginar a 

situação em que as audiências seriam apenas uma espécie de prestação de contas 

dos deputados em relação aos grupos que os apoiaram nas eleições. Neste caso, 

ela funcionaria mais como uma amplificação da vontade destes grupos que, de resto, 

já seria de conhecimento dos deputados (Grifo nosso, MACEDO, 2018, p. 1/5). 

Realmente existe uma preocupação da sociedade em relação à atuação dos 

parlamentares, que supostamente poderiam querer buscar benefícios próprios, como o caso da 

reeleição, fortalecendo uma aparente vontade do eleitor por meio, inclusive, das audiências 

públicas, nas quais podem demonstrar um apoio às demandas apresentadas pelos seus 

correligionários, mas não necessariamente atender aos pleitos apresentados pelos cidadãos. 
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Importa mencionar, por oportuno, que muitas dessas demandas tratam de políticas 

públicas que nem sempre alcançam interesses gerais, mas segmentos minoritários da sociedade, 

o que torna ainda mais relevante um debate honesto e profícuo por parte dos atores que 

participam das reuniões. Essa é mais uma razão para as audiências terem um propósito 

realmente claro de beneficiar a sociedade e não de apenas garantir o voto do eleitor com 

promessas que não serão cumpridas. 

5.3.1 Políticas Públicas  

Ainda que não se tenha a pretensão de aprofundar no estudo das políticas públicas, 

entende-se necessário trazer à baila a conceituação do tema, bem como levar o leitor a uma 

rápida reflexão sobre esse assunto, haja vista o grande número de proposições com esse 

conteúdo que são discutidas no âmbito da Comissão de Legislação Participativa, bem como em 

outras comissões permanentes da Câmara dos Deputados. 

O Estado deve decidir da maneira mais acertada possível o rumo de suas ações como 

Poder Público, sempre que possível ouvindo a sociedade, mas com a preocupação na forma de 

destinação dos recursos e programas a serem utilizados em benefício do cidadão. Esse exercício 

do poder político “frente a diferentes interesses de setores sociais conflitantes em agendas 

restritivas de gastos, equilíbrio entre receitas e despesas, inclusão de setores sociais e 

principalmente a possibilidade de efetivação do exercício da cidadania”, consoante ensina 

Torrens (2013, p. 189), é o que se pode traduzir como políticas públicas. 

Ao tratar de políticas pública, percebe-se que o assunto envolve diversos ramos 

capitais para a sociedade, a exemplo do emprego, da renda, do meio ambiente, da educação, 

entre outros assuntos relevantes, invariavelmente voltados para uma melhor justiça social. 

Percebe-se, portanto, que “as políticas públicas são o espelho dos valores e visão de mundo 

daqueles que controlam o poder” (TORRENS, 2013, p. 191). 

Vale registrar que se percebem críticas veementes em relação à contribuição do Poder 

Legislativo brasileiro na construção de políticas públicas, afirmando que esse teria papel 

secundário para tanto. Tais análises levam em consideração a grande influência do Poder 

Executivo na construção de legislações atinentes a políticas públicas nacionais, inclusive 

provocadas pelo próprio Congresso Nacional, que delegaria ao Poder Executivo essa 

competência. (AMORIM; SANTOS, 2003, apud MARTINS; GOMES, 2015).  
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 Martins e Gomes (2015) arrematam o seu entendimento sobre a participação do Poder 

Legislativo, comparativamente ao Poder Executivo, na construção de políticas públicas, 

assinalando a preponderância desse último, acrescentando que “isso se expressaria na 

quantidade de projetos de lei apresentados pelo presidente da República e aprovados pelo Poder 

Legislativo, em contraste com o número de projetos convertidos em lei, de autoria dos próprios 

parlamentares” (AMORIM; SANTOS, 2003, apud MARTINS; GOMES, 2015, p. 87).  

Não obstante essa forte influência do Poder Executivo na construção de políticas 

públicas, haja vista os inúmeros mecanismos disponibilizados ao Presidente da República que 

possibilitam a iniciativa desse em diversas matérias, além de seu poder de interferência na 

agenda legislativa, não se pode esquecer que o papel do Legislativo não deve ser desmerecido 

para a construção de políticas públicas na “Casa do povo”, principalmente se contar com a 

colaboração da sociedade. 

Essa assertiva parte do pressuposto de que existe uma construção legislativa e não 

somente um resultado final a ser alcançado. E, certamente, o procedimento para a consecução 

da legislação pretendida, com atenção à participação dos atores nos debates realizados, é 

bastante relevante para a análise a ser elaborada.  

Em verdade, percebe-se que, mais recentemente, o Poder Legislativo vem ganhando 

força no quesito políticas públicas.  Entretanto, tal mudança de perspectiva não é proveniente 

da transformação de proposições legislativas em leis, mas das intervenções que ocorrem no 

mérito dessas proposições, condição aferida por meio do quantitativo de emendas e de 

substitutivos apresentados pelos parlamentares, os quais acarretam transformações 

significativas nos textos encaminhados ao Congresso (MARTINS; GOMES, 2015, p. 89/90). 

Ora, a análise dessa “intervenção” parlamentar nas reuniões deliberativas e nas 

audiências públicas realizadas no âmbito da Comissão de Legislação Participativa é muito 

interessante para o trabalho aqui desenvolvido, haja vista a possibilidade de aferição da efetiva 

participação dos atores, inclusive no que se refere à quantidade de participantes e às possíveis 

contribuições realizadas.  

Observe-se, contudo, que se entende relevante, e porque não dizer necessário, o papel 

do Legislativo para o aperfeiçoamento das Sugestões Legislativas e das proposições de 

iniciativa de outros Poderes, mas não a completa desfiguração dessas matérias, especialmente 
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as de cunho social, principalmente se essas modificações não forem em benefício da sociedade 

brasileira. 

Ratifica-se que ao Parlamento brasileiro compete participar da construção de políticas 

públicas, as quais não são realizadas somente por meio do processo legiferante (votações e 

emendas a projetos), conforme já mencionado, mas com a utilização de outros instrumentos 

democráticos de oitiva da sociedade, a exemplo das audiências públicas, dos grupos de 

trabalhos e outras maneiras de alcançar decisões mais condizentes com o interesse social. 

Nesse sentido, parece pertinente utilizar o trabalho de Negrão (2018, p. 16) que, ao 

tratar das políticas públicas no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, registra que  

Há, entretanto, poucos autores, como Lemos (2005), que logram conceder uma 

moldura ampla o suficiente ao termo “controle legislativo” para incluir as atividades 

das audiências públicas, por exemplo, como um dos mecanismos de acompanhamento 

da implementação de políticas públicas. 

Corroborando essa informação, Figueiredo e Limongi (1999) alertam que fatores como 

as prerrogativas legislativas do Poder Executivo, os controles das pautas das Casa Legislativas 

nas mãos dos respectivos Presidentes e dos partidos políticos, bem como a tramitação especial 

de projetos de iniciativa do Presidente da República fazem com que as proposições oriundas de 

iniciativas parlamentares, individualmente apresentadas, tenham pouca chance de lograr 

aprovação.   

 São várias as razões e motivações que justificam a forma de o parlamentar exercer 

suas atividades, as quais muitas vezes são contestadas e até mesmo rechaçadas pela sociedade. 

Negrão (2018, p. 22) revela que as escolhas políticas podem ser explicadas pela teoria da 

escolha racional, podendo ser definidas de três maneiras (teoria distributiva, teoria fundamental 

e teoria partidária), sendo a que mais pode gerar questionamentos é a teoria distributiva, onde 

“a variável fundamental repousa sobre o desejo de reeleição dos parlamentares”. 

Não obstante, para responder a essa “acusação” feita aos parlamentares, surgiu o novo 

institucionalismo, que explica “o formato das instituições por meio da cultura de cada povo”. 

Nesse sentido, Macedo (2018, p. 6) revela, in verbis: 

A visão sociológica do novo institucionalismo explica o formato das instituições por 

meio da cultura de cada povo. A instituição molda as escolhas dos indivíduos 

porque está relacionada à imagem que eles têm deles mesmos. Elas só mudariam 

para melhorar a aquisição das metas da sociedade em questão. O novo 

institucionalismo da escolha racional, segundo Hall e Taylor, nasce da observação do 
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Congresso norte-americano. A pergunta é: se os deputados buscam o melhor para 

si, como conseguem aprovar tantas coisas de maneira majoritária? A teoria 

afirma que os atores têm sim preferências fixas, mas a política organizada 

institucionalmente por meio de regras e procedimentos é que reduz os problemas 

de ação coletiva, condicionando o comportamento por meio de constrangimentos 

ou restrições. Cada um age estrategicamente, como em um jogo, calculando 

resultados a partir das suas preferências e das preferências dos outros. Desta 

forma, a instituição só muda quando é necessário facilitar os ganhos das trocas (Grifo 

nosso). 

É de fácil percepção o fato de as audiências públicas representarem um espaço 

democrático importante, haja vista a oportunidade de a sociedade poder contribuir com as 

autoridades públicas, por meio de opiniões, com o intuito de construir políticas públicas mais 

condizentes com o interesse social, ainda que se saiba que existe um jogo de interesses em que 

o parlamentar, embora busque o melhor para si, sempre pensando na reeleição, deve entender 

as demais preferências políticas.  

É nesse sentido que o estudo referente às audiências públicas realizadas pela CLP 

auxiliará na consecução de uma interpretação mais precisa da eficácia da participação naquela 

Comissão, pois serão analisadas as manifestações efetivas de deputados e da sociedade, entre 

outros atores. 

Porém, antes de adentrar propriamente na análise das reuniões parlamentares 

realizadas pela CLP e, também, da investigação do comportamento dos atores que participam 

desses eventos, oportuniza-se um breve entendimento dos conceitos de governo aberto, de 

transparência e de responsividade parlamentar, com objetivo de que seja obtido um 

discernimento, ainda que raso, a respeito da conduta do Governo brasileiro e, mais 

especificamente, da Câmara dos Deputados para com a sociedade brasileira. 

5.4 OPEN GOVERNAMENT PARTNERSHIP (OGP) E A RESPONSIVIDADE 

PARLAMENTAR 

Uma estratégia que está sendo utilizada internacionalmente trata da Parceria para 

Governo Aberto (Open Governament Partnership - OGP), que visa propiciar, entre outras 

coisas, maior transparência dos governos, acesso à informação e à participação social. Esse 

modelo de governo vem sendo desenvolvido e tem conseguido rápida importância no cenário 

nacional, merecendo uma abordagem mais detalhada neste estudo. 
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Referido assunto foi tratado em artigo de Moreno e Resende (2019), que utilizaram, 

entre outras, explanações da Controladoria Geral da União (CGU) sobre o tema, demonstrando 

características que se esperam de um país cujo governo adotou tal proposta. 

O Open Government Partnership, segundo informado pela CGU, é uma iniciativa 

internacional, lançada em 20 de abril de 2011, que tem o Brasil como um dos fundadores. 

Assim, um Plano de Ação Nacional define as ações concernentes à OGP que serão 

operacionalizadas. Deve-se salientar que esse Plano de Ação é um documento em que os países 

registram seus compromissos com o Governo Aberto (MORENO; RESENDE, 2019). 

Em relação à participação do Brasil nessa iniciativa de Governo Aberto, vale registrar 

que atualmente o Plano Nacional de Ação local registra onze compromissos em implementação, 

cujo início se deu em 2018 e com previsão de término em 2020. Dentre os intentos do Plano 

que mais interessam para o estudo, pode-se destacar os dados abertos, a transparência legislativa 

e o controle social para políticas nutricionais e o aumento da participação da sociedade civil na 

construção de leis (MORENO; RESENDE, 2019).  

A Câmara dos Deputados é um exemplo de que essa iniciativa internacional de 

Governo Aberto é vista como algo promissor. Percebe-se, assim, que várias ações daquela Casa 

Legislativa sugerem a otimização da transparência de dados e de uma maior participação social, 

sejam nos debates de matérias relevantes ou mesmo no processo legiferante. 

Ora, pode-se destacar a criação da Secretaria da Transparência da Câmara dos 

Deputados, por meio da Resolução nº 5, de 2019, como notório exemplo de preocupação com 

mais transparência e maior participação social no Parlamento, sendo atribuída àquele órgão, 

entre outras competências, as seguintes:  

 - supervisionar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação no âmbito da CD;  

 - promover e fomentar a cultura da transparência;  

 - realizar estudos e pesquisas sobre a utilização da tecnologia da informação no   

desenvolvimento da transparência, do acesso à informação e do controle social da 

administração pública (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2019). 

Ao tratar da abertura do Parlamento brasileiro à sociedade, não se pode olvidar que o 

parlamento transformador, na visão de Polsby (1975), deveria ser aquele em que o processo 

legislativo, por intermédio das comissões, lideranças e plenário, poderia afetar o mérito das 

propostas legislativas, independentemente da origem dessas.  No chamado Governo Aberto, 
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busca-se transparência, participação e accountability, pois são questões inerentes ao que se 

espera do comportamento político (POLSBY, 1975, apud FARIA; REHBEIN, 2015). 

De forma a arrematar o entendimento aqui esposado, vale esclarecer que não é nova a 

discussão que coloca a democracia indireta frente à democracia participativa, porém deve-se 

atentar que referido dilema “tomou novas proporções na contemporaneidade em função da 

maior complexificação social em um contexto de onipresença das novas tecnologias de 

informação e comunicação, as TICs” (FARIA; REHBEIN, 2015, p. 5). 

O parágrafo anterior demonstra as transformações que vem passando o Parlamento 

brasileiro, tanto ocasionadas pelo fenômeno do Open Government quanto pelo que os autores 

supra chamaram de “onipresença” da sociedade, decorrente da utilização das novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação - TICs. São mudanças que vêm ocorrendo e se fazem 

necessárias, sempre com o escopo de otimizar a democracia do País. 

Como é cediço, o Parlamento brasileiro funciona como uma grande vitrine das ações 

dos políticos, pois é considerado o centro do poder, onde questões que afetam a todos os 

brasileiros são debatidas e, também, decididas por aquela instituição com a participação de 

vários atores.  

Com esse propósito, o Parlamento brasileiro aderiu ao Parlamento Aberto, Declaração 

assinada em 2012, na qual 53 países acordaram por abrir suas Casas Legislativas, utilizando, 

para tanto, o acesso à informação, a transparência e a maior interação do cidadão com seus 

representantes (FARIA; REHBEIN, 2015). 

Segundo depreende-se do afirmado por Moreno e Resende (2019), as Casas 

Legislativas do Brasil adotaram o conceito de “Parlamento Aberto”, cuja preocupação com a 

transparência das informações e com a maior participação social favorece o cidadão e toda a 

sociedade. Um dos avanços legais para a obtenção desse resultado foi a sanção da lei de acesso 

à informação (Lei nº 12.527, de 2011) que regulamentou o acesso às informações públicas na 

esfera federal, estadual e municipal (MORENO; RESENDE, 2015, p. 8). 

Ainda em relação à Lei de acesso à informação, que indubitavelmente foi um passo 

importante para reforçar a democracia, pois abriu espaço para a sociedade interagir com as 

autoridades públicas, com o acompanhamento das ações desenvolvidas e a possibilidade de 

conhecimento e análise de custos, ou seja, com a fiscalização dos atos praticados. 
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Ao tratar da Lei nº 12.527, de 2011, que regulamentou o direito constitucionalmente 

previsto ao acesso à informação, é forçoso fazer um paralelo com a utilização dessa legislação 

para o acompanhamento dos recursos públicos, principalmente no que concerne à construção 

de políticas públicas, haja vista a dificuldade que antes era percebida, dada a pouca 

transparência dos recursos utilizados para aqueles fins, para aferir os custos das ações, que 

geram ônus para o restante da sociedade, pois não é possível conceber a falácia do “almoço 

grátis” (MANCUR OLSON, 1965, apud SALTO, 2014). 

Salto (2014) entende que a transparência prevista pelos dispositivos da Lei nº 12.527, 

de 2011, garantirá que se obtenha controle sobre os recursos necessários à aplicação de políticas 

públicas. O autor cita o sucesso de utilização de recursos e controle de gastos e, por 

consequência, da boa avaliação referente aos gestores que, por meio da transparência e com 

méritos, utilizaram as políticas públicas para aprimorar o ensino fundamental na cidade de 

Sobral, no Ceará (SALTO, 2014). 

No entanto, percebe-se que, embora importante para a gestão pública, a Lei não resolve 

todos os problemas, existindo, atualmente organizações, a exemplo da ONG Contas Abertas, 

que complementam informações e corroboram para uma melhor aplicação de políticas públicas 

e controle dos atos dos gestores, fornecendo informações aos cidadãos (SALTO, 2014). 

Embora sejam notados avanços em relação à transparência e à participação social no 

Brasil, especialmente no Parlamento, ainda deve ser analisada a questão concernente à 

efetividade dessa participação social no processo legiferante da Comissão de Legislação 

Participativa da Câmara dos Deputados.  

Quanto à participação social na Comissão de Legislação Participativa, que será 

analisada mais adiante, pode-se adiantar que algumas sugestões lograram aprovação e 

transformaram-se em proposição da CLP. Porém, dessas proposições, pouquíssimas 

alcançaram o status de Lei, o que levanta o questionamento em relação à atenção do Parlamento 

brasileiro às demandas sociais apresentadas perante aquele colegiado, tanto no que tange aos 

debates e à deliberação das sugestões pelos membros daquela Comissão quanto em relação à 

aprovação, ou não, das proposições oriundas da CLP pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 

Ora, não se pode olvidar da doutrina de Carreirão (2015, p. 393/394) o qual, ao tratar 

da responsividade parlamentar, ensina que “[...] a ideia central que norteia e justifica esses 
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estudos é a de que na democracia representativa se espera que os representantes sejam 

“responsivos” a preferências, opiniões ou interesses dos cidadãos”.  

É indiscutível a relevância da participação social nos espaços decisórios, mas caso os 

representados não tenham informações suficientes sobre determinado assunto, não poderá ser 

considerado razoável que os representantes sejam responsivos aos propósitos daqueles, 

devendo a decisão ser firmada com elementos de convicção suficientes para o atendimento dos 

anseios sociais. 

Dessa forma, é bastante aceitável que o governo adote posições que aparentemente 

sejam contrárias à sociedade, quando justificáveis, mas que na prática venham beneficiar a 

população, ainda que essa não entenda tal decisão. Assim, “se as ‘instruções’ dos eleitores são 

baseadas em pressupostos errados, então o governo pode traí-los de boa-fé, para alcançar seus 

melhores interesses” (MANIN; PRZEWORSKI; STOKES, 1999, p. 10/11). 

No entanto, a aceitação da afirmação supra nos dias atuais não parece ser tão pacífica, 

haja vista o cidadão estar bem mais informado em relação ao que acontece no cenário político 

e social do que há algum tempo, pois são muitos os meios tecnológicos de comunicação que 

propiciam mais transparência para que o cidadão obtenha os dados necessários para participar, 

opinar e fiscalizar as decisões públicas com propriedade. 

Ao tratar dessa possibilidade de a sociedade fiscalizar e controlar os atos praticados 

pelos membros dos Poderes, participando cada vez mais dos cenários decisórios, faz-se 

pertinente ressaltar que “[...] a regulação da accountability afeta o mercado informacional, 

concernente à percepção e à avaliação das políticas públicas prestadas, com efeitos diretos e 

imediatos na qualidade do controle social e da democracia em geral”, pois quanto menos 

informações forem fornecidas aos cidadãos menos controle da sociedade nos atos políticos será 

praticado (PEDERIVA; PEDERIVA, 2016, p. 87). 

Após as explanações que demonstram a importância da oitiva da sociedade por parte 

das autoridades públicas, com intuito de conhecer suas necessidades e interesses, bem como o 

relevante papel do cidadão em relação à fiscalização dos atos políticos, parece de fácil aceitação 

que a participação social se faz premente. No entanto, quando os interesses de representantes e 

de representados forem flagrantemente opostos, sem que haja uma justificativa bastante 

plausível, a democracia estará sendo duramente atingida. 
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A autonomia decisória dos parlamentares em relação à opinião daqueles que os 

elegeram é o aspecto que mais chama a atenção dos críticos ao sistema representativo. Em 

outras palavras, na construção dos projetos de lei, a oitiva da sociedade, parte diretamente 

interessada, não é valorizada satisfatoriamente, pois a atenção dos representantes é voltada 

principalmente a grupos minoritários e influentemente poderosos que ganharam predominância 

nas agendas legislativas, o que pode provocar a confecção de “leis injustas, que favoreceriam 

determinados grupos em detrimentos de outros grupos e cidadãos” (FARIA, 2012, p. 24). 

Como alternativa à boa parte desses problemas, parece cristalino que a CLP pode e 

deve desempenhar essa atribuição de unir a representatividade com a participação, objetivando 

a construção de proposições legislativas mais condizentes com os ideais do povo e, por 

consequência, com menos interferências de interesses políticos escusos. Porém, para alcançar 

tal desiderato, transformando proposições legislativas em leis, não dependerá somente daquela 

Comissão, mas de todo o Parlamento. 

Verifica-se que a preocupação da participação social nas decisões políticas é sempre 

voltada para uma sociedade mais justa, com menos diferenças sociais entre os indivíduos e com 

mais respeito à dignidade humana, onde o povo possa obter moradia, trabalho, lazer etc., ou 

seja, uma vida com mais qualidade. Acredita-se que esse deve ser o intuito de cada 

representante político. 

Essa afirmação está diretamente relacionada com a própria política, pois “[...] quando 

se discute a distribuição da riqueza, a política está sempre por perto, e é difícil escapar aos 

preconceitos e interesses de classe que predominam em cada época”, consoante ensina Piketti 

(2014, p. 45). Além disso, em relação à desigualdade, a autora acrescenta que:  

Como já salientei, a história da renda e da riqueza é sempre profundamente 

política, caótica e imprevisível. O modo como ela se desenrolará depende de como 

as diferentes sociedades encaram a desigualdade e que tipo de instituições e 

políticas públicas essas sociedades decidem adotar para remodelá-la e 

transformá-la. (Grifo nosso, PIKETTI, 2014, p. 45). 

Parece oportuno registrar que a abertura social e a transparência, proporcionadas pela 

utilização de dados abertos disponibilizados pela Câmara dos Deputados, foram reconhecidas 

como exemplo pela União Interparlamentar, a qual assinala que, desde 2006, quando do 

lançamento do Sit-Câmara (Serviço de Integração Tecnológica), a CD deu andamento a várias 

iniciativas com vistas a otimizar a utilização dos dados abertos. Esse serviço foi disponibilizado 
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em 2011 aos usuários registrados, logo depois de ser promulgada a Lei da Transparência – LAI 

(BRASIL, Agência Câmara de Notícias, 2019b). 

Um exemplo destacado pela União Interparlamentar remete ao primeiro Hackathon, 

realizado em 2013 pela CD, cujo tema tratava sobre “Transparência Legislativa e Participação 

Pública” que tinha o escopo de realizar um concurso para apresentação de aplicativos que 

promovessem a transparência dos trabalhos dos parlamentares, bem como levar maior 

compreensão à sociedade sobre o processo legislativo (BRASIL, Agência Câmara de Notícias, 

2019b).  

Outro evento mencionado pela União interparlamentar foi o Hackathon de 2014, que 

recebeu as opiniões dos usuários sobre as facilidades e dificuldades da utilização dos dados 

abertos, sendo noticiado, ainda, que: 

Para a União Interparlamentar, mostrar a esse público como fazer pesquisas usando 

dados legislativos tem sido uma maneira de melhorar o uso e obter resultados de e 

para a sociedade. “A sociedade está mudando continuamente, forçando a Câmara dos 

Deputados a estar constantemente em contato com ela para atender às necessidades 

dos usuários. No final do dia, não é apenas uma questão de obter melhores estatísticas 

de uso de dados abertos, mas mais sobre como os dados abertos podem trazer maior 

conhecimento legislativo para as pessoas, melhorando a democracia brasileira como 

um todo”, conclui a entidade, que trabalha em colaboração com as Nações Unidas e 

outras organizações parceiras (BRASIL, Agência Câmara de Notícias, 2019b). 

O reconhecimento dos benefícios dos dados abertos disponibilizados pela Câmara dos 

Deputados para a transparência e para a fiscalização dos atos praticados pelos parlamentares é 

algo relevante para sociedade e para a própria democracia.  

Em verdade, a participação e a transparência devem ser cada vez mais valorizadas e 

encaradas como uma evolução natural de um país democrático. Essa “transformação” 

certamente será facilitada com a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

tornando a Câmara dos Deputados e, principalmente, a CLP mais abertas à sociedade brasileira. 

Com esse propósito, impende salientar que no ano de 2018, segundo relatório do 

Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, em atendimento à Lei de 

acesso à informação (LAI), aquela Casa de Leis respondeu 99% dos 16.941 pleitos 

encaminhados pela sociedade, das quais 85% foram respondidas em até um dia, sendo que o 

restante das demandas foi atendido em até 20 dias. Ademais, no mesmo ano foi criado o Portal 

Interno sobre acesso à informação que, entre outras coisas, proporciona “[...] uma visão 
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sistêmica dos princípios e procedimentos da LAI no âmbito da Câmara dos Deputados” 

(BRASIL, Agência Câmara de Notícias, 2019a).  

O número de demandas apresentadas pela sociedade e respectivas respostas oferecidas 

pela Câmara dos Deputados, consoante demonstrado no parágrafo acima, comprova a evolução 

daquela Casa em relação à participação social e à possibilidade de fiscalização dos atos dos 

representantes, com a utilização mecanismos de informação disponibilizados para tal fim. 

Não obstante a transparência dos trabalhos da Câmara dos Deputados, atualmente 

reconhecida internacionalmente, propiciando respostas à sociedade por meio dos dados abertos, 

o que, por si só já poderia ser suficiente para analisar aquele órgão como responsivo à sociedade, 

entende-se pertinente analisar a participação social e a resposta parlamentar nos trabalhos 

desenvolvidos pela CLP, especificamente nas reuniões de audiência pública e nas deliberativas, 

tanto no que concerne à construção de leis quanto em relação às discussões de temas relevantes. 

Com essa proposta, serão analisados os dados provenientes das reuniões parlamentares 

realizadas no âmbito da Comissão de Legislação Participativa, entre 2015 a 2018, consoante 

consta da seção 6 deste trabalho.      

5.5 AS NOVAS TECNOLÓGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO COMO 

INSTRUMENTOS DE OTIMIZAÇÃO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  

Os pensamentos de Rosseau, em relação a questões políticas, transmitem a ideia de 

que o referido autor foi o precursor da democracia participativa. Essa análise foi elaborada por 

Pateman (1992, p. 35), que revelou a importância da participação do cidadão nas decisões 

políticas, alegando, outrossim, conforme depreendido, que essa participação provoca um efeito 

psicológico nos cidadãos que participam de debates em espaços decisórios, sendo “ a ênfase 

nesses aspecto da participação e sua posição no centro de suas teorias que constituem 

contribuição  distintiva dos teóricos da democracia participativa para a teoria democrática como 

um todo”  (PATEMAN, 1992, p. 35). 

Visando adentrar um pouco mais nesse tema, nota-se que existe um certo receio de 

algumas autoridades públicas em relação a participações massivas da sociedade em questões 

políticas. É uma insegurança de o cidadão começar a pensar por ele mesmo, sem grandes 

interferências das elites, com questionamentos em relação a possíveis privilégios de pequenos 
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grupos, o que acaba tornando a democracia participativa “uma luta, em grande medida, contra 

as elites estabelecidas no bojo da sociedade de mercado” (RODRIGUES TEIXEIRA, 2016, p. 

92). 

Reforçando a ideia supra, entende-se pertinente registrar que algumas características 

do liberalismo político estão insertas na sociedade, o que, indubitavelmente, causa interferência 

nos ideais dos sistemas políticos vigentes. Uma crítica que merece destaque trata da afirmação 

no sentido de que os liberais, embora afirmem compartilhar dos pensamentos democráticos, a 

exemplo da igualdade e da liberdade, revelam entendimento de que, na prática, tais ideias são 

inatingíveis, não havendo, portanto, um combate efetivo da desigualdade (GRAEBER, 2015, 

p. 155, apud, RODRIGUES TEIXEIA, 2016, p. 119). 

Ora, nos dias atuais, já não é aceitável conviver com um formato democrático que não 

se preocupe em buscar a igualdade social. Ao contrário, urge a necessidade de incluir as classes 

menos favorecidas no sistema político, para que seja propiciada a participação social nas esferas 

decisórias, na tentativa de minimizar a força das elites e alcançar uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

Corrobora esse pensamento a lição trazida por Rodrigues Teixeira (2016, p.121), o 

qual afirma, em relação àqueles diretamente envolvidos e interessados nas decisões políticas, 

que “[...] é possível definir os critérios de igualdade entre tais participantes. Não mais que uma 

cultura da participação pode transformar as relações entre os historicamente dominantes e 

dominados e transpor o ideal liberal para uma relação entre iguais no campo político”. 

Arrebatando o seu entendimento referente à nova concepção da democracia, no 

constitucionalismo contemporâneo, Rodrigues Teixeira (2016, p. 128/130) esclarece, in verbis: 

Portanto, a plenitude da concepção democrática, no constitucionalismo 

contemporâneo, encontra seu abrigo na relação dialética entre a discussão popular, a 

proposição, a deliberação e a fiscalização, isto é, participação, no seu sentido mais 

amplo, na política através de instrumentos de deliberação social. [...] É  sob  este  

panorama  que  se  exalta as estruturas de poder de ―baixo para cima”, como  o  

orçamento  participativo;  estrutura  de  partilha  de  poder,  no  caso  do  conselho  de 

políticas; e, por fim,  estruturas de ― ratificação pública, caso das audiências públicas 

para aprovação dos planos diretores municipais. Nessa toada, segundo Yves Sintomer 

(2010) pode se abordar determinados mecanismos deliberativos, como ― o júris 

cidadãos, as  pesquisas deliberativas e as conferências de consenso, a fim de contribuir 

na construção de um regime democrático amplamente participativo, deliberativo e 

concretizador de políticas públicas. - A  democracia  participativa, nessa  forma,  

deve  garantir  aos  participantes  as seguintes  ações:  opinar  e  propor,  que  

consiste  na composição de  uma  opinião  esclarecida capaz de emitir pareceres 

válidos para as autoridades; controlar e avaliar, o que denotaria uma 
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preocupação com a realização das atividades estatais e com a garantia de 

direitos; e, por fim, julgar  e  decidir,  tendo  em  vista  que  um  regime  

democrático  contemporâneo é  importante  a existência de instâncias de ― 

contrapoderes que permita mais cidadãos participar com maior altivez frente 

dos representantes tradicionalmente  estabelecidos  (SINTOMER, 2010, p. 

169/176, apud TEIXEIRA, 2016, p. 128/130). 
 

Koyzis (2014, p. 172), doutor em Filosofia e professor de Ciência Política, registra o 

que entende por obstáculos que afastaram a democracia direta dos grandes Estados, que não 

podem ser comparados com pequenas comunidades como outrora, o que, por consequência, 

dificulta a participação direta, levando o povo a escolher representantes para tratar de seus 

interesses.  

Apesar disso, o autor, lembrando a influência de Rousseau, especialmente em relação 

à defesa da soberania popular e à democracia direta, registrou que é notada a presença de 

mecanismos de participação como o referendo em países como França e Suíça, além dos 

Estados Unidos da América, onde o cidadão tem o poder de decidir, utilizando a força soberana 

do voto, questões relevantes que são levadas ao seu conhecimento (KOYSIS, 2014, p. 172/ 

173). 

Em razão das dificuldades cediças para a adoção da democracia direta, que, como já 

mencionado, mitigaram a utilização dessa forma democrática, nota-se, há algum tempo, uma 

crescente mudança de paradigma em relação à participação social nas decisões políticas, 

provocadas, certamente, pela evolução tecnológica, que aproximou a sociedade dos órgãos 

governamentais, em uma velocidade que impressiona até os mais céticos a esse instituto. 

No que concerne às novas TICs, embora não se saiba avaliar com precisão os reais 

impactos que podem causar na política atual, é bastante razoável entender que deverão 

potencializar o ativismo político. Faz-se oportuno destacar, consoante ensina Jésus Sabariego, 

que existe uma corrente que entende que as tecnologias contribuirão para questões de nível 

global e uma outra, mais utópica, que enxerga a Internet como solução para todos os problemas 

da globalização, um “iluminismo induzido tecnologicamente” (SOUSA SANTOS E MENDES, 

2018, p. 316). 

Nota-se que é atribuído às TICs, o crescimento do processo participativo, bem como é 

construído um entendimento no sentido de que a “aplicação tecnopolítica das TICs 
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revolucionou a comunicação política tradicional”, conforme ensina Jesús Sabariego (SOUSA 

SANTOS E MENDES, 2018, p. 317/320). 

Na lição de Jésus Sabariego, essa contribuição das TICs para a política foi verificada 

nas eleições de 2008 na Espanha, fazendo com que houvesse alteração das estruturas de 

competição política, proporcionando mais espaço e organização aos grupos marginalizados, 

tornando, dessa forma, o processo eleitoral mais democrático (SOUSA SANTOS E MENDES, 

2018, p. 310). 

No sentido de modificação da tradicional forma comunicação política, parece 

pertinente utilizar, uma vez mais, os ensinamentos de Koysis (2014), o qual revela que as Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão criando o que chamou de assembleia 

virtual, alegando a possibilidade de utilização da democracia direta de grande escala, o que há 

pouco tempo era impossível. Segundo o autor supra, já foi sugerido que os cidadãos dos Estados 

Unidos poderiam receber propostas, por meio da televisão ou do computador, e votar 

tranquilamente de suas respectivas residências, consoante sugerido por Ross Perot e outros 

(KOYSIS, 2014, p. 173). 

Em contrapartida à possibilidade de atuação da sociedade por meio virtual, o 

supramencionado autor entende que “a ciberdemocracia atomizaria os cidadãos, vetando a 

interação mútua e criando, no lugar dela, um vínculo obrigatório com quem quer que seja o 

fornecedor das informações sobre o assunto a ser votado”, ou seja, a opinião da população 

poderia ser manipulada em prol das intenções dos governos (KOYSIS, 2014, p. 174). 

Apesar de respeitar a opinião do autor supra, entende-se que os benefícios trazidos 

pelas TICs para a democracia participativa parecem muito mais contundentes e passíveis de 

sucesso que o receio demonstrado por Koysis (2014), ainda que não se tenha, inicialmente, a 

efetividade da participação social esperada ou, também, que possa, de alguma forma, haver 

manipulação de resultados para trazer uma aparente legitimação das decisões.  

Essa utilização de meios tecnológicos, que proporcionam uma melhor interação da 

sociedade com o Estado, por meio da comunicação de massa, foi chamada de quase-interação 

mediada, haja vista ser mais um monólogo que uma interação propriamente dita (THOMPSON, 

1998; e STEWART, 2001, apud GUIMARÃES, 2005, p. 53). Segundo revelado por Guimarães 

(2005, p. 53), que utilizou as palavras de Stewart (2001, p. 208), “[...] a distância traz outro 
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conjunto de desafios. Todo o processo de negociar o sentido de uma questão é mais difícil on 

line que of line – ou seja, os bancos de dados e os repositórios de conhecimento raramente são 

capazes de lidar com questões mal formuladas”. 

Guimarães, lembrando os ensinamentos de Licklider, registrou, ainda, que “[...] em 

poucos anos, o homem vai ser capaz de se comunicar mais efetivamente através de uma 

máquina do que face a face” (LICKLIDER, 1968, p. 21 apud GUIMARÃES, 2005, p. 54).  

Ora, algumas dessas assertivas foram registradas em 2005, há aproximadamente 15 

anos, outros ensinamentos sobre o tema ainda são mais remotos, mas já retratavam 

perfeitamente as facilidades que as tecnologias da informação poderiam trazer em benefício à 

sociedade em termos de participação nas decisões políticas.  

Porém, não bastam as ferramentas de participação para que a sociedade possa interagir 

mais efetivamente com as autoridades decisórias, mas principalmente o interesse dos 

interlocutores, que no caso são os cidadãos e os seus representantes.  

Infere-se que a Internet veio modificar o cenário de participação dos atores políticos 

pois, com seus mais diversos tipos de acesso, propicia que o indivíduo ou grupos de indivíduos 

exerçam a função de agentes de mídia, podendo observar, comentar e analisar questões políticas 

diversas. Ao demonstrar que a humanidade está em franca mudança no modo político de 

participar das decisões, desde os idos de 2000, Faria (2012, p. 74) registra, ratificando a doutrina 

de Manuel Castells, que a sociedade se encontra na era da informação. 

Interessante análise sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação e a 

participação social é realizada por Mitozo (2013, p. 15), que demonstra as facilidades e os 

limites da utilização dessas ferramentas pelos cidadãos, in verbis:  

O que se esperava com a utilização dessa tecnologia contemporânea de informação e 

comunicação era que, assim como os ‘mass media’ foram bastante popularizados, os 

cidadãos tivessem acesso mais facilitado e amplo a ela, desenvolvendo 

conhecimento e, consequentemente, uma maior autonomia informacional 

(INGLEHART e WELZEL, 2005, p. 29). O suposto oásis participativo democrático, 

contudo, trouxe tanto possibilidades quanto limites. Se o ambiente digital permite 

ampla acessibilidade a conteúdos diversos, instigando a criatividade e a 

independência intelectual de seus usuários, é natural que não seja espaço onde se 

praticam apenas ações democráticas. Por isso, não se deve superestimar nem a 

disposição nem a “bondade” dos cidadãos em relação ao referido processo (Grifo 

nosso). 
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Outrossim, não se pode olvidar que a maior participação da sociedade na construção 

das leis traz, além de maior legitimidade nas decisões, uma aceitação mais fácil da 

implementação da norma, pois essa seria trabalhada conjuntamente com o povo, o qual 

demonstraria com propriedade as suas reais necessidades (CREIGHTON, 2005, apud FARIA, 

2015). 

Impende mencionar, ainda, que, nas palavras de Faria (2012, p. 47), o poder deverá 

ser devolvido ao povo, verdadeiro soberano. O mencionado autor utiliza a doutrina de Benjamin 

Barber, destacada no livro Strong Democracy, de 1984, para afirmar que considera importante, 

para devolver o poder ao povo, um sistema de participação que modifique o formato liberal da 

democracia, o que poderia ser realizado por meio do fortalecimento de “laços comunitários no 

âmbito local” (FARIA, 2012, p.47). Ademais, Faria (2012) registra, em relação aos 

ensinamentos de Barber, que:  

Defende também a seleção de representantes diretos do povo por meio de sorteio, 

com competência legislativa própria, além da ampliação de referendos. Ideias 

como essas formariam a base de uma “democracia forte”, oposta à “democracia fraca” 

do Estado liberal, que considera a participação social apenas na elaboração das leis 

constitutivas do Estado, resumidas à definição das regras do jogo para a livre 

competição entre grupos de interesse variados. Para aumentar a qualidade da 

participação, Barber prescreve mecanismos para a melhoria da informação política 

disponível. Assim, com acesso mais facilitado às informações sobre as questões 

públicas, a sociedade estaria mais capacitada a interferir na política, reduzindo-

se, dessa forma, a “ignorância das massas”, posta por Burke e Schumpeter como 

óbice à participação (também PATEMAN, 1992; DAHL, 1989; CREIGHTON, 

2005). O resultado final desse processo, com o aumento da legitimação nas 

decisões e a educação política, seria a criação de um sentimento de comunidade 

(Grifo nosso, BARBER, 1984, apud FARIA, 2012, p. 47). 

Após o estudo dos mais variados meios de participação social nas decisões política, 

impende mencionar que o avanço dos meios de comunicação e informação, que tem a força de 

aproximar o cidadão das esferas de poder e o capacitar a tomar decisões, vem sendo notado e 

trabalhado cada vez mais na Câmara dos Deputados, principalmente, quando se analisa, por 

exemplo, o e-Democracia, criado em junho de 2009, que tem como um dos propósitos estimular 

a participação do cidadão e da sociedade civil no processo legislativo. 

O e-Democracia da CD é considerado um espaço virtual onde a sociedade, por meio 

dos cidadãos e da sociedade civil organizada, pode interagir com os parlamentares de maneira 

a contribuir com a construção legislativa e com a fiscalização e o controle dos atos praticados. 

Assim, a sociedade poderá participar do processo legiferante, por meio da Internet, 

compartilhando informações, estudos ou outras contribuições úteis à discussão de projetos; 
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participando de fóruns de discussões relativos às deliberações daquela Casa; apresentando 

textos legislativos para subsidiar decisões parlamentares etc. (FARIA, 2011, p. 171). 

Essa ferramenta de interação entre sociedade e Parlamento, que trouxe uma inovação 

tecnológica e procedimental à “Casa do Povo” faz ressaltar o papel do Poder Legislativo na 

formulação e consecução de políticas públicas, a compreensão dos trabalhos desenvolvidos 

pelos parlamentares e, especialmente, a maior transparência do processo de construção de leis 

(FARIA, 2011, p. 171/172). 

Percebe-se, portanto, o e-Democracia como um local virtual de construção de opiniões, 

onde o cidadão pode se expressar livremente, participando de discussões sobre proposições 

legislativas em tramitação na Câmara dos Deputados, bem como contribuindo em debates de 

temas diversos de interesse social. 

Ao tratar das ferramentas de participação disponibilizadas pela Câmara dos 

Deputados, a exemplo de canais de Bate-Papos com parlamentares, acesso ao órgão de 

Ouvidoria Parlamentar entre outros, Mitozo (2013, p. 17) também menciona o Portal e-

Democracia daquela Casa, revelando a forma de sua utilização, in verbis: 

Inaugurado em 2009, o canal tem-se constituído como um espaço de interação com 

potencial relevância no contexto brasileiro, pois se trata de uma proposta do 

Legislativo em âmbito nacional, proporcionando a discussão de Projetos de Lei 

em tramitação na Câmara, e apresenta o maior número de canais de input, quando 

comparado a outras iniciativas nacionais. Esses mecanismos são caracterizados por 

sua diversidade, levando em consideração desde técnicas de votação por meios 

digitais, chamada pela literatura de evoting, a momentos deliberativos, de 

discussão tanto entre cidadãos quanto entre esses e seus representantes (Grifo 

nosso). 

Ainda que seja compreensível a preocupação em relação às questões que envolvam a 

evolução democrática, pela possibilidade de inadequada utilização dos novos instrumentos 

tecnológicos de comunicação e informação, que pode ser exemplificada pelo grande número de 

fake news, com propósito de manipular a opinião pública por meio de notícias falsas, entende-

se que os novos instrumentos tecnológicos trarão mais fortalecimento para a participação social 

nos espaços decisórios. 

Aliás, um dos aspectos importantes no presente estudo é demonstrar que trabalhar com 

a democracia participativa e a democracia representativa, de maneira harmoniosa, 

provavelmente seja a grande solução para a consecução de direitos sociais que eliminem 

injustiças, seja essa interação realizada de forma presencial seja de maneira virtual, mas sem 
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esquecer que essa última vem ganhando força, proporcionando uma participação mais efetiva 

da sociedade, o que talvez se concretize como a alternativa mais eficaz para otimizar a 

aproximação da sociedade com o Parlamento.  

A afirmação acima pode ser confirmada de forma prática, sem ilações, pois o fato de 

o Congresso Nacional, em 2020, dada a pandemia, ou seja, por motivos alheios a sua vontade, 

estar praticando o processo legislativo de confecções de leis, com a utilização das novas TICs, 

com deliberação e votação a distância, é prova cabal da eficiência dessa possibilidade 

(BRASIL, Agência Câmara de Notícias, 2020). 

Na Câmara dos Deputados, tal medida foi aprovada pela Resolução 14, de 2020, e 

regulamentada pelo Ato da Mesa nº 123, de 2020, permitindo a realização de sessões pelo 

Plenário virtual, com a utilização do Sistema de Deliberação Remota (SDR), consoante 

informado pela assessoria de imprensa daquela Casa.  Vale destacar, ainda, que a comunicação 

por áudio e vídeo é realizada por meio da plataforma Zoom (BRASIL, Agência Câmara de 

Notícias, 2020). 

Tal perspectiva se deu quando, por conta do COVID – 19, percebeu-se que a utilização 

da tecnologia digital de comunicação poderia ser oportuna para a realização de Sessões da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pois evitaria a aglomeração nos respectivos 

Plenários, o que certamente ratifica e proporciona validade a esse novo modo de interação, que 

além de ser mais econômico e, porque não dizer, seguro,  principalmente em relação às questões 

de saúde, possibilitará uma participação massiva da sociedade.  

Essa experiência brasileira foi destaque em conferência patrocinada pela Agência de 

Desenvolvimento Internacional, sendo elogiada pelo Senhor Wojciech Sawicki, Secretário-

Geral da Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu, e pelo ucraniano Serhiy 

Cherednychenko que asseverou que “o Brasil foi um dos líderes em termos do que o Parlamento 

deveria estar olhando” (BRASIL, Agência Câmara de Notícias, 2020b). 

Percebe-se hoje uma transformação abrupta de comportamento, onde a presença física 

em determinados locais deve ser evitada, pois, segundo as autoridades de saúde, a aglomeração 

de pessoas pode acarretar um risco maior à população. Assim, a ordem atual é a de isolamento 

social, um novo e complexo comportamento para a humanidade. 
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Essa situação já foi notada, inclusive, em outros espaços do Congresso Nacional, em 

que as audiências públicas e as visitas dos cidadãos foram suspensas. Assim, além das sessões 

deliberativas do Plenário estarem acontecendo de maneira remota, com vistas a evitar a 

aglomeração de parlamentares e servidores, deve-se esclarecer que esses últimos foram 

autorizados a praticar o teletrabalho, o que vários governos estaduais também adotaram, como 

forma de mitigar os riscos de contágio do novo coronavírus.  

Trata-se de uma mudança de paradigma, uma nova realidade a ser enfrentada, uma 

ruptura com os procedimentos historicamente conhecidos, pois a sociedade terá que se 

reinventar, ainda que temporariamente, valorizando ainda mais as ferramentas tecnológicas 

como instrumentos de valor social e de transformação da democracia participativa nos espaços 

de poder, o que atualmente ainda é incipiente, mas que poderá se tornar uma força perene da 

democracia e, principalmente, da soberania popular. 

Evidencia-se assim uma inicial, mas promissora modificação dos espaços decisórios 

do Congresso Nacional, com notório êxito na aplicação de mecanismos tecnológicos de debate 

e votação de matérias relevantes e urgentes para o País, concretizando o chamado “novo 

normal”. 

Ademais, deve-se salientar que, entre outras vantagens, o trabalho remoto de 

servidores públicos, entre abril e agosto de 2020, foi responsável por uma economia, em favor 

do governo federal, de aproximadamente R$ 1 bilhão de reais, sendo R$ 859 milhões foram 

economizados em gastos de custeio e 161 milhões em pagamentos de auxílios para os servidores 

(OLIVEIRA, 2020). 

Em relação ao Parlamento, ainda que esse formato democrático de deliberação 

legislativa seja temporário, não se pode questionar o sucesso da participação dos membros do 

Legislativo diante desse novo panorama, o que reforça a intenção de se levar adiante o projeto 

de participação social também por meio digital, especialmente na CLP, como maneira de 

otimizar a democracia, proporcionando maior abertura da Câmara dos Deputados à sociedade. 

Outra afirmação trazida por Faria (2012, p. 299/300), referente à inovação da 

tecnologia da informação, especificamente às ferramentas de participação digital, demonstra 

que essa forma de participação tem a possibilidade de propiciar uma melhoria nas políticas 

públicas, por meio de contribuições do cidadão. 
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[...] mesmo não realizadas nos moldes de uma discussão pública ideal, como 

pretendem os democratas deliberativos. Mas nenhum projeto de participação digital 

será inclusivo se não oferecer formas variadas de expressão que satisfaçam toda a 

diversidade social, com suas complexas diferenças cognitivas. 

Deve-se entender que as mudanças que se mostram prementes na democracia, são 

relacionadas, também, a construção de um cidadão mais bem informado da situação do país, 

onde as notícias se multiplicam de forma rápida e eficiente, pela velocidade das ferramentas 

tecnológicas, que podem levar a informação a uma boa parte da população, sem que se olvide 

da grande parcela da sociedade que ainda não tem acesso a essas ferramentas tecnológicas, o 

que é criticado pelos objetores desse tipo de participação. 

Essas informações que “alimentam” o conhecimento dos cidadãos circulam, 

mormente, por meio de redes sociais, de televisão entre outras, consoante demonstrado por uma 

pesquisa realizada em 2019, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, os quais 

constataram, in verbis: 

As ouvidorias da Câmara e do Senado realizaram em outubro pesquisa nacional de 

opinião pública para conhecer quais redes sociais os brasileiros mais usam e como 

se comportam em relação às notícias falsas (fake news). O levantamento e o 

processamento dos dados foram feitos pelo DataSenado. Foram entrevistados 

2.400 cidadãos de todos os estados. A pesquisa também abordou temas acerca da 

privacidade de dados na internet. Os resultados da pesquisa, que serão discutidos 

em audiência pública no dia 12 de dezembro, indicam que as fontes de informação 

de uso mais frequente, nesta ordem, são: Whatsapp, televisão, Youtube e 

Facebook. Em seguida aparecem os sites de notícias, Instagram, rádio, jornal 

impresso e Twitter. O público mais jovem tem utilizado menos a televisão e mais 

as mídias digitais, como Youtube e Instagram. 

Os resultados indicam que os brasileiros acreditam que os conteúdos nas redes 

sociais têm grande influência sobre a opinião das pessoas, e 45% dos 

entrevistados indicaram que informações vistas em redes sociais influenciaram 

a decisão de voto nas eleições. O público jovem usa mais as redes sociais e também 

dá mais valor a informações nesses meios para sua decisão de voto. Ao mesmo tempo 

que as redes sociais diversificam as fontes de informação para os cidadãos, para 

90% dos entrevistados, esses meios também deixam as pessoas mais à vontade 

para expressar opiniões preconceituosas (Grifo nosso, BRASIL, Agência Câmara 

de Notícias, 2019c). 

Ainda que seja necessária uma maior fiscalização dos conteúdos falsos postados e 

repassados de maneira irresponsável nas mídias digitais, é cristalina a colaboração que essas 

novas tecnologias trouxeram e que ainda podem trazer para a democracia, especialmente nas 

áreas de participação e deliberação, incrementando a forma de mobilização da sociedade diante 

dos cenários decisórios.  

Nesse mesmo sentido, Stabile (2012, p. 26/30) entende que a Internet criou condições 

favoráveis para discussões sobre questões sociais, ainda que esses espaços deliberativos não 
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sejam os mesmos defendidos por autores como Habermas. Segundo o autor, a Câmara dos 

Deputados tem promovido formas de participação popular e de inclusão social nas deliberações 

que acontecem naquela Casa de Leis.  

Por existir atualmente um descrédito em relação às autoridades públicas, entende-se 

que a participação virtual nos espaços decisórios poderá ser uma nova maneira de interação, o 

que parece estar condizente com esse novo perfil sociopolítico. Assim, deverá a Câmara buscar 

maneiras de atender a um cidadão mais exigente, que, em sua maioria, não confia em seus 

representantes e acredita que o sistema representativo isoladamente não terá êxito nas mudanças 

que se fazem necessárias e importantes para a democracia do País (STABILE, 2012, p. 26 /30). 

 O cidadão, portanto, em sua maioria, além de não confiar na instituição Câmara dos 

Deputados, “desconfia fortemente de hierarquias; e, principalmente, porque está acostumando-

se à organização de um mundo virtual que para muitos pode beirar ao caótico, que é o mundo 

descentralizado, ou a Web 2.0” (STABILE, 2012, p. 31). 

Assim, resta demonstrado que as TICs estão, cada vez mais, proporcionando a 

interação da sociedade nos espaços decisórios. No contexto deste trabalho, entende-se que as 

novas tecnologias podem ter papel relevante na otimização da democracia, inclusive já vem 

alcançando algumas conquistas no âmbito do Parlamento brasileiro, podendo contribuir 

especialmente com a amplitude dos resultados da CLP, conforme já mencionado.  

Essa afirmação aparentemente pretensiosa, ganha força com posicionamentos como o 

de Stabile (2012), acima destacado, que sugere que o cidadão já não tem mais confiança na 

Câmara dos Deputados. Além disso, o próprio sistema representativo parece ser colocado em 

xeque por não prover as múltiplas demandas sociais que se apresentam ou, nas palavras daquele 

autor, “os anseios de democracia”. 

Para a continuidade do trabalho, guardando um alinhamento de temas que irão, ao 

final, desembocar no propósito maior deste estudo, que é demonstrar a efetividade dos trabalhos 

desenvolvidos nas reuniões parlamentares patrocinadas pela CLP, com observância à 

participação social e às respostas dos parlamentares às demandas apresentadas pelos segmentos 

sociais, direciona-se o leitor para um olhar mais atento ao Poder Legislativo brasileiro, 

especialmente à Câmara dos Deputados. 
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6 PODER LEGISLATIVO BRASILEIRO – O PROCESSO LEGISLATIVO E A 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - ENTENDENDO O PROCESSO 

Esta seção traz o cerne da questão enfrentada neste trabalho, pois adentrará no formato 

atual do Parlamento brasileiro, demonstrando mormente algumas nuanças do processo 

legislativo e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, especialmente as referentes à 

Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados.  

Ademais, será enfrentado com verdade e clareza o desempenho dos trabalhos daquela 

Comissão Permanente, cuja análise recairá, principalmente, sobre os dados coletados nas 

reuniões parlamentes realizadas por aquele órgão, propiciando uma visão endógena dos 

trabalhos realizados. 

6.1 O PROCESSO LEGIFERANTE DO LEGISLATIVO FEDERAL 

Inicia-se esta seção traçando um pequeno esboço de um dos pilares do Estado 

Democrático, cuja relevância é indiscutível para que se alcance, verdadeiramente, a justiça 

social, a igualdade e a liberdade. Assim, não obstante às críticas que se fazem diuturnamente a 

determinadas atitudes de seus membros, o Poder Legislativo, por intermédio de suas Casas, tem 

propiciado, cada vez mais, transparência e abertura à participação da sociedade, o que se pode 

perceber, inclusive, pela criação da CLP em 2001. 

Conforme definição colacionada no parágrafo anterior, comprova-se que as funções 

desempenhadas pelo Poder Legislativo devem ser ressaltadas como importantes para o presente 

estudo, pois, além do papel de fiscalizar a utilização de recursos públicos,  a Câmara dos 

Deputados representa o povo brasileiro e tem a competência de legislar sobre assuntos de 

interesse nacional, especialmente em relação a temas que tratam de educação, saúde, transportes 

etc., os quais são intrinsicamente relacionados a políticas públicas, matérias enfrentadas 

diuturnamente pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. 

Ora, o poder legiferante, segundo o dicionário jurídico DireitoNet (2018), consiste na 

criação de leis que devem ou deveriam regular as relações sociais. Corroborando com esse 

entendimento, Carneiro; Santos e Nóbrega Netto (2016, p. 53) afirmam que o “processo 

legislativo é o conjunto de atos sucessivos realizados para a produção de lei (norma jurídica), 
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conforme regras próprias aplicáveis à elaboração de cada espécie normativa”. Os referidos 

autores arrematam da forma que segue: 

O processo legislativo pode ser entendido como o conjunto de atos preordenados 

(iniciativa, emenda, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação), 

praticados pelos órgãos competentes, com o objetivo de criar normas do direito. 

(Grifo nosso, CARNEIRO; DOS SANTOS; NÓBREGA NETTO, 2016, p. 71)  

O Legislativo brasileiro possui funções relevantes que se portam, por meio dos 

mecanismos políticos de controle, a exemplo de convocação de ministros, pedidos de 

informação, comissões parlamentares de inquérito e outros, “[...] como caixa de ressonância 

das aspirações populares, espaço de debate público e garantia de vigência da democracia” 

(TORRENS, 2013, p. 194) 

Faz-se imperioso demonstrar que essa produção de leis junto ao Parlamento, deve 

retratar, sempre que possível, a vontade do povo, mas não como um capricho ou um desejo a 

ser atendido, mas com argumentos plausíveis e sustentáveis, que busquem tornar mais justa e 

digna a vida de cada cidadão. Com esse propósito, utiliza-se a doutrina de Vieira (2019, p.34): 

Assim, os parlamentares, detentores dos poderes de elaboração legislativa, ao tempo 

em que se afirmam, nos mais diversos arranjos estatais, como órgãos encarregados 

de expressar na lei a vontade geral, veem-se também como o lugar para onde são 

canalizadas as mais diversas perspectivas e visões do que se constituem os valores 

e arranjos institucionais indispensáveis ao funcionamento da sociedade, às 

garantias mínimas de direitos à vida, à liberdade a seus cidadãos e à criação de 

oportunidades para que todos possam conquistar e desfrutar seu ideal de boa 

vida (Grifo nosso). 

A capacidade da construção de normas pelo Legislativo, que deve ser realizada em 

nome de todos para ser aplicada e imposta a todos, interessa ao Estado Democrático de Direito, 

devendo as leis serem construídas com regras que observem os princípios democrático da 

transparência, da participação e do acesso à informação, conforme alertado por Vieira (2019, 

p.181), que ensina, in verbis: 

As regras legislativas procedimentais relativas ao processo decisório de produção de 

leis integram o ordenamento jurídico do Estado Democrático de Direito em posição 

de importância fundamental para seu funcionamento institucional e para a consecução 

de seus fins. Nesse sentido, a análise de seus conteúdos e de seus efeitos interessa às 

teorias da Constituição e da democracia, uma vez que elas regulam o exercício do 

poder talvez mais fundamental de um Estado que se entende e se define como sendo 

democrático e de direito, que e o de editar normas impostas a todos em nome de todos. 

Nesse quadro, é necessário que as regras que comandam a elaboração das leis 

garantam a observância dos princípios informadores da atividade democrática do 

Estado, como o da transparência, o da participação, o do acesso a informações, o da 

participação de todos os interessados nos temas em discussão. 
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Ao se deparar com a concepção sobre processo legislativo sociológico, percebe-se que 

a opinião pública e a pressão de grupos organizados são tratadas como fatores relevantes para 

a elaboração das leis, pois influenciam o agir do legislador, consoante assevera Dezen Junior 

(2017, p. 203), que utiliza os saberes de Nélson de Souza Sampaio: 

Nélson de Souza Sampaio o entende como o conjunto de fatores reais ou fáticos 

que põem em movimento os legisladores e o modo de agir do legislador. Sob essa 

acepção, ganha relevância a influência que a opinião pública, as crises sociais, as 

pressões dos grupos organizados, as pressões político-partidárias e as 

compensações políticas exercem sobre o surgimento e a marcha dos projetos de 

lei (Grifo nosso). 

Em relação ao processo legiferante, deve-se lembrar que a produção de leis pelo Poder 

Legislativo é considerada como “núcleo central do regime constitucional no Estado 

Democrático de Direito” (CATTONI DE OLIVEIRA; STRECK, 2013, p. 111). Porém, a lei 

deve demonstrar, objetivando o reconhecimento da sociedade em relação às normas produzidas, 

uma ampla pluralidade de valores que atentem a diversidade social, consoante observado por 

Vieira (2019, p. 37).  

O olhar sobre a participação social na produção de leis foi, também, observado por 

Jürgen Habermas, que entende necessário viabilizar a participação isonômica do cidadão nas 

decisões políticas (CATTONI DE OLIVEIRA; STRECK, 2013, p. 119, apud, VIEIRA, 2019, 

p. 37). Nesse sentido, Vieira complementa: 

 Para Jürgen Habermas, nas sociedades modernas, o Direito tem a tarefa 

preponderante de ser uma das suas formas principais de integração, assumindo algo 

do papel transcendente que a religião e as tradições desempenharam no passado. Para 

isso, no entanto, é necessário haver condições processuais adequadas que propiciem 

o fluxo de formas comunicativas democráticas por meio das quais os cidadãos, 

em condições de igualdade, possam participar da formação de uma decisão 

político-jurídica oponível a todos, das qual eles possam se reconhecer como 

coautores. Somente por meio desse processo discursivo e participativo de 

produção das leis é que se pode, para ele, garantir a legitimidade do Direito 

(Habermas, 1988) (Grifo nosso, VIEIRA, 2019, p. 37). 

. 

Ao conceituar processo legislativo, Afonso da Silva (2016, p. 528/529) esclarece que 

é o “conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sanção, veto) realizado pelos órgãos 

legislativos, visando à formação das leis constitucionais, complementares e ordinárias, 

resoluções e decretos legislativos”.  Ainda referente ao processo legislativo e à iniciativa 

legislativa, citado autor acrescenta, in verbis: 

Tem, pois, por objeto, nos termos do art. 59, a elaboração de emendas à Constituição, 

leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos 
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legislativos e resoluções. [...] Processo legislativo é um conjunto de atos 

preordenados visando a criação de normas de Direito. [...] Iniciativa legislativa. 

É, em termos simples, a faculdade que se atribui a alguém ou a algum órgão para 

apresentar projetos de lei ao Legislativo. Em rigor, não é ato de processo legislativo 

(AFONSO DA SILVA, 2016, p. 529).   

Habermas (2003, p. 122), de maneira bem esclarecedora, reforça que é no processo 

legiferante que se encontra a “fonte de toda a legitimidade”. Tal assertiva parece demonstrar 

que a forma procedimental adotada para a construção de leis é garantidora da almejada 

legitimidade das decisões, desde que observado o princípio da soberania popular. 

Segundo Andrade e Coutinho (2019, p. 32), o “processo legislativo compreende as 

regras e os processos que envolvem o ato de produzir leis no âmbito do Poder Legislativo. As 

normas disciplinadoras da formação de leis estão na Constituição Federal de 1988 e nos 

regimentos internos das casas legislativas”. 

Após alguns esclarecimentos do que vem a ser o processo legislativo no Poder 

Legislativo Federal, numa concepção de participação social efetiva como fonte legitimadora 

dessa produção por parte do Parlamento, caberia uma rápida análise sobre a produção 

quantitativa e qualitativa da Câmara dos Deputados, sendo que a qualidade das proposições é 

um tanto quanto mais dificultosa para ser avaliada. 

No que concerne ao aspecto quantitativo, vale mencionar que o Parlamento brasileiro 

é “um dos mais produtivos do mundo” (RODRIGUES, 2007, p. 3). O Parlamento brasileiro 

realmente produz muitas proposições, é o que afirma o referido autor, o qual explica que: 

À exceção da Casa dos Representantes dos Estados Unidos, não há no mundo um 

parlamento cujo volume de proposições se sobreponha aos números 

apresentados pela Câmara dos Deputados em qualquer ano. Historicamente, os 

deputados brasileiros costumavam apresentar cerca de 1.500 proposições 

anualmente. Mas mesmo esse número tem se mostrado muito modesto quando 

comparamos aos índices recentes de produção legislativa da Câmara dos 

Deputados. Segundo dados da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, em 2002, 

os deputados brasileiros apresentaram 2.753 proposições; em 2003, foram 4.723 

proposições apresentadas; em 2004, o número caiu para 2.496 proposições; e em 

2005, foram 2.413 proposições apresentadas. Ou seja, não se repetiu, em nenhum 

desses anos recentes, a marca histórica de 1.500 proposições apresentadas por ano, 

chegando, no caso de 2003, a triplicar aquele índice. Curiosamente, o número de 

proposições apresentadas nos parlamentos da maioria das democracias 

consolidadas é bem menor do que o volume de proposições registradas 

anualmente na Câmara federal do Brasil (Grifo nosso, RODRIGUES, 2007, p. 3). 

Assim, as críticas existentes em relação à produção legislativa dos parlamentares 

brasileiros caíram por terra, não havendo espaço para se falar em desídia na confecção de leis, 



115 
 

principalmente se essa avaliação for referente ao número de proposições apresentadas. Não 

obstante, a preocupação que ressalta é no sentido da eficácia dessas proposições, que são 

produzidas em grande número e, possivelmente, sem a qualidade que a sociedade merece. 

(RODRIGUES, 2007).  

Nessa direção, Rodrigues (2007, p. 11/12) acrescenta, ser questionável o elevado 

número de proposições legislativas produzidas no Brasil, especialmente quando esse 

quantitativo de proposições é comparado com a de países onde a democracia é notoriamente 

mais sólida. Ao tratar dos aspectos atinentes à qualidade das proposições, o autor supra revela 

ser um conceito subjetivo que para ser utilizado como parâmetro de avaliação seria feito um 

juízo de valor. 

Em relação à eficácia legislativa, Rodrigues (2017, p. 11/12), utilizando o trabalho de 

Stephen Frantzich (1979), ensina que a eficácia estaria relacionada à aprovação das proposições 

apresentadas ou, melhor ainda, à transformação de projetos em normas jurídicas. Acrescenta 

que a partir dessa análise pode-se afirmar que “a Câmara dos Deputados apresenta baixíssima 

eficácia”, complementando, in verbis: 

 Os parlamentos de países parlamentaristas apresentam poucos projetos mas 

aprovam uma grande proporção dos projetos apresentados, inclusive porque a 

maioria dos projetos analisados são de autoria do Governo. Mesmo o parlamento 

norte-americano, semelhante em tudo ao nosso, aprova aproximadamente 12% dos 

projetos apresentados por seus parlamentares. No Brasil, a proporção de projetos 

aprovados em relação ao total de projetos apresentados a cada ano é muito baixa, 

sequer chega a 1%. Isto é, apresenta-se um número elevado de proposições 

legislativas que não tem possibilidade de ser aprovado e transformado em lei. 

Entre as proposições aprovadas em qualquer ano, observa-se que os projetos de 

autoria do Poder Executivo constituem a maioria absoluta, enquanto que os 

projetos oriundos de parlamentares constituem uma minoria. Historicamente, 

verifica-se que 87% dos projetos que se transformam em norma jurídica em 

determinado ano são de autoria do Executivo enquanto que apenas 13% dos 

projetos aprovados são de autoria de parlamentares (Grifo nosso, RODRIGUES, 

2017, p. 11/12). 

Ora, a informação colacionada acima é deveras relevante, pois além de demonstrar o 

cenário atual relativo ao percentual de proposições apresentadas e aprovadas pelo Parlamento 

brasileiro, acaba por demonstrar uma forma de avaliar a eficácia dessa legislação, ou seja, por 

meio do número de proposições aprovadas e transformadas em normas.  

Assim, Stephen Frantzich (1979), citado por Rodrigues (2007), cria uma relação entre 

a aprovação das proposições com a eficácia dessas e, provavelmente, em um contexto mais 
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amplo, com a sua qualidade como norma, o que, certamente, poderá ser utilizado, com a mesma 

lógica procedimental, para analisar o trabalho desenvolvido pela CLP. 

Além da preocupação quanto à eficácia das normas produzidas pelo Legislativo, 

alguns autores revelam insatisfação com a qualidade dessas leis, com afirmação de que devem 

ser observados tanto os aspectos técnicos quanto os formais da produção de textos legais, haja 

vista os problemas decorrentes de leis mal formuladas, que podem causar insegurança jurídica 

ou promover custos desnecessários ao Estado e, por consequência, prejuízos à sociedade 

(VIEIRA, 2019, p. 193). 

É evidente que a aprovação de proposições é um dos pontos fortes do Parlamento, mas 

a importância dessa instituição não se resume a esse aspecto, pois além da produção legislativa 

e do papel fiscalizatório, as Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal são 

responsáveis por promover debates de interesse social (CARNEIRO; DOS SANTOS; 

NÓBREGA NETTO 2016, p. 29/30). 

Essas reuniões promovidas pelas comissões parlamentares são realizadas 

frequentemente, sendo uma oportunidade para promover debates com a presença da sociedade, 

de deputados, de especialistas nos temas discutidos, além de outras autoridades. É com esse 

propósito que caberá avaliar as audiências públicas e as reuniões deliberativas promovidas pela 

CLP, as quais têm como grande diferencial as sugestões de proposições de iniciativa da 

sociedade civil organizada. 

Após essa rápida explanação a respeito do Poder Legislativo, com demonstração de 

suas competências perante o Estado, entende-se necessário conceituar, ainda que 

resumidamente, o papel institucional das comissões da Câmara dos Deputados. 

6.2 CONHECENDO AS COMPETÊNCIAS DAS COMISSÕES PARLAMENTARES  

Para que se trate com propriedade dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de 

Legislação Participativa, faz-se indispensável entender o papel das comissões parlamentares, 

especialmente às da Câmara dos Deputados no que concerne ao processo legislativo. 

Nas palavras de Dezen Junior (2017, p. 254), as comissões parlamentares “são órgãos 

fracionários do Legislativo, formados de membros da Câmara dos Deputados, do Senado 
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Federal, ou de ambas as Casas – quando a comissão for mista – e que são montadas em razão 

de certos temas”. 

Dezen Junior (2017, p. 253/254), utilizando autores exponenciais, faz uma indagação 

deveras interessante para a compreensão da atuação parlamentar: 

Conforme Herman Finer, citado por Manoel Gonçalves Ferreira Filho, como pode 

um grupo de não especialistas eleitos como representantes do eleitorado 

realmente funcionar numa época tecnológica e especializada? A perícia 

(expertness) na feitura de leis implica não só o domínio do conhecimento de sua 

substância, mas, também, a capacidade de formular os resultados com um 

mínimo de precisão, sem contradição com outras leis (Grifo nosso). 

Adentrando ainda mais nesse tema, parece forçoso concluir que “as comissões 

parlamentares são pequenos órgãos do Parlamento, que buscam retratar, proporcionalmente, a 

composição partidária das respectivas Casas Legislativas”, consoante ensinam Moreno e 

Resende (2019, p. 8). Assim, as comissões travam debates e aprovam pareceres que facilitam a 

deliberação das matérias que serão remetidas, quando não tiverem caráter conclusivo2, ao 

Plenário daquelas Casas. 

As Comissões são definidas em razão da especialização dos temas a serem discutidos 

e deliberados, a exemplo das seguintes comissões permanentes: da Comissão de Educação; da 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; da Comissão de Esporte; da 

Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Público; da Comissão dos Direitos da 

Mulher etc. 

Além disso, o artigo 58 da Constituição Federal de 1988 elenca os tipos de comissões 

e a forma de sua constituição, revelando, in verbis: 

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e 

temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo 

regimento ou no ato de que resultar sua criação.  

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto 

possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares 

que participam da respectiva Casa (Grifo nosso, BRASIL, 1988). 

 
2 “[...] à possibilidade de concluírem, em determinadas circunstâncias, o processo legislativo referente aos 

projetos de lei, sem a necessidade da apreciação do Plenário das Casas Legislativas, o que se conhece como 

poder conclusivo das comissões. [...] Na Câmara, este instituto tornou-se conhecido como apreciação conclusiva 

ou poder conclusivo (das comissões), e diz respeito somente a projeto de lei ordinária, pois o RICD excepcionou 

dessa regra de apreciação os projetos de lei complementar”. (CARNEIRO; SANTOS; NOBREGA NETTO, 2016, 

p. 69). 
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O próprio dispositivo constitucional disciplina os tipos de comissões parlamentares 

das Casas Legislativa, dividindo-as em comissões permanentes e comissões temporárias 

(Especial, Externa e de Inquérito). No entanto, para o presente estudo, a atenção estará voltada 

para as competências e atribuições das comissões permanentes, mais precisamente para a CLP. 

Em relação às comissões permanentes, uma vez mais, utiliza-se da doutrina de Dezen 

Junior (2017, p. 255) para demonstrar o importante papel desses órgãos técnicos para a 

confecção das leis, os quais servem para instruir os parlamentares que deliberarão no Plenário, 

consoante abaixo: 

As Comissões Permanentes são as previstas no Regimento da Casa respectiva, com 

sua composição e competência elencadas detalhadamente, e são detentoras de 

importante papel no processo legislativo e em vários setores da atividade 

parlamentar. Ocupam-se das matérias mais demandadas e mais importantes no 

âmbito do processo legislativo (como constitucionalidade, legalidade, 

regimentalidade, saúde, educação, meio ambiente, transportes, ciência e 

tecnologia, fiscalização e outras). Manifestam-se, como regra, por meio de 

pareceres relativos às matérias de sua competência, os quais veiculam orientação 

técnica e de mérito acerca da proposição examinada, com o objetivo de instruir 

a deliberação do Plenário (Grifo nosso). 

Em verdade, a afirmação de alguns autores no sentido de que as comissões contribuem 

fortemente para a democracia (CARNEIRO; SANTOS; NOBREGA NETTO, 2016) deve ser 

entendida como verdadeira e legítima, mas isso realmente ocorrerá quando forem efetivos os 

debates entre os diversos atores que participam dos trabalhos desses colegiados. 

Vale salientar, por oportuno, que a valorização desses colegiados técnicos se deveu às 

inovações trazidas pela Constituição Federal de 1988, a qual possibilitou que determinados 

projetos pudessem ser concluídos no âmbito das comissões temáticas, sem que houvesse 

necessidade de apreciação do Plenário, salvo recurso nesse sentido, o que se convencionou 

chamar de poder conclusivo das comissões (CARNEIRO; SANTOS; NOBREGA NETTO, 

2016). 

Consoante ensinam Moreno e Resende (2019), as comissões são órgãos que possuem 

relevantes funções para a construção de leis, pois são colegiados especializados para debater as 

proposições submetidas à sua análise. 

As Comissões da Câmara, por exemplo, são definidas como: comissões permanentes 

(CP) – 25 comissões –, e comissões temporárias (comissão especiais, de Inquérito e externas), 
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cujo número é constantemente alterado, mas que, até julho de 2019, alcançaram o montante de 

22 comissões (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2017). 

Pacheco e Mendes (2019, p. 19/20), de maneira minuciosa, informam que “[...] as 

comissões são órgãos formados por uma pequena fração do número total de deputados – no 

mínimo três e meio centésimos e no máximo treze centésimos, acrescentando, ainda, in verbis: 

São constituídas na forma do Regimento Interno para o exercício de uma série de 

atribuições relevantes dentro do processo legislativo e das atividades de 

fiscalização e controle da administração pública. Podem ser de dois tipos: a) 

permanentes, as que integram a estrutura institucional da Câmara e são 

especializadas no trato de determinados assuntos, os quais compõem seu campo 

temático ou área de atividade. b) temporárias, as criadas para desempenhar tarefas 

específicas que duram, no máximo, o período de uma legislatura e podem ter a 

forma de comissão de inquérito, de comissão especial ou de comissão externa 

(Grifo nosso). 

As autoras revelam, ainda, algumas atribuições das comissões como, por exemplo, 

aprovar ou rejeitar, com poder decisório, projetos de lei em geral e estudar e dar parecer sobre 

as proposições que lhes são encaminhadas para exame antes da tomada de decisão final pelo 

Plenário (PACHECO; MENDES, 2019, p. 20). 

A criação das comissões parlamentares foi um facilitador dos trabalhos desenvolvidos 

pelo Legislativo, pois os pareceres produzidos por aqueles colegiados, referentes às diversas 

proposições apresentadas, servem como orientação para os demais parlamentares, que devem 

debater e votar matérias de conteúdos diversos nos Plenários das respectivas Casas Legislativas. 

Ademais, impende registrar que o Artigo 24 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados elenca as competências das comissões, das quais, para o presente estudo, destacam-

se: 

Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às 

demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe:  

I - discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do Plenário que lhes 

forem distribuídas;  

II - discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, salvo o 

disposto no § 2º do art. 132 e excetuados os projetos:  

a) de lei complementar;  

b) de código;  

c) de iniciativa popular;  

d) de Comissão;  

e) relativos a matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o § 1º do 

art. 68 da Constituição Federal;  

f) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo 

Plenário de qualquer das Casas;  

g) que tenham recebido pareceres divergentes;  
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h) em regime de urgência;  

III - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;  

IV - convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre 

assunto previamente determinado, ou conceder-lhe audiência para expor 

assunto de relevância de seu ministério;  

V - encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a Ministro de 

Estado;  

VI - receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa contra atos 

ou omissões das autoridades ou entidades públicas, na forma do art. 253;  

VII - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;  

[...] 

XIII - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou 

área de atividade, podendo promover, em seu âmbito, conferências, exposições, 

palestras ou seminários;  

XIV - solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração 

pública direta, indireta ou fundacional, e da sociedade civil, para elucidação de 

matéria sujeita a seu pronunciamento, não implicando a diligência dilação dos prazos.  

§ 1º Aplicam-se à tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação conclusiva 

das Comissões, no que couber, as disposições previstas para as matérias submetidas à 

apreciação do Plenário da Câmara.  

§ 2º As atribuições contidas nos incisos V e XII do caput não excluem a iniciativa 

concorrente de Deputado (Grifo nosso, BRASIL, Câmara dos Deputados, 2017). 

Não se pode deixar de mencionar os ensinamentos de Vieira (2019, p. 171/172) que, 

ao tratar do sistema de comissões, afirmou que o status jurídico e legislativo desses colegiados 

passou por mudanças significativas, decorrentes do advento da Constituição de 1988. O autor 

destaca, como inovações importantes, além de questões referentes à proporcionalidade 

partidária, “a previsão de poderes deliberativos e o estabelecimento de um rol de 

competências originárias, como a convocação de ministros e autoridades, a realização de 

audiências públicas e a fiscalização administrativa e orçamentária do Poder Executivo” 

(Grifo nosso, VIEIRA, 2019, p. 171/172). 

Além desses aspectos já enfatizados, Vieira (2019, p. 172), ao tempo que registra que 

o Regimento Interno de 1989 regulamentou as alterações trazidas pelas Constituição de 1988, 

revela que já em 1991 algumas limitações também foram feitas, como por exemplo a do espaço 

de atuação das comissões permanentes e de seus presidentes. Complementando as informações 

referentes às alterações inovadoras para as comissões, em especial aquelas que demonstram 

controle e interferência por parte dos líderes de partido e do presidente da Casa em relação aos 

trabalhos realizados pelas Comissões, Vieira (2019, p. 172/173) esclarece, in verbis: 

Nesse ano iniciou-se uma prática que se tornaria, com o tempo, praticamente 

normativa, adotada por meio de decisões em questões de Ordem pelo presidente da 

casa, no sentido de que os cargos de presidente e vice-presidentes das comissões 

permanentes seriam providos não por eleição livre entre seus membros, como 

previsto expressamente pela regra regimental, mas mediante um acordo firmado 

entre os líderes de partidos e blocos, baseado no princípio da proporcionalidade 

partidária e referendado pelo presidente da Câmara. Com isso, os líderes e o 

presidente da Casa aumentaram significativamente seus poderes de controle 
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sobre as atividades dessas comissões, uma vez que os mandatos para sua direção 

são renovados anualmente (Grifo nosso). 

Reforçando o pensamento aqui esposado, referente à importância de a sociedade 

acompanhar as discussões e decisões do Parlamento, percebe-se a preocupação de Vieira (2019, 

p. 179), o qual assinala que os descumprimentos de dispositivos do RICD, bem como a falta de 

transparência e as manipulações provenientes das interferências, seja de autoridades ou de 

grupos de influência, podem modificar sobremaneira as decisões de parlamentares em relação 

a determinadas matérias, o que, caso ocorra, compromete o caráter democrático das decisões 

da Câmara. O referido autor sugere, in verbis: 

As práticas reiteradas de descumprimento e de manipulação das regras 

procedimentais legislativas referentes ao processo decisório de produção de leis 

na Câmara dos Deputados têm efeitos indutores de desequilíbrio na distribuição 

interna de poderes deliberativos, insegurança normativa, falta de transparência 

nas deliberações para os deputados e para a sociedade e imprevisibilidade das 

ações coletivas, o que pode comprometer o caráter democrático das decisões da 

Câmara. A discussão sobre democracia, Constituição e processo legislativo 

apresentada no Capítulo I deste livro coloca em relevo a importância do cumprimento 

do ordenamento legal interno do parlamento em um Estado Democrático de Direito. 

Quando isso não acontece, além dos efeitos endógenos de enfraquecimento das 

instituições que regulam a ação coletiva dos legisladores, também podem ser 

esperados efeitos para fora do parlamento, com a possibilidade de interferência 

do Poder Judiciário eventualmente chamado para garantir a observância dos 

princípios constitucionais democráticos, como o da legalidade, o da 

transparência nas decisões do Estado, o da representação popular e o da decisão 

por maioria (Grifo nosso). 

Depreende-se, pelo exposto, que as decisões a serem proferidas pelas comissões 

podem conter um viés político determinado pelo Presidente da Casa Legislativa ou, ainda, pelos 

líderes partidários, fazendo com que determinadas proposições não tramitem da forma 

inicialmente esperada e que os pareceres dos Relatores, atinentes a determinadas matérias, 

contenham interferências que distanciem os projetos dos verdadeiros interesses sociais. 

Tal afirmação reforça sobremaneira a relevância da participação da sociedade no 

debate de matérias no âmbito do Parlamento e, ainda, em questões referentes à fiscalização dos 

trabalhos realizados pelas comissões e pelo Plenário das respectivas Casas de Leis, haja vista 

considerar-se essa interação do cidadão com as autoridades decisórias o caminho mais acertado 

de controle das ações políticas. 

Em relação às deliberações das comissões da Câmara dos Deputados, percebe-se dos 

ensinamentos de Macedo (2018, p. 26) que, no que concerne à política deliberativa, esses 



122 
 

colegiados funcionam como instâncias propícias ao debate, ainda que haja possibilidade de 

questionamento em relação a determinadas representações, afirmando in verbis: 

As regras do debate dentro de cada comissão buscam assegurar a participação de 

todos. Alguns deputados falam mais porque são líderes de partidos, por exemplo; mas, 

mais uma vez, todos eles estão representando um grupo maior que não se faz 

presente. Também os convidados representam grupos. As regras garantem 

réplicas e tréplicas com o objetivo de obter a justificação dos argumentos e a 

resposta aos oponentes. Nas audiências, os convidados falam sem interrupção 

por 15 minutos, respondem perguntas, e têm direito a comentários finais após a 

participação dos deputados. O problema, além de saber se estas regras podem 

ser consideradas suficientes para um modelo deliberativo e se funcionam na 

prática, é colocar em questão a própria representação de deputados e convidados 

em relação aos segmentos que dizem representar. A maneira pela qual a 

sociedade deve ser representada é um ponto de intenso debate na Ciência 

Política. Basicamente, alguns enfatizam a necessidade de ter toda a diversidade 

social representada nos espaços públicos e outros buscam desenvolver a ideia de 

que o mais importante é a prestação de contas do representante perante o 

representado (Grifo nosso). 

Em verdade, embora não se queira questionar a representatividade no âmbito das 

comissões parlamentares, deve-se buscar entender, pelo menos, se o número de parlamentares 

e de representantes da sociedade civil organizada, presentes nas reuniões desses colegiados, 

pode ser considerado suficiente para trazer legitimidade às decisões ali proferidas, pois, 

segundo Macedo (2018, p. 27),  como a mídia não se interessa por políticas públicas, o 

parlamentar não teria interesse nesse tipo de debate, sendo que “o objetivo maior do parlamentar 

é a reeleição e ele precisa, portanto, estar visível para os eleitores”. 

Ao tratar desses colegiados parlamentares, cuja contribuição para a construção 

legislativa é inquestionável, pois possibilitam a interação dos parlamentares com a sociedade e 

outros atores, por meio de audiências públicas, seminários, reuniões deliberativas etc., não se 

pode deixar de enaltecer esses espaços democráticos de discussões e de deliberações, pois 

representam o fortalecimento da democracia, especialmente aqueles destinados ao recebimento 

de propostas de iniciativa da sociedade civil, como o que ocorre na CLP. 

6.3 CONHECENDO A COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CLP), 

COMPETÊNCIAS, REALIZAÇÕES E ATORES  

Chega-se ao ponto fulcral do presente estudo, oportunidade em que serão analisados 

os trabalhos desenvolvidos pela CLP, voltando a atenção para uma criteriosa análise do modo 

de atuação dos atores que participaram de determinados eventos patrocinados por aquele 
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colegiado, mormente das reuniões deliberativas e das audiências públicas realizadas nos anos 

de 2015 a 2018. 

Em seguida, parece oportuno tratar dos aspectos relacionados à “qualidade” das 

deliberações e dos debates desenvolvidos nas reuniões da CLP, levando-se em consideração 

para esse propósito a análise da efetividade da participação social, das respostas de 

parlamentares aos pleitos apresentados e da manifestação dos demais atores.  

Para alcançar tal desiderato, serão utilizados os dados constantes da página 

institucional da CLP, dos quais destacam-se os áudios, os vídeos, as atas das reuniões, as 

degravações, os relatórios anuais, além de questionários a serem respondidos por servidores. 

Ademais, alguns depoimentos e discursos de parlamentares servirão para compor o trabalho, o 

que proporcionará melhor compreensão daquele órgão técnico. 

Em caráter preliminar, entende-se oportuno tratar das competências da Comissão de 

Legislação Participativa, constantes do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), 

conforme disposto no artigo 32, XII, in verbis: 

Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos temáticos 

ou áreas de atividade: (Artigo com redação dada pela Resolução nº 20, de 2004) 

[....] 

XII - Comissão de Legislação Participativa:  

a) sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de 

classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto Partidos 

Políticos;  

b) pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e 

culturais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea a deste inciso; (Grifo 

nosso, BRASIL, Câmara dos Deputados, 2017, p. 52). 

O artigo 254 e parágrafos do RICD também disciplinam a forma de participação da 

sociedade civil organizada, elencando os meios de concretização das propostas das entidades, 

bem como o trâmite a ser seguido para tal escopo, conforme abaixo: 

Art. 254. A participação da sociedade civil poderá, ainda, ser exercida mediante o 

oferecimento de sugestões de iniciativa legislativa, de pareceres técnicos, de 

exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das 

entidades mencionadas na alínea a do inciso XII do art. 32.  

§ 1º As sugestões de iniciativa legislativa que, observado o disposto no inciso I do 

artigo 253, receberem parecer favorável da Comissão de Legislação Participativa 

serão transformadas em proposição legislativa de sua iniciativa, que será encaminhada 

à Mesa para tramitação.  

§ 2º As sugestões que receberem parecer contrário da Comissão de Legislação 

Participativa serão encaminhadas ao arquivo.  (BRASIL, Câmara dos Deputados, 

2017, p.160/161). 
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Cabe salientar que essa participação da sociedade deverá ser proveniente da 

apresentação de sugestões de proposições3 (projeto de lei, requerimento de audiência pública e 

seminário, proposta de emenda à Constituição, projeto de resolução da CD entre outras), as 

quais, após recebidas pela Comissão, serão analisadas por aquele colegiado, transformando-se, 

em caso de aprovação, em proposições da CLP, consoante disciplinado pelo §1º do artigo 254 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Um documento que reforça os aspectos procedimentais que devem ser observados é a 

Cartilha da CLP (2018, p. 8 e seguintes), pois descreve e orienta a forma de apresentar 

sugestões, os legitimados a fazerem essa apresentação, bem como os procedimentos de 

apreciação e de deliberação das matérias submetidas ao colegiado daquela Comissão, ou seja, 

funciona como um documento informativo, de caráter procedimental. Percebe-se, pelo teor da 

Cartilha, que foi assegurado à sociedade: 

[...]um espaço legítimo para defesa e discussão de Sugestões Legislativas, dentro 

da esfera legal. Para que essa iniciativa seja bem-sucedida, é necessário que a 

sociedade usufrua deste espaço, apresentando suas sugestões. 

[...] 

QUEM PODE APRESENTAR SUGESTÕES LEGISLATIVAS: Organizações 

não-governamentais (ONGs); - Associações e órgãos de classe; - Sindicatos; - 

Entidades da sociedade civil, exceto partidos políticos; - Órgãos e entidades de 

administração direta e indireta, desde que tenham participação paritária da sociedade 

civil.  

[...] 

O Projeto de Lei de autoria da Comissão de Legislação Participativa depende de 

análise do Plenário da Casa, mesmo que já tenha sido aprovado pelas comissões 

temáticas constantes do despacho da Secretaria-Geral da Mesa. Dessa forma, 

quando aprovado nas comissões, é encaminhado à Mesa para ser incluído na 

Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados para discussão e votação. 

Se aprovada, a proposição é remetida ao Senado Federal para deliberação. Se for 

emendada no Senado, ela retornará à Câmara dos Deputados para apreciação das 

emendas (Grifo nosso, BRASIL, Câmara dos Deputados, 2018, p. 8, 9, 14 e 15). 

Assim, percebe-se que, caso aprovada pelo colegiado da CLP, a sugestão de 

proposição legislativa encaminhada pela sociedade civil será transformada em proposição 

daquela Comissão Permanente. 

 
3 Segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, proposição é toda matéria sujeita à deliberação da 

Câmara. Apesar dessa ampla definição, os tipos de proposição considerados principais, visto que originam as 

normas descritas no art. 59 da Constituição Federal, são: Propostas de Emenda à Constituição (PEC), Projetos de 

Lei Complementar (PLP), Projetos de Lei Ordinária (PL), Projetos de Decreto Legislativo (PDC), Projetos de 

Resolução (PRC) e Medidas Provisórias (MPV). Há ainda mais tipos de proposição apreciados pela Câmara, tais 

como: pareceres, emendas, propostas de fiscalização de controle, indicações etc. BRASIL. Câmara dos 

Deputados.  Processo Legislativo. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/transparencia/acesso-a-

informacao/copy_of_perguntas-frequentes/processo-legislativo##3. Acesso em: 04 de mar. 2020. 
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Em seguida, essa proposição da CLP será remetida às demais comissões competentes 

para analisar a matéria, devendo, necessariamente, após apreciada pelas outras comissões, ser 

submetida ao Plenário da Câmara dos Deputados. Caberá ao Presidente daquela Casa pautar a 

proposição a ser analisada pelo Plenário. 

Deve-se esclarecer que a prerrogativa do Presidente, constante do artigo 17, alínea “s”, 

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, é de grande relevância política, haja vista a 

possibilidade de a autoridade maior da Câmara poder determinar quais proposições serão 

apreciadas por aquela Casa, o que lhe confere uma especial competência, conforme consta da 

página daquela instituição, in verbis: 

O Presidente é o representante da Câmara dos Deputados quando ela se pronuncia 

coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem. Sua principal 

competência é definir a pauta de votações do Plenário. (BRASIL, Câmara dos 

Deputados, 2019, não paginado).  

Essa obrigatoriedade de os projetos provenientes da CLP serem apreciados pelo 

Plenário da Câmara, após aprovados pelas comissões temáticas, já foi objeto de discussão. 

Inclusive, a título exemplificativo, vale esclarecer que foi apresentado o Projeto de Resolução 

(PRC) n. 42, de 2007, de autoria do Deputado Celso Russomanno, o qual tinha como escopo 

alterar “o artigo 24, inciso II, alínea “d” do RICD, para permitir que as proposições de iniciativa 

da CLP fossem objeto de deliberação conclusiva das comissões, dispensando a competência do 

Plenário” (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2007). 

Na justificativa do referido projeto, o autor argumentou que a iniciativa popular de leis 

não obteve êxito, haja vista, principalmente, os exigentes critérios de subscrição das 

proposições de iniciativa popular, o que veio suscitar a criação da CLP, como forma de 

materialização da vontade insculpida na Constituição de 1988. Assim, Celso Russomano 

explica, in verbis: 

A sistemática instituída pela criação da CLP materializou a vontade da Constituição, 

e tornou viável a apresentação de sugestões de iniciativa legislativa pela sociedade 

civil representada por suas entidades organizadas. Os resultados, todavia, ainda não 

são expressivos no tocante à quantidade de projetos, originados na CLP, que chegaram 

a ser deliberados pela Câmara dos Deputados. Por estas razões, este Projeto de 

Resolução objetiva aperfeiçoar a sistemática de apreciação das sugestões de iniciativa 

legislativa que lograrem ser transformadas em Projetos de Lei de autoria da Comissão. 

A proposta consiste em dispensar a competência do Plenário da Câmara dos 

Deputados para apreciar tais proposições. Atualmente, quando uma sugestão de 

iniciativa legislativa é acolhida pela CLP, transforma-se em proposição de autoria da 

Comissão e, por força do art. 24, II, alínea d, do Regimento Interno, não fica sujeita 

ao poder conclusivo das comissões. Esse dispositivo obriga a que todas as proposições 

de autoria das Comissões sejam apreciadas pelo Plenário. É importante ressaltar que 

o poder conclusivo das Comissões tem representado um mecanismo verdadeiramente 
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eficiente de apreciação de proposições no Congresso Nacional, especialmente nos dias 

de hoje, quando se verifica o bloqueio da pauta com extraordinária freqüência. Por 

certo, o poder conclusivo valoriza o profícuo trabalho das Comissões (BRASIL, 

Câmara dos Deputados, 2007).   

O projeto de resolução supramencionado foi apensado, incialmente, aos seguintes 

projetos de Resolução: PRC 19/1999, 151/2004, 218/2010 e 20/2007.  Em 08 de abril de 2009, 

o Projeto de Resolução de autoria do Deputado Celso Russomanno foi apensado ao PRC 

19/1999, sendo arquivado, nos termos do artigo 105 do RICD4, em 31 de janeiro de 2011 

(BRASIL, Câmara dos Deputados, 2011).  

Dando continuidade à análise da CLP, impende mencionar que esta Comissão é a única 

da Câmara dos deputados que possibilita ao representante da sociedade civil organizada 

defender, durante uma reunião deliberativa, a sugestão encaminhada pela respectiva entidade 

social à qual é vinculado, nos termos do §1º do artigo 7º da Cartilha da CLP, podendo ser essa 

manifestação tanto presencial quanto virtual, in verbis: 

Art. 7º.................................................................................................  

§ 1º O Presidente da Comissão poderá facultar a palavra, presencial ou virtualmente, 

ao representante legal da entidade ou procurador especificamente designado para 

defesa de sua sugestão na reunião ordinária correspondente, pelo prazo de 5 (cinco) 

minutos, prorrogável uma única vez por igual período (BRASIL, Câmara dos 

Deputados, 2018, p. 22).  

Esse é um importante aspecto que o estudo pretende desvelar, pois já não bastam 

desenhos organizacionais que favoreçam a participação e o debate de matérias de interesse 

social, mas, sobretudo, que exista uma concretude dessas possibilidades e que isso venha 

beneficiar toda a sociedade brasileira, com debates e deliberações democráticos, em que a 

participação social seja valorizada. 

Conforme já mencionado, importante traçar um pequeno cenário que venha 

demonstrar a maneira de como alguns parlamentares “enxergam” a CLP, especialmente 

relacionado a possíveis interferências da sociedade e de outros grupos de influência nas 

deliberações existentes nesses espaços de poder.  

 
4 Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à 

deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com 

pareceres ou sem eles, salvo as: I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões; II - já aprovadas em turno 

único, em primeiro ou segundo turno; III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias; IV - de iniciativa 

popular; V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. 
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Vale registrar que Moreno e Resende (2019, p. 11), em artigo sobre a CLP, utilizaram 

alguns depoimentos parlamentares que contribuem para melhor compreensão dos trabalhos 

daquela Comissão. Embora muito importantes aqueles relatos, entende-se pertinente juntar 

mais algumas manifestações constantes do Relatório de Atividades (2016, p. 67/69), produzidos 

pela Secretaria do órgão, conforme abaixo: 

Aécio Neves (PSDB/MG) - Presidente da Câmara dos Deputados quando a CLP foi 

criada, em 2001. 

Em 2001, a ampla maioria formada na Câmara para a aprovação do Projeto de 

Resolução 151, oriundo do apoio unânime da Mesa Diretora à uma iniciativa 

nossa, representou um desses momentos de conquista, de fortalecimento da 

democracia e da boa política. Naquela ocasião, com a criação da Comissão de 

Legislação Participativa, tomou-se uma decisão suprapartidária em favor da 

sociedade, da cidadania e de seus canais representativos. São quinze anos de 

história de sucesso da CLP, que se inspirou em exitosa experiência do 

Parlamento europeu. Lá, a Comissão de Petições permite uma relação direta, aberta 

e transparente na comunidade europeia entre os países-membros e suas entidades 

representativas. Aqui, nossa Comissão atua como canal para que a sociedade 

organizada, em suas variadas expressões, possa interagir com o processo 

legislativo. Cabe a ela selecionar, triar e encaminhar essas contribuições. Vivemos, 

de forma global, momentos de crise na democracia representativa. Há que se 

resgatar a boa política e revesti-la de significado para os que anseiam por maior 

participação. No Brasil, urge avançarmos em reformas profundas no sistema 

político e eleitoral. Não há outro caminho que aperfeiçoar nosso sistema 

democrático; fora disso, o que resta é autoritarismo (Grifo nosso).  

 

Luiza Erundina (PSOL/SP) - Presidiu a CLP em 2001 

Criada em 2001, a Comissão de Legislação Participativa (CLP) abriu um importante 

espaço de interlocução com o povo no Poder Legislativo. Tanto que a iniciativa 

foi reproduzida em outras casas, entre as quais, 11 assembleias estaduais e 36 

câmaras municipais. Basta o cidadão se organizar por meio de uma entidade da 

sociedade civil para que possa encaminhar propostas. Trata-se, mais do que uma 

comissão, de um fórum por meio do qual a sociedade pode intervir diretamente 

no processo de produção de leis. Mais de 550 encontros foram realizados pela CLP, 

incluídas aí reuniões deliberativas, seminários, audiências públicas. Mais de 1,1 mil 

sugestões foram recebidas, enquanto 474 foram aprovadas para tramitar. Duas 

sugestões se tornaram lei. Ao contrário do que temem alguns parlamentares, a 

divisão do poder com o povo só tem a contribuir para que a democracia 

representativa se legitime e se fortaleça. Ainda assim, foram muitas as investidas 

para enfraquecer a comissão, como tentativas de incorporá-la a outras 

comissões; impedimento de apresentação de emendas ao orçamento da União; 

esvaziamento das reuniões, enfim, manobras como a que nos deparamos hoje, ao 

completarmos 15 anos, com a decisão da Presidência da Câmara pela criação de 

uma Secretaria de Transparência Legislativa e Interação com a Sociedade, cuja 

estrutura vai de encontro com as prerrogativas da CLP. Além de contribuir para 

mobilizar a participação da sociedade civil, a CLP constitui-se em instrumento de 

educação política. Em um país como o Brasil, marcado pela concentração de poder 

e pela exclusão social, é importante que as prerrogativas da CLP sejam 

fortalecidas. A comissão é uma relevante ferramenta para estabelecer uma relação 

mais democrática entre o povo e o poder. Vida longa à CLP! (Grifo nosso). 

 

Eduardo Amorim (PSC-CE) – Presidiu a CLP EM 2007. 

A nossa passagem pela Comissão de Legislação Participativa (CLP) da Câmara dos 

Deputados, entre 2007 a 2009, fez jus ao nome da comissão, tivemos a ideia de 

percorrer assembleias legislativas e câmara municipais país afora. Tivemos a proposta 

de atuar na CLP como um instrumento de educação política e de fortalecimento da 
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democracia representativa. Idealizamos a criação de espaços para o exercício direto 

da cidadania e nas preocupações para o avanço da plenitude democrática visando 

qualidade de vida dos indivíduos, famílias e comunidades. À época tivemos a 

responsabilidade de acolher todas as sugestões dos cidadãos e ampliá-las no 

parlamento. Realizamos vídeos institucionais, cartilhas explicativas e utilizamos a 

mídia como suporte nas divulgações. Sempre acreditei que o parlamento brasileiro 

deve ser ainda mais participativo, pois as propostas que mudarão o cotidiano dos 

brasileiros devem ser amplamente discutidas. [...] Mais de 100 sugestões foram 

analisadas à época advindas das diversas classes sociais, como por exemplo, 

Associação dos Juízes Federais do Brasil, Coordenação Nacional dos Mutuários e de 

Defesa da Moradia, Federação de Associações e Departamentos de Aposentados e 

Pensionistas do Estado de São Paulo. Ressalto a sugestão que propôs PLC que previa 

ao Ministério Público fiscalizar e estimular o funcionamento dos programas de 

planejamento familiar dando proteção social; já outra sugestão apreciada e aprovada 

dispôs sobre a alteração do Código Penal visando ao estabelecimento do princípio de 

igualdade de direitos entre homens e mulheres. Entre os dois anos, trabalhamos na 

CLP como um instrumento de ação política, buscando a construção de uma sociedade 

mais equitativa e democrática. Tivemos a responsabilidade em empenhar esforços 

para recepcionar as sugestões e inseri-las nas discussões do parlamento, de forma a 

conseguir implementar políticas que impactem na qualidade de vida dos brasileiros. 

 

Waldir Maranhão (PP/MA) – Presidiu a CLP em 2009. 

A Comissão de Legislação Participativa é a que traduz o melhor sentimento de 

diálogo permanente com a sociedade, através dos movimentos sociais 

organizados. Essa aproximação da sociedade, através da CLP, remete para o 

Congresso o permanente crescimento do debate das políticas públicas. É uma 

Comissão transversal, ela perpassa por duas comissões permanentes, porque nós 

compreendemos que dessa tradução, manifestada pela sociedade, onde o mediador se 

torna a CLP, vai dar, a nós, deputados, a condição plena de aprimorarmos, 

aprofundarmos, grandes temas nacionais. Destaco, como presidente que fui, a 

oportunidade que tive, primeiro, de trazer, chamar para o diálogo a União Nacional 

dos Estudantes, UNE, por exemplo. O tema que possibilitou essa aproximação foi a 

reforma do ensino superior brasileiro. Tive a oportunidade de ser o relator dessa 

Comissão e criamos um ambiente político de diálogo, criamos um ambiente 

pedagógico. Eu traduzo que é focar a Comissão como um termômetro social 

fundamental ao aprofundamento dos grandes debates aqui no Congresso Nacional. E 

tive a oportunidade de traduzir que a educação era um ponto das nossas angústias, 

porque a reforma do ensino superior brasileiro se transformou num cadáver insepulto, 

transformou-se numa grande expectativa, em que pese a grande expansão que o ensino 

superior teve e do ensino tecnológico. Nós precisamos olhar a educação como ponto 

central, como algo estruturante para o fortalecimento do país. [...] Nós podemos levar 

o conceito da CLP para as câmaras municipais e para as assembleias legislativas. 

Assim estaríamos olhando o Brasil na sua totalidade, na esperança de que o 

parlamento esteja em sintonia com a sociedade através das nossas comissões de 

legislação participativa. 

 

Paulo Pimenta (PT-RS) – Presidiu a CLP em 2010 

A Comissão de Legislação Participativa é a porta de entrada da sociedade no 

Parlamento, cumpre um papel fundamental de aproximar a população do dia a dia do 

Congresso Nacional. Tive a honra de presidi-la ao longo do ano de 2010. Ao lado de 

uma excelente equipe de funcionários da Comissão, primamos nosso trabalho pelos 

fundamentos que norteiam sua existência: ampliar as reivindicações de setores que 

historicamente foram excluídos, dando voz às pessoas que mais precisam da atuação 

do Estado brasileiro. Nesses 15 anos de existência, a CLP é mais uma vitória da nossa 

sociedade rumo ao fortalecimento da democracia e do desenvolvimento de uma 

política cidadã. Sua importância é tanto maior quanto forem os tempos de retrocesso, 

impunidade e retirada de direitos trabalhistas e civis. Assim, cabe a nós, nesse 

momento histórico que vive nosso país, de ameaças a uma série de conquistas e 



129 
 

avanços, trabalharmos, de maneira conjunta com a sociedade, para fortalecê-la, 

ampliando, cada vez mais, seu alcance. 

 

Vitor Paulo (PRB/RJ) – Presidiu a CLP em 2011. 

A participação direta do povo em todas esferas de poder é o ponto central da 

nossa Carta Magna, e o Poder Legislativo materializa esse anseio constitucional 

por meio de vários instrumentos. A criação da Comissão de Legislação 

Participativa (CLP) é um marco nesse novo momento da história em que há uma 

intensa participação popular no complexo relacionamento entre parlamento e 

sociedade. Diferentemente do Projeto de Iniciativa Popular, outro importante 

instrumento da democracia direta, é por meio da CLP que qualquer cidadão tem 

acesso direto ao legislativo, transformando-se em protagonista das decisões. 

Como presidente deste colegiado, vi e ouvi a voz do povo se transformar em lei. 

Presenciei os ideais de nossa constituição cidadã sendo concretizados de forma 

simples e democrática. Hoje a participação popular é ainda maior, e as sugestões 

continuam sendo apresentadas por qualquer entidade da sociedade civil, sejam elas 

minorias, corporações ou grandes grupos. Do trabalho realizado pela Comissão, 

destaco as audiências públicas como uma das mais relevantes. É ali que o debate 

produz o necessário contraditório e fornece o embasamento para a formação do 

convencimento do parlamentar na hora da decisão. Lembro-me bem que as 

demandas do segmento das empregadas domésticas iniciaram-se naquela 

instância por meio de debates realizados pela Comissão, e posteriormente 

materializou-se em uma nova legislação garantidora de direitos excepcionais a 

esse segmento. Também vi nascer o debate sobre a Lei da Ficha Limpa que 

ganhou fôlego e conquistou todo o Brasil que passou a acompanhar a sua 

evolução de perto. Portanto, é na CLP que as mais diferentes correntes da sociedade 

se fazem ouvir. Naquele colegiado compareceram representantes de todos os 

segmentos: das áreas da saúde, da educação e da segurança, representantes dos 

trabalhadores e dos empresários, enfim, todos, de maneira democrática, trazendo suas 

colaborações para o parlamento, que é o legítimo catalisador da vontade popular. Em 

resumo, a Comissão de Legislação Participativa tornou-se o caminho mais curto 

entre parlamento e sociedade. É Democracia na expressão mais literal da 

palavra. Fico feliz por ter contribuído com os trabalhos desse importante instrumento 

de participação popular (Grifo nosso). 

Vale juntar ao estudo mais uma manifestação, essa constante da Cartilha da CLP de 

2018, na qual o Deputado Pompeo de Mattos, que presidia aquela Comissão, afirmou, 

consoante depreende-se, que o desprestígio das instituições nacionais provoca a desconfiança 

social e, também, a insatisfação em relação às lideranças políticas. (Grifo nosso, BRASIL, 

Câmara dos Deputados, p. 7). 

O referido parlamentar arremata em sua manifestação que a CLP foi concebida para 

ser um “instrumento de aproximação da vontade popular e da sociedade com o Parlamento, lhe 

dando voz e vez, para que possamos sintetizar a aspiração de construir uma sociedade livre, 

justa e solidária, casa universal de todos os brasileiros, espaço de realização da utopia do bem 

comum” (BRASIL, Câmara dos Deputados, 2018, p. 7). 
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Segundo afirmam Moreno e Resende (2019, p. 13), ao comentarem sobre o espaço 

criado por aquela Comissão para a sociedade civil organizada, destacam-se as seguintes 

conclusões, in verbis: 

Depreende-se do acima colacionado que a CLP é um espaço de demandas da 

sociedade, o fórum de debates onde o povo tem voz, além de ser um meio de fortalecer 

a democracia representativa, proporcionando maior legitimidade das proposições 

construídas naquela comissão.  

Em relação às supramencionadas manifestações parlamentares, sobressai a 

preocupação referente a ações que visavam ao enfraquecimento da CLP, o que parece ser 

atribuído a ações de alguns deputados, mormente da própria presidência daquela Casa de Leis, 

a exemplo da criação de órgão de competência similar ao daquela Comissão. 

Em evento promovido pela CLP, em 23 de novembro de 2016, proveniente do 

Requerimento nº 64/16, de autoria do Deputado Chico Lopes, cujo tema era “Comissão de 

Legislação Participativa – 15 anos de construção da participação democrática da sociedade civil 

na Câmara dos Deputados”, a Deputada Luiza Erundina, uma das deputadas mais atuantes 

daquele órgão, manifestou-se de forma veemente em defesa das prerrogativas da CLP, da 

importância da natureza de sua criação e do combate às ameaças a sua continuidade, 

asseverando, in verbis: 

A Comissão completa 15 anos de existência. A construção deste espaço não foi 

tranquila. Não se constrói um espaço com o caráter de ser uma porta ou pelo menos 

uma janela aberta à sociedade, se não houver parceria dos interessados diretamente na 

construção deste espaço. 

A Comissão de Legislação Participativa foi criada, há 15 anos, por uma resolução, 

mas, de lá para cá, ela foi submetida a diferentes ataques, a diferentes ameaças. 

Inclusive sofreu perdas em certos momentos da sua pequena história - é uma 

adolescente de 15 anos. Isso aconteceu porque ela é o único espaço aberto à sociedade, 

pela própria natureza de sua criação. No Brasil, ela existe há 15 anos, mas, em outros 

países democráticos do mundo, espaços como esses são muito mais antigos e muito 

mais efetivos, até porque são democracias mais consolidadas, em relação ao que 

particularmente hoje está vivendo este País. 

Permanentemente, a Comissão é ameaçada até pelas Lideranças partidárias, porque, 

ao designar um membro de sua bancada para ocupar uma vaga na Comissão, no 

começo, isso era visto como um castigo. Eu ouvi Parlamentares dizerem que se 

sentiam castigados pela sua Liderança por terem sido designados membros 

titulares daquele partido para esta Comissão. [...] Ela já teve dirigentes contrários 

aos princípios e às perspectivas que se colocam desde a sua origem, tal como a de ser 

um espaço democrático para o exercício da democracia participativa (Grifo nosso. 

BRASIL, Câmara dos Deputados, Comissão de Legislação Participativa, 2016, não 

paginado). 

Complementando seu pronunciamento, no já mencionado evento, a Deputada Luiza 

Erundina tratou de um tema pontual que também considera uma ameaça à existência da CLP, 
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que, segundo a parlamentar, partiu de uma iniciativa do então Presidente da Câmara dos 

Deputados, Deputado Rodrigo Maia, que pretende criar a Secretaria da Transparência e da 

Integração Social. Nesse sentido, a Deputada Luiza Erundina informou que: 

[...] eu queria tocar numa questão que se coloca como um desafio no dia de hoje na 

Casa.   Se não estivermos atentos, não conseguiremos remover a ameaça de, mais 

uma vez, ver esta Comissão ser esvaziada em suas prerrogativas e na 

possibilidade de fortalecer, de ampliar o seu papel e o seu protagonismo no 

exercício da democracia participativa. Corremos o risco, inclusive, de sermos 

atropelados por uma iniciativa da Presidência da Casa, que pretende tomar uma 

medida, a meu ver, equivocada. Estou me referindo a um projeto de resolução que, 

segundo a Presidência da Casa, foi deliberação da Mesa Diretora. Sabemos que não 

foi, pelo menos na sua totalidade, porque eu sou membro suplente da Mesa 

Diretora e nunca participei nem nunca fui convidada a debater algo para a 

criação de uma secretaria de transparência e integração social na Casa. [...] Há 

uma grande preocupação de que essa medida, que é uma medida de força, comprometa 

a Comissão de Legislação Participativa, pois querem introduzir o aparelho de 

Governo, que tem muito poder, nesta Casa. O Poder Executivo, debaixo para cima, 

passará a subordinar a representação da sociedade civil. 

Estamos aqui, portanto, para denunciar esses moldes. 

Nós fizemos inclusive algumas transparências. Mandamos para as senhoras e para os 

senhores um documento com informações, dizendo quais são as prerrogativas da CLP; 

quais são os termos do projeto de resolução para a criação da futura secretaria e como 

vai se dar a sua composição. Há um confronto de competências e uma 

superposição de funções e de tarefas. Isso atropela os organismos de informação 

e comunicação direta da Casa com a sociedade - são vários órgãos. [...] Essa 

secretaria está sendo gestada com uma concepção de poder focada na Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados, através de Parlamentares escolhidos pelo 

Presidente, e não pelos membros de suas bancadas, sem respeitar a proporcionalidade 

da representação na Casa (Grifo nosso. BRASIL, Câmara dos Deputados, Comissão 

de Legislação Participativa, 2016, não paginado). 

Naquele mesmo evento, o Deputado Glauber Braga também aproveitou a oportunidade 

para se manifestar em defesa da CLP, consoante segue: 

O que me faz estar presente hoje aqui neste encontro é também a preocupação com 

que tenhamos um instrumento como a Comissão de Legislação Participativa, 

Deputado Ronaldo Lessa, sendo fortalecido, e que não haja qualquer tipo de ação 

de quem quer que seja ou de outros Parlamentares para que a força da Comissão 

seja retirada. 

A Comissão de Legislação Participativa já perdeu algumas prerrogativas ao 

longo do tempo. Ela apresentava emendas ao Orçamento, mas deixou de 

apresentar. Boa parte dos Parlamentares desta Comissão não tem tido a oportunidade 

de participação tão grande como gostaríamos em vários outros espaços da Casa. 

Quem acredita que o sistema representativo está passando por um processo de 

falência e que essa falência só pode ser superada não pela negação da política ou 

por menos política, mas por mais política, com instrumentos de participação 

direta da sociedade, vê exatamente na Comissão de Legislação Participativa um 

dos elementos para que isso possa ser alcançado. [...] Toda força à CLP, toda força 

aos instrumentos de participação direta, contra qualquer tipo de iniciativa que tenha o 

objetivo, no final das contas, de enfraquecer a CLP, e toda força à organização social 

para que esta Comissão seja cada vez mais instrumento de reconhecimento da 

organização da sociedade, por meio das suas associações, dos seus institutos que não 

necessariamente estão dentro da institucionalidade, mas que se relacionam com o 

Parlamento (Grifo nosso. BRASIL, Câmara dos Deputados, Comissão de Legislação 

Participativa, 2016, não paginado). 
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Por sua vez, o Deputado Lincoln Portela também demonstrou preocupação em que 

fossem mantidas as prerrogativas da CLP, evitando-se alterações que não contribuam com os 

avanços dos trabalhos realizados por aquele órgão técnico. Assim, o parlamentar registrou que: 

 

É insofismável a maneira como a Comissão tem trabalhado em prol do Brasil como 

um todo. Não me refiro à parte do Brasil ou do pensamento da população, mas a toda 

a população brasileira pensando, com as suas diferenças. [...] Então, Deputado Chico 

Lopes, Presidente desta Comissão, Deputada Luiza Erundina, Deputada Erika Kokay, 

esta é uma Comissão que deve prosseguir, que deve avançar e continuar abrindo mais 

espaço.  [...] Então, esta é a Comissão da diversidade brasileira; daquilo que é 

multifacetado no Brasil, se é que eu posso colocar desta maneira. Então, esta 

Comissão é multiforme, e nós temos é que aprimorá-la; em momento algum, 

transformá-la de outra maneira (Grifo nosso. BRASIL, Câmara dos Deputados, 

Comissão de Legislação Participativa, 2016, não paginado). 

Ainda em relação à possibilidade de criação da Secretaria de Transparência, alertada 

pela Deputada Luiza Erundina e discutida naquele evento, cujas atribuições poderiam conflitar 

ou até mesmo reduzir a competência da CLP, a Deputada Érika Kokay afirmou, in verbis: 

Diante desse quadro, eu sugiro - e encerro com isso - que nós possamos marcar uma 

reunião com o Presidente da Casa, talvez até hoje, para solicitar que esse projeto de 

resolução não entre imediatamente em pauta, que seja deixado para depois, para a 

semana que vem, a fim de que nós possamos trabalhar o Brasil nisso. Ou então que 

aprovemos um projeto diferente, que crie a secretaria da transparência, mas com 

atribuições a serem definidas em seguida, a partir de uma discussão com a própria 

CLP e com a sociedade civil. 

Entendemos a urgência da Presidência, mas nós precisamos assegurar que não haja a 

aprovação da tentativa de domesticar e de se apropriar das funções desta Comissão. E 

eu considero esta a Comissão mais importante desta Casa, porque possibilita que o 

povo entre dentro da Câmara - o povo nem sempre pode entrar aqui. BRASIL, Câmara 

dos Deputados, Comissão de Legislação Participativa, 2016, não paginado). 

Ora, depreende-se do acima exposto que não seria exagero afirmar que nem todas as 

ações dos parlamentares corroboram para o crescimento e o desenvolvimento do espaço 

participativo e deliberativo criado no âmbito da CLP, o que confirma, inclusive, a existência de 

interferências internas que podem mitigar os poderes investidos a esse órgão técnico, como o 

que ocorreu em 2006 em relação às emendas ao orçamento. 

Parece oportuno, após colacionar alguns excertos de manifestações de ex-presidentes 

e outros membros da CLP, que se somam para transparecer a relevância da Comissão à 

sociedade, relembrar posicionamentos de Bonavides (2003a, p. 9/10), o qual demonstra que a 

democracia participativa deverá permanecer inviolável e ser efetiva, pois entende como 

“tragédia jurídica” o fato de o chamado terceiro mundo, embora construa a teoria, “não têm a 

práxis”. 
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 O referido autor revela que devem ser observados quatro princípios, para que se 

conceba a democracia na nova hermenêutica constitucional, a saber: o princípio da dignidade 

da pessoa humana, o princípio da soberania popular, o princípio da soberania nacional e o 

princípio da unidade da Constituição (BONAVIDES, 2003a). 

E é nesse contexto que se verifica a importância da valorização da participação dos 

segmentos da sociedade civil organizada perante à CLP, por meio da apresentação, entre outras, 

de sugestões de emendas, de projetos de leis, de realizações reuniões de audiências públicas, de 

seminários e de outros eventos de relevante interesse nacional, que se coadunam com os 

princípios da participação, da soberania popular e da dignidade da pessoa humana.  

No entanto, não se pode olvidar que, entre os institutos que possibilitam a participação 

democrática, as audiências públicas, realizadas pelas comissões parlamentares, devem ser 

amplamente destacadas e analisadas, pois geralmente contam com a presença de autoridades, 

especialistas nos temas propostos, representantes das entidades civis organizadas e outros 

convidados, o que, a princípio, proporcionaria um caráter de multiplicidade de ideias e de 

conhecimentos, além de importante pluralidade de atores e experiências a serem 

compartilhadas.  

Esse mesmo entendimento a respeito das audiências públicas realizadas pela CLP foi 

compartilhado por seu ex-presidente, Deputado Vitor Paulo, consoante se percebe dos 

depoimentos já colacionados, com demonstração do valor desse instrumento democrático para 

a construção e o aperfeiçoamento de políticas públicas, desde que haja franco debate dos temas 

apresentados. 

Um aspecto que também inquieta os entusiastas dos trabalhos desenvolvidos pela CLP 

trata do quantitativo de entidades sociais que vêm apresentando sugestões e participando de 

maneira efetiva dos trabalhos da Comissão. Sem querer antecipar conclusões, a efetividade da 

participação dos atores nas reuniões promovidas pela CLP deve ser estudada com atenção, para 

melhor entendimento do órgão.  

Ademais, por ser uma Comissão cumulativa5, além de outras possíveis razões, não 

raras vezes é observado o esvaziamento da participação parlamentar naquele colegiado, 

 
5 Art. 26, § 2º, do RICD - Nenhum deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais de uma 

comissão permanente, ressalvadas as Comissões de Legislação Participativa, de Segurança Pública e Combate 

ao Crime Organizado, de Cultura, de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de Direitos Humanos e 
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principalmente nas reuniões de audiência pública, conforme depreende-se de relatos de 

parlamentares e, ainda, dos dados que foram coletados, o que será demonstrado oportunamente. 

Ora, em relação ao número de entidades que participam dos trabalhos, verificou-se que 

estão cadastradas na CLP, consoante informado pela página eletrônica do órgão, 40 entidades 

da sociedade civil organizada, sendo algumas associações, institutos, ONGs, sindicatos etc. 

(BRASIL, Câmara dos Deputados, [2020?]). 

O número de entidades da sociedade civil organizada cadastradas no sistema eletrônico 

pode ser considerado pequeno quando comparado ao número de entidades constantes, por 

exemplo, do cadastro da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais 

(ABONG), o que, por si só, causa estranheza, pois, em uma primeira análise, essa constatação 

sinaliza um aparente desinteresse, ou mesmo desconhecimento, da sociedade civil em participar 

do processo legislativo por intermédio da CLP. 

Com o intuito de confirmar a assertiva acima exposta, entende-se prudente juntar ao 

presente trabalho os seguintes dados fornecidos pela Associação Brasileira de Organizações 

Não Governamentais (ABONG), os quais demonstram a existência de mais de 200 

organizações da sociedade civil, de todas as regiões, cadastradas. O número é bastante superior 

àquele disponibilizado pelo colegiado da CLP (ABONG, [2020?]).  

Causa perplexidade, em relação à pouca expressividade da participação da sociedade 

civil na CLP, os números de entidades sindicais registrados pelo então Ministério do Trabalho. 

Segundo dados relativos ao ano de 2017, período compreendido no estudo em análise, existiam 

no Brasil, aproximadamente, 17 mil entidades sindicais cadastradas, sendo cerca de 11 mil de 

trabalhadores e 5 mil de empregadores (CRISTALDO, 2017).   

Ora, os sindicatos também estão no rol de entidades que podem apresentar sugestões 

de proposições junto à CLP, conforme consta do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

e do Regulamento daquele colegiado, tendo, portanto, legitimidade para apresentar tanto 

 
Minorias, do Esporte, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional, de Turismo e de Integração Nacional, de Desenvolvimento Regional e da Amazônia, de Defesa dos 

Direitos da Mulher e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. (Grifo nosso, BRASIL, Câmara dos Deputados, 

2017). 
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sugestões de criação e de alteração legislativa, quanto de reuniões de audiência pública e 

seminários.   

Em relação aos dados disponibilizados no Mapa das Organizações da Sociedade Civil 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), deve-se informar que, até novembro de 

2019, foram computadas cerca de 781.921 organizações, número considerado bastante 

expressivo.   

Assim, após uma célere reflexão, poder-se-ia concluir que, realmente, há um déficit de 

interessados em participar do processo deliberativo e dos debates promovidos pela CLP, haja 

vista esse diferencial quantitativo revelado pelo presente estudo, o qual aponta somente 40 

entidades cadastradas na CLP, enquanto existe um rol muito mais significativo de entidades 

existentes. 

Constata-se no Relatório da CLP de 2018, às páginas 113 a 119, que 15 entidades 

sociais apresentaram 46 sugestões de proposições, o que, no mínimo, causa certa perplexidade 

pela pouca variedade de segmentos sociais que utilizaram aquele colegiado. Essa afirmação 

poderá ser confirmada pelos dados coletados neste trabalho. 

Assim, para proporcionar um entendimento mais abrangente sobre os trabalhos 

realizados pela CLP, serão analisadas as reuniões parlamentares daquele colegiado, com 

especial atenção às audiências públicas e às reuniões deliberativas, com observância à 

participação dos atores nessas reuniões.  

Pacheco e Mendes (2019, p. 111), ao responderem como os cidadãos e as entidades da 

sociedade civil podem participar dos trabalhos da Câmara dos Deputados, lembram das 

garantias previstas na Constituição de 1988 de os cidadãos apresentarem projetos de lei perante 

aquela Casa, afirmando, ainda, que outras formas de participação também foram previstas no 

RICD. 

As referidas autoras citam como exemplo de participação os pareceres técnicos e as 

exposições, além da possibilidade de apresentação de petições, representações, queixas e 

reclamações às comissões e à Mesa Diretora, acrescentando, ainda, que o rol de possibilidade 

foi ampliado, posteriormente, com a criação da Ouvidoria Parlamentar e da CLP. 
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Faz-se oportuno, também, destacar que as autoras Pacheco e Mendes (2019, p. 112) 

reafirmam o porquê da existência da CLP, registrando, entre outras relevantes características, 

as competências, os tipos de sugestões legislativas que podem ser apresentadas, as restrições 

que devem ser observadas e, inclusive, a forma que se dá o recebimento das sugestões 

legislativas por aquela Comissão, de maneira bastante convincente e esclarecedora, conforme 

segue: 

A Comissão de Legislação Participativa (CLP) é uma comissão permanente da 

Câmara dos Deputados que tem como competência receber e examinar sugestões de 

iniciativas legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e 

entidades da sociedade civil e também pareceres técnicos, exposições e propostas 

oriundas de entidades científicas e culturais.  

[...]  

Podem ser apresentadas à comissão sugestões de iniciativa legislativas que possam 

ser formalizadas, posteriormente, como de autoria da comissão, como é o caso de 

projetos de lei ordinária ou complementar, de projetos de resolução ou de decreto 

legislativo, de requerimentos e emendas em geral, com destaque para as emendas à 

lei orçamentária anual e ao plano plurianual. Como as sugestões dependem do aval da 

Comissão de Legislação Participativa para se transformar efetivamente em iniciativas 

legislativas e vir a tramitar na Casa, não podem incidir sobre proposições insuscetíveis 

de ser apresentadas à Câmara por uma comissão permanente, como proposta de 

emenda à Constituição, projetos de decreto legislativo que convocam plebiscito ou 

referendo,  propostas de fiscalização e controle, requerimentos de criação de CPI e 

demais espécies de proposições sobre as quais as comissões permanentes não detêm 

legitimidade para apresentar. [...]as restrições são as mesmas aplicáveis a qualquer 

projeto de lei de inciativa de deputado ou comissão: não são aceitas sugestões que 

incidam sobre matéria de iniciativa privativa do presidente da República, do Supremo 

Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Ministério Público. Cabe mencionar 

ainda que as sugestões devem necessariamente se referir a assuntos pertinentes à 

esfera federal. [...] As sugestões recebidas são distribuídas a relatores para exame e 

apresentação de parecer, os quais devem opinar sobre seu acolhimento ou rejeição. 

Quando, incluída uma sugestão de iniciativa legislativa na pauta, for a mesma 

aprovada pelo Plenário do órgão, será formatada como proposição legislativa de 

autoria da Comissão de Legislação Participativa e encaminhada à Mesa, para iniciar 

a devida tramitação; rejeitada a sugestão pela Comissão, porém, será simplesmente 

encaminhada ao arquivo  (PACHECO; MENDES, 2019, p. 112). 

Para proceder uma análise detalhada sobre as reuniões parlamentares que são 

realizadas no âmbito da CLP, entende-se necessário trazer ao conhecimento do leitor algumas 

informações que proporcionarão uma visão mais precisa da participação social e da atuação dos 

representantes políticos, que garantirá um entendimento mais fidedigno do real funcionamento 

daquele colegiado. 

 Com esse propósito, serão analisadas as reuniões deliberativas e as reuniões de 

audiência pública, levando-se em consideração, sempre que possível, o número de 

manifestações de deputados, de representantes da sociedade civil e do público, bem como a 

média de tempo dessas manifestações. 
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A CLP, criada em 2001, pode ser composta por até 18 membros titulares e 18 membros 

suplentes, os quais são assessorados diretamente por servidores públicos de carreira, lotados na 

Secretaria da Comissão e, também, contam com o apoio institucional de consultores técnico-

legislativos e especializados (CARNEIRO; SANTOS; NÓBREGA NETTO, 2016).  

 Os servidores da Secretaria da Comissão são “liderados” por um servidor ocupante da 

função de Secretário-Executivo de comissão, o qual antes, durante e depois das reuniões da 

Comissão, tem por atribuição assessorar regimentalmente e constitucionalmente, com o auxílio 

dos já mencionados consultores, o Presidente e os Vice-Presidentes do colegiado. Esse 

assessoramento também ocorre na forma de organização dos trabalhos e nos aspectos formais 

e burocráticos para o melhor êxito dos eventos (CARNEIRO; SANTOS; NÓBREGA NETTO, 

2016). 

Segundo os artigos 27 e 28 do RICD, a representação numérica dos partidos e blocos 

parlamentares6 que compõem as comissões é definida na primeira sessão legislativa de cada 

Legislatura.  

Ainda em relação ao número de membros das comissões permanentes, Pacheco e 

Mendes (2019, p. 21), esclarecem, in verbis: 

O número de membros das comissões permanentes é estabelecido pela Mesa, ouvido 

os líderes, no início dos trabalhos de cada legislatura. Devem ser observados os 

seguintes limites: 

a) o número total de membros não pode ultrapassar o da composição da Câmara dos 

Deputados, não computados os membros da Mesa, ou seja, o número total de lugares 

nas comissões será no máximo equivalente a 506 (513 deputados menos os 7 membros 

da Mesa); 

b) o número de membros de cada comissão não pode ser inferior a três e meio 

centésimos nem superior a treze centésimos do total de membros da Câmara, 

desprezada a fração. 

Para a realização das reuniões, são disponibilizados somente 16 plenários para atender 

25 comissões permanentes e, também, as temporárias. Geralmente, os trabalhos da CLP são 

desenvolvidos no Plenário 3, do Anexo II, da Câmara dos Deputados. Faz-se importante 

mencionar que em determinadas oportunidades e dependendo do público, as reuniões podem 

ser transferidas para plenários maiores ou, até mesmo, para auditórios que comportem um 

número mais expressivo de participantes (CARNEIRO; SANTOS; NÓBREGA NETTO, 2016). 

 
6 Bloco parlamentar é a reunião de duas ou mais bancas partidárias sob uma liderança comum, destinada à atuação 

parlamentar em conjunto, como se se tratasse de uma só bancada (PACHECO; MENDES, 2019, p. 18).  



138 
 

Para propiciar uma visão geral dos resultados obtidos pela CLP, não se pode deixar de 

mencionar que, desde a criação da Comissão de Legislação Participativa, em 2001, até o ano 

de 2019, somente 2 sugestões da sociedade civil foram transformadas em lei, sendo que as 

duas foram propostas pela Associação de Juízes Federais (AJUFE), entidade reconhecidamente 

atuante, organizada e, indubitavelmente, influente no âmbito do Parlamento (MORENO; 

RESENDE, 2019, p. 16/17). 

Em verdade, o fato de tão-somente duas proposições oriundas da sociedade terem sido 

transformadas em leis, realmente corrobora com questionamentos em relação à efetividade 

daquele órgão, fazendo também que a responsividade dos parlamentares da Câmara dos 

Deputados à sociedade civil seja colocada em questão. Porém, não se pode olvidar que o 

objetivo do trabalho realizado pela CLP vai além da feitura de leis, pois é atribuição indelével 

do órgão debater matérias de interesse da sociedade.  

No entanto, parece pertinente destacar as duas sugestões de iniciativa da sociedade 

civil organizada que foram transformadas em lei, consoante mencionado por Moreno e Resende 

(2019, p. 17): Lei 11.419, de 2006 – que aperfeiçoa as regras sobre a informatização do processo 

judicial (processo eletrônico) –  de autoria da AJUFE (SUGESTÃO n. 1/2001); e, também, a 

Lei 12.694, de 2012 – que permite a formação de colegiado de juízes para julgamento de crimes 

hediondos cometidos por grupos organizados – de autoria da AJUFE (SUGESTÃO n. 

258/2006).   

A informação de que somente duas sugestões de proposição da sociedade civil 

organizada, até os dias atuais, tornaram-se leis é um forte indicativo que a resposta do 

Parlamento em relação às sugestões legislativas apresentadas na CLP não está plenamente 

condizente com o que se espera de um Parlamento aberto e responsivo à sociedade. 

Impende observar que o parágrafo acima não está se referindo à aprovação das 

sugestões legislativas no âmbito da CLP, o que somente será analisado a partir do quadro 

colacionado mais abaixo, mas às proposições da CLP, oriundas dessas iniciativas da sociedade 

civil, que ainda não foram deliberadas ou não lograram êxito na aprovação pelo Plenário de 

ambas as Casa do Congresso Nacional.  

Faz-se importante colacionar o quadro que ilustra o número de sugestões apresentadas 

à Comissão de Legislação Participativa pela sociedade civil, desde o ano de criação daquela 
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Comissão em 2001. Pode-se observar que constam desse cenário o ano de recebimento, bem 

como o tipo de sugestão, conforme segue: 

Tabela 1 – Sugestões recebidas pela CLP entre 2001 e 2018 

Proposições 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sugestões 

(projetos de 

lei e de 

audiência 

pública 

24 

 

59 

 

57 28 107 69 93 34 68 

Sugestões à 

LOA 
11 21 16 12 21 45    

Sugestões ao 

PPA 
  1   1    

Sugestões à 

LDO 
    5 7 26 16 12 

Total 35 80Par 74 40 133 122 119 50 80 

Proposições 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sugestões 

(Projetos de 

lei e de 

audiência 

pública 

59 

 

40 

 

34 47 54 49 42 44 46 

Sugestões à 

LOA 
     5 6 3  

Sugestões ao 

PPA 
 3        

Sugestões à 

LDO 
23 4 3 14 2  3 2  

Total 82 47 37 61 56 54 51 49 46 

Fonte: BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Legislação Participativa, 2018. 

Até o ano de 2019, consoante informado pela Secretaria da CLP, 34 proposições de 

autoria daquela Comissão estavam prontas para serem apreciadas pelo Plenário daquela Casa, 

dependendo para tanto serem pautadas pelo presidente da Câmara, ou seja, já tinham sido 

submetidas à apreciação de todas as comissões competentes para analisar as matérias 

(MORENO e RESENDE, 2019, p. 18). 

Moreno e Resende (2019, p. 10) entendem que, para a CLP alcançar os objetivos 

almejados, especialmente em relação às matérias submetidas pela sociedade civil à apreciação 

daquele órgão, faz-se necessária vontade política, pois atualmente cabe ao Presidente daquela 

Casa pautar, ou não, as matérias a serem submetidas ao Plenário.  

Em razão dessa afirmação, parece óbvio que as proposições oriundas da CLP, por 

serem de apelo social, deveriam ser obrigatoriamente analisadas pelo Plenário da Câmara, não 
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podendo, portanto, depender da vontade política de qualquer parlamentar para que isso pudesse 

ocorrer. Por outro lado, seria ainda melhor que esse tipo de proposição fosse conclusiva às 

comissões, ou seja, que essas não necessitassem ser apreciadas pelo Plenário da Casa após 

aprovadas pelos colegiados. 

É fato incontroverso que o número de sugestões legislativas que foram transformadas 

em lei, em quase vinte anos de existência, causa desconforto aos que defendem os trabalhos 

realizados pela CLP. No entanto, não se pode olvidar que a aprovação das sugestões legislativas 

e, consequente, a transformação dessas em proposições, que posteriormente poderiam ser 

transformadas em leis, não deve e tampouco pode ser entendido como o único, ou até mesmo, 

o mais importante trabalho realizado por aquela Comissão ou, ainda, ser utilizado isoladamente 

para concluir sobre o desempenho do órgão. 

Ao contrário disso, deve-se entender a relevância da discussão de temas de interesse 

da sociedade brasileira, os quais são reiteradamente realizados em audiências públicas, em 

seminários, em mesas redondas ou outros tipos de reuniões promovidas por aquele órgão 

técnico, as quais propiciam, ou deveriam propiciar, um debate amplo e irrestrito, bem como a 

troca de experiências entre os mais diversos atores que participam dos trabalhos ali realizados. 

Esse é apenas um norte para auxiliar o leitor do presente estudo a entender a sistemática 

do processo legislativo, no que concerne à apreciação das Sugestões Legislativas apresentadas 

pela sociedade civil, desde a apresentação das sugestões à CLP e o debate dessas matérias, até 

a proposição estar apta a ser deliberada pelo Plenário daquela Casa de Leis.  

Em seguida, de forma  pormenorizada, proceder-se-á a uma análise com escopo de 

demonstrar o nível de participação que se encontra a sociedade civil organizada na Câmara dos 

Deputados, com o exame dos respectivos resultados relativos às sugestões apresentadas pela 

sociedade e, ainda, pela receptividade dos parlamentares a essas sugestões, tanto em relação às 

reuniões deliberativas quanto no que concerne às audiências públicas da Comissão de 

Legislação Participativa, na expectativa de compreender a efetividade dessas reuniões para o 

processo legiferante. 

Tal análise será direcionada para a realidade dos debates e das deliberações realizadas 

no âmbito da CLP durante a 55ª Legislatura, fator imprescindível para que se avalie o espaço 

deliberativo criado por aquela Comissão, cujo aspecto democrático pode refletir em maior 
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justiça social e defesa dos segmentos sociais minoritários, com harmonia e respeito mútuo entre 

os representantes e os representados. 
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7 OS ATORES NA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA: UMA 

ANÁLISE DOS TRABALHOS DA CLP (2015 A 2018) 

Compreender o funcionamento da CLP, com atenção ao comportamento dos diversos 

atores que participam dos debates e das deliberações, tanto nas audiências públicas quantos nas 

reuniões deliberativas, é necessário para avaliar com precisão a real contribuição da Comissão 

para a construção de legislações que tragam mais justiça e dignidade ao povo brasileiro, bem 

como para sanar possíveis vícios existentes e alcançar o êxito esperado nos trabalhos 

desenvolvidos pelo órgão em análise. 

7.1 BREVE EXPLANAÇÃO DO QUE SE PRETENDE ANALISAR NAS REUNIÕES DE 

AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADAS PELA CLP  

Após consolidar entendimento da relevância das reuniões de audiência pública para a 

construção de políticas públicas, conforme tratado na seção 5, e demonstrar como muitos 

teóricos defendem a participação social como instrumento de reforço para maior legitimidade 

das decisões das autoridades, entende-se oportuno detalhar as audiências promovidas pela CLP 

nos anos de 2015 a 20187. 

Assim, acredita-se pertinente registrar o número de reuniões, os temas, o número de 

participantes, o número de parlamentares presentes, a efetividade dessa participação entre 

outros aspectos considerados interessantes para compreensão da efetividade dos trabalhos do 

órgão técnico estudado. 

 Tal levantamento tem como propósito aferir, do ponto de vista endógeno, a realidade 

da participação da sociedade no âmbito daquela comissão permanente, bem como a resposta 

dos parlamentares às demandas apresentadas pela sociedade civil organizada, traçando o 

cenário atualmente existente, com a intenção de encontrar meios de promover a construção de 

legislações mais condizentes com o interesse da população, com possibilidade de redução de 

possíveis vícios que porventura prejudiquem os debates realizados na CLP.   

 
7 Todas as informações contidas nesta seção foram retiradas dos Relatórios de Atividades dos anos de 2016, 2017, 

2018 e 2019, bem como dos áudios dos vídeos e das notas taquigráficas das Reuniões realizadas ao longo dos 

referidos anos. Toda esta documentação, consultada entre fevereiro e setembro de 2020, está disponível na página 

da Comissão na Internet (https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/clp/arquivos/) e foram sintetizados no Anexo I deste trabalho. 
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Embora o recorte do presente trabalho seja a análise das audiências públicas e das 

reuniões deliberativas realizadas pela CLP, consoante já mencionado, deve-se salientar a 

importância dos seminários, das mesas redondas e de outros eventos realizados pela Comissão, 

os quais também tratam de temas relevantes para a sociedade. 

Deve-se esclarecer que serão analisadas as reuniões de competência exclusiva da CLP. 

Por essa razão, as reuniões da CLP em parceria com outras comissões temáticas servirão 

somente para fins de registro, mas não se pretende estudá-las nesta dissertação. 

Justifica-se tal medida em razão da importância da aferição da participação de 

parlamentares e de representantes da sociedade civil nos debates promovidos exclusivamente 

por aquela comissão participativa, pois a interferência de outras comissões permanentes nesse 

processo poderia desfigurar o resultado do trabalho, inclusive pelos distintos valores políticos 

e pelo prestígio e visibilidade que os parlamentares atribuem a cada um desses órgãos. 

O estudo que se apresenta, portanto, busca entender como se dá a participação social 

nos espaços decisórios, bem como a presença e manifestações de parlamentares nos debates, 

que devem ser realizados com respeito aos demais atores e às respectivas opiniões que levem a 

decisões mais satisfatórias para a sociedade. 

Com esse propósito, acredita-se pertinente desvelar os procedimentos adotados pela 

Comissão de Legislação Participativa em cada audiência pública realizada, verificando a 

participação efetiva dos atores, suas contribuições e os resultados das reuniões, com o objetivo 

de verificar a melhor maneira de aproveitar em prol da sociedade esse importante instrumento 

democrático.  

Os dados coletados nas reuniões deliberativas e nas reuniões de audiência pública estão 

colacionados no Anexo I deste estudo, podendo o leitor utilizá-los para comprovar as 

afirmações e interpretações feitas pelo autor deste trabalho, além de poder recorrer àquelas 

informações para outras análises que entender necessárias para melhor compreensão dos 

procedimentos adotados pela Comissão de Legislação Participativa. 

Faz-se oportuno esclarecer que, após algumas pesquisas referentes a estudos realizados 

sobre a Comissão de  Legislação Participativa, não foi localizado qualquer outro trabalho que 

tivesse o escopo de pesquisar as reuniões deliberativas e as audiências públicas do colegiado, 

mormente com o propósito de aferir a efetiva participação social e parlamentar nos debates e, 
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ainda, a responsividade dos representantes do povo às sugestões apresentadas pela sociedade 

civil organizada, o que demonstra o caráter singular deste estudo. 

Nessa direção, deve-se registrar que foram analisados, entre outros, os trabalhos 

relativos à CLP de Augusto (2015), cuja Tese de Doutorado tratava da “Participação social no 

processo legislativo federal: um estudo da Comissão de Legislação Participativa, da Comissão 

de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH e da iniciativa popular de leis”;  de 

Coelho (2015), com o Tema “Comissão de Legislação Participativa: atores, iniciativas e 

processo legislativo”; de Lin (2010), cujo tema da Dissertação trata da “Participação popular 

no legislativo federal – um estudo de seus mecanismos institucionais: emendas populares no 

processo constituinte, iniciativa popular de lei e Comissão de Legislação Participativa”.  

Ademais, foram observados os estudos de Massaú (2013), com o tema: “Um 

mecanismo de democracia participativa? A Comissão de Legislação Participativa da Câmara 

dos Deputados brasileira”; de Feitoza, Oliveira e Matos Oliveira (2017) – “A democracia 

participativa sob a ótica do empoderamento e da participação”; e de Boarin e da Silva (2015) – 

“A sociedade civil na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados”. Todos 

são trabalhos que abordam questões inerentes à participação social, ao processo legiferante e à 

CLP. 

7. 2   BREVES EXPLICAÇÕES SOBRE AS REUNIÕES DELIBERATIVAS DA CLP E DO 

QUE SE PRETENDE ANALISAR NESSES EVENTOS  

As reuniões deliberativas da Comissão de Legislação Participativa são aquelas em que 

os parlamentares membros da Comissão votam em relação à aprovação ou à rejeição dos 

requerimentos parlamentares e das sugestões da sociedade civil organizada (sugestões de 

projetos de lei, sugestões de projetos de lei complementar, sugestões de emendas, sugestões de 

audiência pública, seminário etc.). 

Essas proposições, quando aprovadas, transformam-se em proposições legislativas da 

CLP, que seguem a tramitação normal das proposições ou, no caso de sugestões de eventos, em 

reuniões de audiência pública, seminários, mesas redondas etc. 

É importante reforçar que as sugestões de projetos e de emendas geralmente tratam de 

questões de relevante interesse social que visam à melhoria das condições da sociedade em 
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geral ou de grupos minoritários, o que demanda uma especial atenção por parte dos 

parlamentares, que devem debater sobre as sugestões, opinando em relação à rejeição da 

matéria ou por possíveis melhorias nos textos para, no caso de aprovação, defenderem a 

relevância dessas proposições diante dos seus pares, tanto em outras comissões temáticas 

quanto no Plenário da Câmara dos Deputados. 

No caso dos requerimentos parlamentares apreciados pela CLP, invariavelmente 

tratam de realizações de audiências públicas, seminários, mesas redondas e outros tipos de 

debates sobre matérias em tramitação na Câmara dos Deputados ou que tenham relevante 

interesse nacional, o que também pode ocorrer em outras comissões. 

Deve-se alertar que para que haja deliberação da matéria nas comissões, consoante 

consta do §2º do artigo 56 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, deve estar presente 

à reunião a maioria absoluta dos respectivos membros, sendo necessária para definir a votação 

a maioria dos votos. Na CLP, dez parlamentares membros é o número mínimo de deputados 

que devem se fazer presentes para que haja deliberação.  

7.3 DOS TRABALHOS DA CLP EM 2015 

Nesta seção, serão apresentados os números produzidos pela CPL no ano de 2015 para 

posterior análise. Cumpre esclarecer que vários dados foram coletados do Relatório de 

Atividades da CLP de 2015, dos áudios, dos vídeos e das notas taquigráficas que se encontram 

disponíveis na página da Comissão na internet e que foram sintetizados no Anexo I deste 

trabalho. 

Em 2015, a CLP era composta por 15 (quinze) membros titulares e 9 (nove) membros 

suplentes. Desta forma, das 36 (trinta e seis) vagas disponíveis naquela Comissão, somente 24 

(vinte e quatro) delas foram ocupadas.  

A Mesa Diretora da Comissão estava assim composta: Presidente Deputado Fábio 

Ramalho (PV/MG); 1º Vice-Presidente Deputado Sarney Filho (PV/MA); 2º Vice-Presidente 

Deputado Glauber Braga (PSB/RJ); e 3º Vice-Presidente Deputada Janete Capiberibe 

(PSB/AP). 

Ao longo do ano foram realizadas, pela CLP, 54 (cinquenta e quatro) reuniões, 

distribuídas conforme tabela abaixo. 
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Tabela 2 – Reuniões realizadas pela CLP em 2015. 

Espécie Quantitativo 

Reuniões de Instalação/Eleição 3 

Reuniões Deliberativas 13 

Reuniões de Audiência pública 14 

Seminários 19 

Outras Reuniões 5 
Fonte: Relatório de Atividades da CLP de 2015. 

 Em 2015, tramitaram na Comissão de Legislação Participativa 109 (cento e nove) 

proposições, conforme se observa na tabela que segue. 

Tabela 3 - Proposições que tramitaram na CLP em 2015. 

Tipo Recebidos Aprovados Rejeitados Não deliberados Devolvidos 

Sugestões 49 32 6   

Requerimentos 55 45   3 

Sugestões LDO      

Sugestões LOA 5 3    

Total 109 80 6  3 

Fonte: Relatório de Atividades da CLP de 2015. 

Esclarece-se que as Sugestões são apresentadas pela sociedade civil organizada e os 

requerimentos são apresentados por parlamentares da CLP. É possível que, nos dados coletados, 

constem matérias remanescentes de outras sessões legislativas, mas que foram apreciadas em 

2015. 

Consoante consta do Relatório do ano de 2015, às páginas 83 a 86, foram apresentados 

e aprovados 45 (quarenta e cinco) Requerimentos parlamentares pela CLP naquele ano 

(objetivando a realização de eventos diversos). No período, merecem destaque dois deputados, 

por serem os que mais utilizaram dessa prerrogativa e obtiveram êxito na aprovação: Deputado 

Fábio Ramalho, com 10 (dez) Requerimentos de sua autoria aprovados; e Deputada Luiza 

Erundina, com 7 (sete) Requerimentos de sua autoria aprovados. 

O parlamentar que mais apresentou e obteve maior número de aprovação dos 

Requerimentos foi o Presidente da CLP. A Deputada Luiza Erundina, que participa daquela 

Comissão desde 2001, ficou em segundo lugar no número de Requerimentos apresentados e 

aprovados.  

Como primeira observação, impende mencionar que de 14 (catorze) audiências 

públicas realizadas pela CLP, 7 (sete) foram provenientes de sugestões da sociedade civil 

organizada. Porém, 3 (três) dessas reuniões foram realizadas em conjunto com outras comissões 
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temáticas, razão pela qual não serão objeto de análise. Assim, nota-se que cada entidade social 

apresentou somente uma sugestão de audiência pública em 2015. 

Das 7 (sete) audiências públicas realizadas em 2015, por meio de Requerimentos de 

parlamentares, 3 (três) dessas reuniões foram decorrentes de aprovação de Requerimentos de 

autoria do então Presidente da CLP, Deputado Fábio Ramalho.  

7.3.1 Da análise dos debates nas Audiências Públicas da CLP em 2015 

Inicialmente, importante mencionar que o número de expositores e o tempo destinado 

à apresentação/exposição de cada um deles variou conforme a reunião de audiência pública. 

Observou-se que foram convidados de 3 (três) a 11 (onze) expositores, embora as audiências, 

em sua maioria, tenham contado com a presença de 5 (cinco) palestrantes, conforme verificado 

nos dados referentes ao ano de 2015, constantes do Anexo I deste trabalho. O número de 

expositores, por óbvio, acaba por interferir no tempo e, consequentemente, na qualidade da 

apresentação. 

O pouco número de parlamentares presentes em algumas dessas reuniões, bem como 

a participação desses nos debates são aspectos que também chamam atenção, consoante se 

observa das audiências públicas realizadas.  

Tal assertiva leva em consideração a presença dos parlamentares, constante das atas 

das reuniões, em comparação à efetiva participação desses, suas opiniões e suas falas durante 

os eventos. Visando a ratificar o exposto, entende-se pertinente trazer alguns exemplos de 

audiências em 2015, as quais estão registradas, na íntegra, no Anexo I deste estudo. 

A reunião do dia 24 de março de 2015, que tratou dos “Impactos Sociais Referentes à 

Edição de Medidas Provisórias”, é um nítido exemplo da pouca participação de representantes 

políticos nas reuniões, pois, apesar de na Ata constar a presença de 6 (seis) deputados, somente 

o Deputado Lincoln Portela, que presidia a audiência, manifestou-se. Também é percebido que, 

após a apresentação dos palestrantes, um único representante do público usou da palavra. 

Como resultado prático da audiência supramencionada, pode-se utilizar a orientação 

do Deputado Lincoln Portela aos participantes do evento, no sentido de que fosse elaborado um 

documento, com todas as explanações feitas na reunião, para ser entregue a outros órgãos, a 
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exemplo: da Presidência da Casa, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal, 

do Superior Tribunal de Justiça e da imprensa brasileira. 

A audiência pública do dia 18 de junho de 2015 também merece ser mencionada, pois 

somente 2 (dois) parlamentares se manifestaram, dos 13 (treze) que registraram presença, sendo 

que esses dois presidiram a reunião em momentos distintos. Porém, uma importante 

participação do público foi constatada, com a manifestação de 11 (onze) cidadãos, que tiveram 

o tempo aproximado de 2 (dois) minutos para apresentação de suas opiniões. Houve também 

um posicionamento do representante do Ministério Público do Trabalho como contraponto aos 

demais expositores, o que proporcionou um caráter de debate. 

Por fim, em relação a essa última reunião, não foi apresentado qualquer documento à 

CLP para ser encaminhado às autoridades governamentais, não constando informações nesse 

sentido na Ata e nas notas taquigráficas.   

Na reunião do dia 12 de agosto de 2015, somente 3 (três) deputados se manifestaram, 

sendo que 2 (dois) deles presidiram a reunião em momentos distintos. Na Ata, consta a presença 

de 5 (cinco) parlamentares. 

Verifica-se, assim, em relação às audiências públicas sugeridas pela sociedade civil 

organizada, que houve uma participação discreta de deputados, com um número muito baixo 

de manifestações desses representantes nas audiências. No que concerne à participação da 

sociedade nos debates, embora o número de participantes não seja tão baixo, observou-se o 

pouco tempo destinado ao público, que tinham de um a dois minutos, em média, para expor 

seus questionamentos e suas opiniões sobre os temas em discussão. 

Na maioria dessas audiências, não se verificou o encaminhamento dos resultados dos 

debates às autoridades governamentais, as quais poderiam, de alguma forma, contribuir para 

encontrar soluções para as demandas, para os questionamentos e para os problemas 

apresentados pelos expositores e pela sociedade, o que compromete, salvo melhor juízo, o 

propósito dessas reuniões e aparentemente podem não justificar os custos para a Administração. 

Ainda que se perceba, inicialmente, uma aparente satisfação das entidades que 

participam dessas reuniões, depreende-se que também pode existir uma frustração por não 

serem adotadas ações céleres que promovam respostas em relação às demandas trazidas pela 
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sociedade civil organizada. Registre-se que essa percepção é do autor deste trabalho, que a 

partir de sua vivência na CLP, promove tal assertiva.  

Aqui se levanta uma crítica no sentido de que as audiências públicas devem ter 

propósitos bem definidos, como, por exemplo, o de debater assuntos relevantes por meio dos 

diversos atores, procurando possíveis consensos ou, ainda, decisões balizadas em debates que 

beneficiem o cidadão, não podendo de forma alguma servir de cenário para angariar ou 

consolidar possíveis eleitores. 

No que concerne às audiências provenientes de requerimento parlamentar, observa-se 

que elas não diferem muitos das oriundas da sociedade civil organizada em relação à 

participação dos atores. Percebe-se a manifestação de, no máximo, 4 (quatro) parlamentares 

nessas reuniões, alguns deles que presidiram em momentos distintos as reuniões.  

Ora, ainda que se saiba os diversos compromissos firmados pelos deputados, que se 

desdobram para participar de várias comissões e atender seus respectivos eleitores, causa 

estranheza a pouca participação parlamentar nas audiências públicas da CLP, pois de 24 (vinte 

e quatro) membros que compõem os quadros da Comissão em 2015, em média 3 (três) ou 4 

(quatro) parlamentares utilizaram da palavra, participando efetivamente dessas audiências, que 

foram requeridas pelos seus pares. 

O público presente teve participação, mas sempre com pouco tempo de fala para 

expressar as opiniões sobre os temas a serem discutidos. Ademais, não foram registrados 

documentos a serem encaminhados às autoridades com o resultado da reunião, o que parece 

não estar condizente com o escopo da audiência. 

7.3.2 Da análise das Reuniões Deliberativas da CLP em 2015 

O que se observa de pronto é a participação de poucos parlamentares nas reuniões 

deliberativas da CLP, nas quais ocorrem as votações dos itens da pauta. Porém, percebeu-se 

que em muitas dessas reuniões a participação parlamentar foi bem restrita, contando com 

manifestações, em algumas delas, de aproximadamente 3 (três) a 5 (cinco) deputados, 

consoante consta das atas, inclusive com ausências de autores e relatores de itens a serem 

deliberados. 
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Utiliza-se, a título de exemplo, a reunião deliberativa do dia 7 de outubro, na qual, dos 

13 (treze) itens a serem deliberados, foram aprovados 6 (seis) requerimentos parlamentares e 

nenhuma das 7 (sete) sugestões apresentadas pela sociedade civil. Essa reunião teve a duração 

de apenas 5 (cinco) minutos, com registro de pronunciamentos de somente 3 (três) 

parlamentares, o que demonstra que as matérias não foram discutidas a contento. 

Outra reunião deliberativa que merece destaque, é a do dia 11 de novembro, na qual 

somente 3 (três) parlamentares pronunciaram-se, sendo que 2 (dois) deles presidiram o evento, 

em momentos distintos (Fábio Ramalho e Valadares Filho). Seis requerimentos foram 

aprovados, sem discussão, a maioria deles teve que ser lido por parlamentares presentes no 

plenário de votação, pois os autores das proposições não se encontravam no recinto quando da 

deliberação das matérias. 

Salvo alguma imprecisão nos dados coletados, constantes do Anexo I deste estudo, 

pode-se observar que somente em uma reunião deliberativa o representante da sociedade civil 

organizada utilizou da prerrogativa de defender a sugestão apresentada pela entidade. Isso 

ocorreu na reunião deliberativa do dia 8 de julho, no qual o Senhor Flávio Verneck, que 

representava a Federação Nacional dos Policiais Federais, utilizou da palavra. 

Importante mencionar que um dos eventos mais destacados da Comissão é a entrega 

do Prêmio “Selo de Participação Legislativa”, oportunidade em que as entidades da sociedade 

civil que tiveram relevante participação nos trabalhos da CLP, no ano anterior à premiação, são 

agraciadas com o Prêmio. 

Destacam-se três das quatro categorias em que as entidades foram premiadas em 2015: 

a) Categoria I - Entidades que apresentaram o maior número de Sugestões em 2014: 

Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte; Associação 

Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana; Confederação 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, 

Quissamã e Carapebus/RJ.  

b) Categoria II - Entidades que tiveram o maior número de Sugestões aprovadas: 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI); Associação 
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Socioambiental "Carona Legal"; Associação dos Municípios da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte. 

c) Categoria IV – Entidades que tiveram maior participação do público nos eventos: ONG 

SOS Segurança dá Vida; Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da 

União e do Conselho Nacional do Ministério Público (SINASEMPU); Associação de 

Bombeiros Civis de Três Marias (ABCT – TM).  

Extrai-se dessas reuniões realizadas em 2015: o número reduzido de parlamentares nas 

reuniões, especialmente quando analisadas as manifestações desses; a pouca participação dos 

representantes da sociedade civil organizada quando da possibilidade de defesa das sugestões 

apresentadas à CLP; a aprovação de boa parte dos itens da pauta sem que houvesse discussões 

das matérias em apreciação; o pouco tempo destinado à participação do público presente nas 

audiências públicas; a ausência de deputados no momento da deliberação das matérias, tanto de 

autores de requerimentos, quanto de relatores de sugestões de proposições. 

Embora tenha sido disponibilizada a participação de internautas, para apresentarem 

suas dúvidas em relação ao tema, não foram localizados registros sobre tal modo de 

participação. 

Não obstante, deve-se registrar que, em 2015, embora não tenha sido em uma 

audiência pública, ocorreu um evento (Contratos de Concessões de Unidades Lotéricas pela 

Caixa Econômica Federal), com a participação da CLP e de outras comissões permanentes, que 

contou com a presença de mais de 100 parlamentares, número bastante expressivo e incomum 

em reuniões, que debateram sobre os contratos de concessões de unidades lotéricas.  

Logo após esse seminário, os parlamentares foram com alguns representantes das 

lotéricas para o Tribunal de Contas da União, pois tinham agendado uma reunião para tratar do 

assunto com o Presidente daquele órgão e outras autoridades. 

Esse registro serve para reafirmar a força que a sociedade, ao trabalhar em conjunto 

com os seus representantes, pode obter para alcançar o atendimento de suas demandas, 

alcançando mais justiça social. 
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7.4 DOS TRABALHOS DA CLP EM 2016 

Nesta seção serão apresentados os números produzidos pela CPL no ano de 2016 para 

posterior análise. Cumpre esclarecer que a maioria desses dados foram coletados do Relatório 

de Atividades da CLP de 2016, dos áudios, dos vídeos e das notas taquigráficas que se 

encontram disponíveis na página da Comissão na internet e que foram reproduzidos no Anexo 

I deste trabalho. 

Em 2016, a CLP era composta por 13 (treze) membros titulares e 12 (doze) membros 

suplentes. Assim, das 36 (trinta e seis) vagas disponíveis na Comissão, somente 25 (vinte e 

cinco) foram ocupadas. 

A Mesa Diretora da Comissão estava assim composta: Presidente Deputado Chico 

Lopes (PC do B/CE); 1º Vice-Presidente Deputado Ronaldo Lessa (PDT/AL); 2º Vice-

Presidente Deputado Luiz Couto (PT/PB); o cargo de 3º Vice-Presidente ficou vago em 2016. 

Ao longo do ano, foram realizadas, pela CLP, 46 (quarenta e seis) reuniões, 

distribuídas como tabela abaixo: 

Tabela 4 – Reuniões realizadas pela CLP em 2016. 

Espécie Quantitativo 

Reuniões de Instalação/Eleição 2 

Reuniões Deliberativas 11 

Reuniões de Audiência pública 18 

Seminários 7 

Outras Reuniões 8 
Fonte: Relatório de Atividades da CLP de 2016. 

 Em 2016, tramitaram na Comissão de Legislação Participativa 91 (noventa e um) 

proposições, conforme se observa na tabela que segue. 

Tabela 5 - Proposições que tramitaram na CLP em 2016. 

Tipo Recebidos Aprovados Rejeitados Não deliberados Devolvidos 

Sugestões 42 42 5   

Requerimentos 40 37   3 

Sugestões LDO      

Sugestões LOA 9 7 2   

Total 91 86 7  3 

Fonte: Relatório de Atividades da CLP de 2016. 
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Esclarece-se que, como nos dados relativos ao ano de 2015, as Sugestões são 

apresentadas pela sociedade civil organizada e os requerimentos são apresentados por 

parlamentares da CLP. É possível que, nos dados coletados, constem matérias remanescentes 

de outras sessões legislativas, o que pode causar alguma confusão em relação aos números 

apresentados, a exemplo do quadro acima no tocante às sugestões recebidas, aprovadas e 

rejeitadas. 

Consoante consta do Relatório do ano de 2016, às páginas 70 a 72, foram aprovados 

37 (trinta e sete) Requerimentos parlamentares no ano (para realização de eventos diversos). 

No período, merecem destaque a participação de dois deputados, por serem os que mais 

utilizaram dessa prerrogativa e obtiveram êxito na aprovação: Deputada Érika Kokay, com 12 

(doze) Requerimentos; e Deputado Chico Lopes, com 8 (oito) Requerimentos. 

Destaca-se que o segundo parlamentar a mais apresentar e obter aprovação de 

Requerimentos foi o Presidente da CLP, Deputado Chico Lopes. 

Como primeira observação, impende mencionar que de 18 (dezoito) audiências 

públicas realizadas pela CLP em 2016, somente 6 (seis) foram provenientes de sugestões da 

sociedade civil organizada, sendo que 1 (uma) dessas reuniões foi realizada em conjunto com 

outras comissões temáticas, razão pela qual não será objeto de análise. Assim, cada audiência 

pública realizada em 2016 foi proposta por uma entidade da sociedade civil diferente. 

7.4.1 Da análise dos debates nas Audiências Públicas da CLP em 2016 

Observou-se a pouca participação dos parlamentares membros da CLP nas audiências 

públicas. Deve-se destacar a manifestação do Deputado Luiz Couto, Segundo Vice-Presidente 

da CLP, o qual fez questão de mencionar, ao registrar a importância do evento que tratou dos 

“Desafios Atuais do DNOCS”, que “se verifica que, mesmo com um assunto deste no 

Parlamento, nem os membros todos da Comissão estão aqui para analisá-lo. É claro que há 

outras atividades, há CPIs, há Comissões Permanentes” (Anexo I da Dissertação).  

Entende-se pertinente registrar a audiência pública realizada no dia 11 de agosto, 

consoante Anexo I deste estudo, na qual houve registro de somente 1 (um) parlamentar presente 

na reunião, a Deputada Érika Kokay, Relatora da Sugestão apresentada pela Associação 

Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas (ABRAMD), que encaminhou um 
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importante tema (Debater as Políticas Sociais do Governo Federal que Dizem respeito às 

Drogas) a ser discutido com os representantes do povo e os demais atores presentes ao evento. 

A ausência de parlamentares nessa reunião é um exemplo que justifica a razão deste 

estudo, que se propôs a analisar as reuniões parlamentares (audiências públicas e reuniões 

deliberativas) de forma endógena, avaliando a contribuição dos atores nesses eventos, com 

escopo de entender os problemas enfrentados e buscar maneiras de otimizar os trabalhos 

realizados por aquele colegiado. 

Em relação às audiências públicas da CLP, nas quais se buscam ações concretas para 

construir políticas públicas em prol da sociedade brasileira, destaca-se pronunciamento do 

Deputado Chico Lopes, em 22 de novembro, colacionado ao Anexo I deste trabalho, no qual o 

parlamentar revela a importância da apresentação de propostas concretas, revelando que “esta 

Comissão tem poderes para fazer leis. Então, coloco-a à disposição de todos os presentes, e, 

dentro de 15 dias, 1 mês, tragam propostas já escritas, do que vocês acham, e nós vamos dar o 

formato, tecnicamente, para dar entrada, porque não adianta só falar, tem que agir também” 

(Anexo I da Dissertação). 

Observa-se que as audiências sugeridas pela sociedade civil organizada foram 

realizadas com a participação de 5 (cinco) a 8 (oito) expositores, muitas sem contraditório, não 

somente por não terem sido convocados debatedores com opiniões diferentes, mas também por 

falta de comparecimento desses, inclusive representantes do governo, às reuniões. Percebe-se, 

também, que as presenças dos deputados, constantes das atas das reuniões, geralmente não 

coincidem com o número de manifestações de parlamentares nessas.  

Ademais, chama atenção sobremaneira que em duas das audiências públicas sugeridas 

pela sociedade civil, somente o parlamentar que presidiu a reunião se manifestou, o que causa 

preocupação em relação à efetividade dessas reuniões. Além disso, embora a CLP propicie a 

participação de internautas nessas reuniões, por meio do e-Democracia, foram pouquíssimas as 

participações registradas, o que talvez seja decorrente, entre outras razões, de uma má 

divulgação das reuniões. 

 Outro aspecto que merece ser discutido trata da participação do público presente às 

audiências, o qual, além do pouco tempo para se manifestar, no máximo 3 (três) minutos, 

quando isso é possível, a oportunidade concedida para essa participação é sempre ao final da 
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reunião, ou seja, ainda que as indagações sejam respondidas não haverá tempo suficiente para 

a realização de debates profícuos. 

Verifica-se não haver um padrão procedimental para, ao final das reuniões, o resultado 

ser encaminhado para os órgãos públicos competentes, visando a um melhor aproveitamento 

do conteúdo debatido. Essa conclusão nasce a partir da não verificação, com raríssimas 

exceções, de documentos ou ações que permitam entendimento diverso, em que o presidente 

da reunião determina o encaminhamento do resultado da reunião às autoridades competentes. 

Ao analisar as audiências públicas de iniciativa de parlamentares, realizadas em 

2016, deve-se registrar que, dentre as 7 (sete) audiências verificadas, percebe-se que em 2 

(duas) dessas reuniões somente 2 (dois) deputados se manifestaram e em outra reunião houve 

apenas a manifestação do Deputado Chico Lopes, que presidiu o evento. Destaca-se, ainda, 

nesse último evento, que consta da Ata da reunião a presença do autor do requerimento que deu 

origem à audiência, porém não há qualquer registro de manifestação do autor da proposição, 

consoante se percebe dos dados colacionados (Anexo I da Dissertação). 

Percebe-se, também, em outras audiências dessa mesma natureza, conforme Anexo I 

deste estudo, que houve participação de 3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco) deputados, chegando ao 

máximo de 7 (sete) parlamentares nessas reuniões realizadas em 2016. Assim, levando-se em 

consideração que, naquela ocasião, a CLP era composta de 25 membros, não parece forçoso o 

entendimento de que as reuniões daquele ano estavam deveras esvaziadas de representantes do 

povo. 

Além disso, o e-Democracia foi disponibilizado para a participação dos internautas em 

todas as reuniões, porém não foi localizado qualquer registro dessa forma de interação nas 

audiências públicas requeridas por parlamentares, o que enfraquece esse importante 

instrumento democrático. 

Na reunião do dia 15 de junho, o Deputado Chico Lopes, que presidia o evento (Os 

Desafios da Construção da Democracia no Brasil), salientou que aquela audiência foi, 

indubitavelmente,  

[...] um evento dos mais importantes para a Câmara dos Deputados em 2016. Vivemos 

um momento profundo de crise em nossa democracia. [...] trata-se de uma crise de 

profunda consequência para a consolidação de uma real democracia no Brasil. Apenas 
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com o aprofundamento da democracia participativa isso pode mudar.” (Vide Anexo I 

deste estudo). 

Em relação à participação do público nas audiências requeridas por parlamentares, 

pode-se afirmar que o número de participantes que se manifestou foi baixo, chegando ao 

máximo de 13 (treze) na reunião do dia 8 de junho, mas também com somente 3 (três) 

manifestações do público na reunião do dia 15 de junho, nas quais os cidadãos puderam 

apresentar suas opiniões e demandas por, no máximo, 3 (três) minutos e, como ocorre em outros 

eventos, ao final da reunião. 

No que concerne aos palestrantes convidados, algumas reuniões não tiveram o 

contraditório, como o exemplo das reuniões do dia 8 de junho, cujo tema era “Novos Rumos 

do Desenvolvimento Social no Governo Provisório e a MP nº 726/16”, e a do dia 15 de junho   

“Os Desafios da Construção da Democracia no Brasil”. 

Na reunião do dia 8 de junho, foi constada uma passagem interessante da Sra. 

Margareth Dallaruvera, palestrante convidada, concernente a aspecto diretamente ligado à 

ausência de contraditória naquela reunião, que compromete o maior sucesso desses eventos, a 

qual mencionou que “causa-nos estranheza hoje a ausência do Sr. Ministro de 

Desenvolvimento Social, hoje também Agrário, nessa importante audiência pública. Isso 

mostra o desrespeito e a falta de compromisso de um gestor público com a política de 

assistência social” (Anexo I da Dissertação. Grifo nosso). 

7.4.2 Da análise das Reuniões Deliberativas da CLP em 2016 

Foram 11 reuniões deliberativas realizadas pela CLP em 2016. Nessas reuniões, 

verificou-se a pouca presença parlamentar e a quase não participação de representantes da 

sociedade civil organizada para defender as respectivas sugestões de proposição apresentadas.  

Vale destacar que em três dessas reuniões deliberativas do ano de 2016, realizadas nos 

dias 5 de julho, 7 de dezembro e 14 de dezembro, somente 2 (dois) parlamentares se 

manifestaram, lembrando que a CLP é composta por 25 parlamentares, entre titulares e 

suplentes, o que causa preocupação em relação às deliberações da Comissão. 

Uma outra reunião que também chama atenção pelas poucas manifestações 

parlamentares, causando ainda maior perplexidade, foi a realizada no dia 18 de outubro, 
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oportunidade em que somente 3 (três) parlamentares decidiram sobre as Sugestões de Emendas 

à Lei Orçamentária Anual de 2016, apresentadas pela sociedade civil organizada. A referida 

reunião durou somente 12 minutos, sem discussões sobre os 9 (nove) itens que constavam da 

pauta, sendo 7 (sete) deles aprovados (quatro referentes às emendas à LOA 2017) e 2 (dois) 

rejeitados, segundo consta do Anexo I.  

Em algumas reuniões tanto autores de requerimentos quanto relatores de sugestões de 

proposições não estavam presentes no momento das votações, fazendo com que fossem 

indicados, pelo Presidente da reunião, relatores substitutos para a leitura do parecer ou, no caso 

de requerimentos, que esses fossem subscritos por algum parlamentar presente no momento da 

votação, como o exemplo da reunião do dia 18 de agosto, em que a Deputada Jô Moraes 

procedeu à leitura do Parecer da Deputada Érika Kokay em menos de um minuto, que foi 

aprovado sem discussão da matéria. Nessa reunião, houve manifestação de apenas 5 (cinco) 

deputados, 2 (dois) deles presidiram a reunião em momentos distintos. 

Deve-se mencionar, ainda, que em algumas reuniões deliberativas, como é o caso da 

reunião do dia 28 de junho, os requerimentos foram aprovados em bloco, sem qualquer 

possibilidade de debate das matérias.  

Embora todas as reuniões tenham sido transmitidas pela Internet, não foi localizada 

qualquer participação de internautas nesses eventos, o que demonstra que a CLP deve avançar 

nesse quesito. 

Por fim, cumpre mencionar a premiação “Selo de Participação Legislativa em 2016”, 

com destaque a três das quatro categorias em que as entidades foram premiadas em 2016: 

a) Categoria I – Entidades que apresentaram o maior número de Sugestões: Sindicato dos 

Trabalhadores de Serviços Gerais On-shore e Off-shore, Associação Comercial da 

Vila Planalto, SOS Segurança Dá Vida. 

b) Categoria II - Entidades que tiveram o maior número de Sugestões aprovadas na CLP: 

SOS Segurança Dá Vida, Associação Socioambiental "Carona  Legal",  Federação  

Nacional dos Policias Federais (FENAPEF), Instituto Oncoguia. 

c) Categoria IV – Entidades que tiveram maior participação do público nos eventos: 

Federação Nacional   dos   Policiais   Federais   (FENAPEF) –  Seminário  "Combate  
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e  Prevenção  do  Assédio  Moral  na  Administração  Pública";  Instituto Oncoguia  –  

V  Fórum  Nacional  de  Políticas  de Saúde em Oncologia; Tecnologia, Humanização 

e Acesso; Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) – Audiência 

Pública A Relação entre o Ministério Público do Trabalho e as Entidades Sindicais; 

SOS Segurança Dá Vida – VII Seminário Nacional Guardas Municipais e Segurança 

Pública. 

7.5 DOS TRABALHOS DA CLP EM 2017 

Nesta seção serão apresentados os números produzidos pela CPL no ano de 2017 para 

posterior análise. Cumpre esclarecer que os dados foram coletados do Relatório de Atividades 

da CLP de 2017, dos áudios, dos vídeos e das notas taquigráficas que se encontram disponíveis 

na página da Comissão na internet e que foram reproduzidos no Anexo I deste trabalho. 

Em 2017, a CLP era composta por 13 (treze) membros titulares e 12 (doze) membros 

suplentes. Desta forma, das 36 (trinta e seis) vagas disponíveis na Comissão, somente 25 (vinte 

e cinco) delas foram ocupadas.  

A Mesa Diretora da Comissão estava assim composta: Presidente Deputada Flávia 

Moraes (PDT/GO); 1º Vice-Presidente Deputado Chico Lopes (PCdoB/CE); 2º Vice-Presidente 

Deputado Ronaldo Lessa (PDT/AL); o cargo de 3º Vice-Presidente restou vago.  

Interessante registrar trecho de discurso da Deputada Flávia Moraes, que consta do 

Relatório de 2017: 

Tivemos a honra de iniciar nossas atividades inaugurando a participação das 

entidades por meio de videoconferência. Iniciativa que foi ao encontro do objetivo 

desta Comissão, que é de aproximar a sociedade do processo de produção de leis. Em 

2017 aprovamos várias Sugestões de Proposições, realizamos diversas audiências 

públicas, seminários, mesas de debates e premiamos entidades pela forte atuação   

junto a esta Comissão. 

 

[...] 

 

Temas como as reformas da Previdência e Trabalhista, assuntos ligados à melhoria da 

qualidade da saúde da população brasileira, a defesa do consumidor, a melhoria da 

segurança pública, a defesa dos direitos da pessoa idosa, o fortalecimento dos 

conselhos tutelares, a Lei da Aprendizagem, o orçamento da área de assistência social 

para 2018, o combate ao uso de drogas, dentre outros, deram à CLP abrangência em 

vários segmentos da sociedade, que passaram a reconhecer a importância desta 

Comissão, que é a única que recebe Sugestões de Proposições de iniciativa popular 

através da sociedade civil organizada. Essas Sugestões de Proposições passam a 
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tramitar na Câmara Federal como se fossem propostas pelo Colegiado e essa 

possibilidade faz com que a CLP seja a porta de entrada de demandas da sociedade. 

Ao longo do ano foram realizadas, pela CLP, 89 (oitenta e nove) reuniões, na 

distribuição abaixo demonstrada:  

Tabela 6 - Reuniões realizadas pela CLP em 2017. 

Espécie Quantitativo 

Reuniões de Instalação/Eleição 2 

Reuniões Deliberativas 22 

Reuniões de Audiência pública 49 

Seminários 13 

Outras Reuniões 6 
Fonte: Relatório de Atividades da CLP de 2017. 

Registre-se que das 49 (quarenta e nove) Reuniões de Audiência Pública, 16 

(dezesseis) foram realizadas em conjunto com outras Comissões, assim como 7 (sete) dos 13 

(treze) seminários. 

Em 2017, tramitaram na Comissão de Legislação Participativa 177 (cento e setenta e 

sete) proposições, conforme se observa na tabela que segue: 

Tabela 7 - Proposições que tramitaram na CLP em 2017. 

Tipo Recebidos Aprovados Rejeitados Não deliberados Devolvidos 

Sugestões 44 31 17  2 

Requerimentos 91 87 1 3  

Sugestões LDO 2 2    

Sugestões LOA 7 3   4 

Total 177 123 18 3 6 

Fonte: Relatório de Atividades da CLP de 2017. 

Cabe, em relação às proposições que tramitaram em 2017, o mesmo comentário já 

realizado para os dados relativos a 2015 e 2016: As Sugestões são apresentadas pela sociedade 

civil organizada e os Requerimentos são apresentados por parlamentares da CLP. É possível 

que, nos dados coletados, constem matérias remanescentes de outras sessões legislativas. 

Consoante consta do Relatório do ano de 2017, às páginas 113 a 125, foram 

apresentados 91 (noventa e um) Requerimentos parlamentares na CLP naquele ano (para 

realização de eventos diversos). No período, merecem destaque três deputados, por serem os 

que mais utilizaram dessa prerrogativa e obtiveram êxito na aprovação: Deputada Flávia 

Moraes, com 35 (trinta e cinco) Requerimentos; Deputado Chico Lopes, com 12 (doze) 

Requerimentos; e Deputado Glauber Braga, com 10 (dez) Requerimentos. 
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Ressalta-se que os dois parlamentares que mais apresentaram Requerimentos para a 

realização de eventos foram, respectivamente, a Presidente e o 1º Vice-Presidente da CLP em 

2017. Tal informação corrobora para a demonstração da influência dos parlamentares que 

dirigem a Comissão, ressaltando, ainda, a importância da escolha dos cargos de presidente e de 

vice-presidente para o bom desenvolvimento dos trabalhos desse órgão técnico. 

7.5.1 Da análise dos debates nas Audiências Públicas da CLP em 2017 

Das 46 (quarenta e seis) audiências públicas realizadas em 2017, 38 (trinta e oito) 

foram de iniciativa de parlamentares, por meio de Requerimentos aprovados pela CLP. Além 

disso, das audiências públicas realizadas pela CLP em 2017, 19 (dezenove) foram provenientes 

de Requerimentos de autoria da Deputada Flávia Moraes, então presidente da CLP. Assim, 

percebe-se que somente 8 (oito) audiências públicas realizadas foram oriundas de Sugestões da 

sociedade civil organizada. 

Isso parece desfigurar a natureza da Comissão de Legislação Participativa, haja vista 

o Requerimento parlamentar poder ser utilizado em qualquer comissão, não somente na CLP. 

Em contrapartida, a CLP é a única comissão da Câmara em que a sociedade pode ter a iniciativa 

de apresentar sugestão de proposição. 

Sem contabilizar as sugestões de emendas ao orçamento, 17 (dezessete) entidades da 

sociedade civil organizada apresentaram 44 (quarenta e quatro) Sugestões no ano de 2017. 

No ano de 2017, percebeu-se, com mais frequência, que algumas audiências públicas 

foram realizadas concomitantemente com reuniões deliberativas. Tal procedimento ocorre tanto 

pela falta de agenda para a realização dos eventos, quanto, estrategicamente, para aguardar o 

quórum necessário para a realização de reuniões deliberativas que, na CLP, são 10 (dez) 

deputados membros. 

Assim, enquanto não alcança o quórum necessário para votação das proposições na 

reunião deliberativa, os membros da Comissão dão andamento à audiência pública, que não 

necessita de presença mínima de deputados para iniciar, como ocorreu, por exemplo, com as 

reuniões dos dias 10 de maio, 18 de outubro e 8 de novembro de 2017. 

Embora tenham sido realizadas muitas audiências públicas em 2017, o que 

indiscutivelmente é importante para a Comissão e para sociedade, nota-se que mais da metade 
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dessas reuniões foram de iniciativa parlamentar e não de sugestões da sociedade civil 

organizada pois, de 46 (quarenta e seis) reuniões, 38 (trinta e oito) foram oriundas de 

Requerimentos de deputados.  

Não passa despercebido, também, que 19 (dezenove) dos Requerimentos que deram 

origem às audiências públicas foram subscritos pela Presidente da CLP, Deputada Flávia 

Morais, o que, salvo melhor juízo, demonstra o poder e as vantagens de quem preside o órgão, 

além de indicar que a realização das audiências não parece guardar uma relação com a 

relevância e a oportunidade de discussão das matérias, mas da influência do autor do 

requerimento perante a Comissão. 

Em relação aos palestrantes convidados, verifica-se que se fizeram presentes de 1 (um) 

até 7 (sete) expositores nos eventos, sendo que, na maioria das vezes, as audiências contaram 

com a presença de 3 (três) a 5 (cinco) convidados, o que pareceu mais razoável para o 

desenvolvimento de ideias e para o necessário, e nem sempre percebido, contraditório, sendo 

que o tempo facultado para a apresentação é de aproximadamente 15 (quinze) minutos. 

Tanto nas audiências públicas originadas de Requerimentos parlamentares quanto 

naquelas audiências provenientes de Sugestões da sociedade civil organizada, realizadas no ano 

de 2017, foi constatada uma grande ausência de manifestações de parlamentares, o que provoca 

questionamento em relação à efetividade e à qualidade dos debates, como pode ser observado 

nos dados constantes do Anexo I deste trabalho. 

Consoante esses dados, em 3 (três) dessas audiências públicas de 2017, somente 1 (um) 

único parlamentar se manifestou em cada um desses eventos, o que ocorreu nas reuniões 

realizadas nos dias 3 de outubro, 8 de novembro e 14 de dezembro.  

Além disso, em 9 (nove) outras audiências públicas foram percebidas somente 

manifestações de 2 (dois) parlamentares, o que causa perplexidade por tudo que envolve uma 

audiência, desde a disponibilização de servidores, como os custos de materiais utilizados, 

passagens e hospedagens de expositores, além da própria frustração da sociedade que vê o 

plenário da Comissão esvaziado e, consequentemente, o seu propósito de sensibilizar os 

representantes do povo, em relação às demandas apresentadas, enfraquecido. 

Ora, a afirmação no sentido da pouca participação/manifestação parlamentar nas 

audiências públicas pode ser comprovada, inclusive, com o pronunciamento de alguns 
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parlamentares que destacaram essas ausências, provocando questionamentos da sociedade e dos 

próprios parlamentares, conforme abaixo demonstrado (Vide Anexo I da Dissertação): 

a) Reunião do dia 6/12/2017 - A Deputada Flávia Morais, autora do Requerimento que 

suscitou a reunião, destacou que não houve presença maciça de parlamentares à 

reunião, justificando que muitos outros eventos estavam marcados para o mesmo 

horário (somente 4 deputados manifestaram-se durante o evento); 

b) Reunião do dia 12/12/2017 – O Prefeito de Timbó Grande/SC, Senhor Ary Galeski, 

questionou a pouca presença de parlamentares na reunião, alertando que o evento era 

de extrema importância para os municípios brasileiros. O Deputado André Amaral, 

autor do Requerimento da audiência e que presidia a reunião, respondeu o 

questionamento do Prefeito afirmando que a reunião foi amplamente divulgada, mas 

nem os prefeitos, maiores interessados no tema, não compareceram, “quanto mais os 

Deputados, que têm que participar de 50 Comissões aqui”. Por sua vez, a 

representante da OAB enfatizou que “houve muitos movimentos de rua, mas essa 

onda passou. Agora nós estamos muito apáticos enquanto sociedade. [...] Parece-me 

que estamos desacreditando um pouco nesse exercício da democracia, que é debate 

público de ideais e de propostas” (somente 3 deputados manifestaram-se durante o 

evento); 

c) Reunião do dia 13/12/2017 – O Deputado Jean Wyllys, em sua fala, mencionou que 

a sociedade civil deveria estabelecer uma relação de confiança com os parlamentares 

da Câmara dos Deputados, mas acrescentou que “é difícil, porque a grande maioria 

está representando aqui interesses particulares, privados, às vezes privados de uma 

família mesmo”. Embora o quórum de deputados fosse baixo durante o evento, o 

Deputado Jean Wyllys considerou a audiência pública de grande relevância (somente 

4 deputados manifestaram-se durante o evento); 

d) Reunião do dia 14/09/2017 - O Deputado Luiz Couto justificou que outros 

parlamentares não puderam estar presentes, uma vez que ficaram em sessão até a 

madrugada, embora nada tenha sido votado: “Na quinta-feira, a turma assina e vai 

embora para casa, porque não há o que votar. [...] Este evento estava programado para 

terça-feira, mas nesta Casa há tal desarranjo que ninguém sabe o que acontece. E este 

evento foi marcado para hoje”. Por sua vez, a Deputada Luiza Erundina, ao chegar 

somente no final da reunião, justificou que teve compromissos com a bancada 

(somente 6 deputados manifestaram-se durante o evento); 
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e) Reunião do dia 24/08/2017 - O Deputado Zé Augusto Nalin, em sua fala, destaca que 

está em seu primeiro mandato e que imaginava que a Câmara dos Deputados fosse 

uma Casa que conversasse mais em busca de resolver rapidamente as pendencias, mas 

percebe que a Câmara é uma “Casa de embates” que não se resolvem. Segundo o 

referido parlamentar, uma grande parte dos Deputados não são francos com seus 

eleitores, “falam para plateia”, falam o que as pessoas querem ouvir. Acrescenta, 

ainda, aquele parlamentar que os representantes das entidades presentes nesta 

audiência pública estão no lugar errado para pedir ajuda, porque os Deputados não 

conseguem elaborar uma Reforma Política. 

Importante mencionar que foi disponibilizada, nas audiências públicas, a possibilidade 

de interação de internautas por meio do e-Democracia, o que já acontecia em outros anos, bem 

como a participação dos representantes sociais por meio de videoconferências, procedimento 

esse iniciado em 2017, em reuniões realizadas nos dias 10 de maio, 31 de maio, 13 de junho, 

27 de junho, 15 de agosto, 21 de setembro, e de 10 de outubro daquele ano. Apesar disso, na 

maior parte das vezes, houve pouca participação do público e da sociedade, tanto 

presencialmente, quanto virtualmente, consoante pode ser observado nos dados colacionados 

no Anexo I deste trabalho. 

Um outro aspecto que causa preocupação, na análise das reuniões de audiência pública, 

são as ausências de parlamentares autores ou relatores das proposições que suscitaram os 

eventos, conforme ocorreu nas duas audiências do dia 14 de dezembro (Debate sobre o reajuste 

do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; Debate 

sobre o piso salarial dos profissionais de relações públicas) e na reunião do dia 3 de outubro de 

2017 (Debater ações, políticas e programas relacionados com o combate e prevenção ao uso de 

drogas no país, em especial iniciativas inovadoras), nas quais não foram constatadas quaisquer 

manifestações da deputada Flávia Morais, autora dos requerimentos das mencionadas reuniões.  

Não obstante a evidente baixa de quórum de parlamentares e também de participações 

do público nas audiência pública, foram tratados pela CLP, consoante registrado no Relatório 

de Atividades de 2017, temas de relevante interesse social, a exemplo das Reformas da 

Previdência e Trabalhista, de assuntos ligados à melhoria da qualidade da saúde da população 

brasileira, da defesa do consumidor, da melhoria da segurança pública, da defesa dos direitos 

da pessoa idosa, do fortalecimento dos conselhos tutelares, da Lei da Aprendizagem, do 

orçamento da área de assistência social para 2018, do combate ao uso de drogas etc. 
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Constata-se, também, que houve pouco contraditório na maior parte das audiências 

públicas do ano de 2017, sendo muitas dessas reuniões muito mais expositivas do que de 

debates e de construções de consensos. Inclusive, nota-se que alguns importantes convidados 

que fariam o contraponto nesses eventos, a exemplo de Ministros de Estados, não 

compareceram e, em alguns casos, sequer indicaram representantes para as reuniões. 

Como mais uma maneira de compreender o significado da Comissão de Legislação 

Participativa para a sociedade brasileira, faz-se oportuno registrar algumas manifestações de 

parlamentares-membros daquele órgão, as quais revelam o apreço que alguns deputados têm 

com o espaço criado pela CLP em prol da sociedade, in verbis: 

Ultimamente o Congresso vem sendo destaque no nosso país pelos temas abordados.  

A sociedade tem se interessado cada vez mais pela política e o processo legislativo.  

No ano de 2017 a Comissão de Legislação Participativa obteve um avanço na 

construção de seu papel na Câmara.  Foram  mais de  80  reuniões,  entre  elas  46  

audiências  públicas  com  o  objetivo  de  trazer  as  demandas  da  sociedade  para  

dentro  do  Parlamento,  por  meio  de  sugestões  e  também  chamar  a  sociedade  

para  que  possa participar  dos  debates  que  ocorrem  pela  Casa  e  ecoa  pelo  Brasil,  

a  CLP  tem  o  intuito  de  conceder  o acesso  ao  sistema  de  produção  das  normas  

que  integram  o  ordenamento  jurídico  do  País,  convidando  o  cidadão  comum,  

as  ONG’s,  entidades  de  classe,  sindicato  e  associações  a  levar  diretamente  ao 

Parlamento  sua  percepção  dos  problemas,  demandas  e  necessidades  da  vida  

cotidiana  de  todos  (Deputado Ronaldo Lessa - PDT/AL, vide Anexo I). 

 

A Comissão de Legislação Participativa (CLP) buscou inverter a lógica neoliberal do 

governo e defendeu  os  investimentos  sociais,  os  serviços  públicos,  a  presença  do  

Estado  brasileiro  para  garantir  cidadania, crescimento, liberdade e paz a todos os 

habitantes de um país continental e ainda de muitos contrastes, diante de grandes 

desafi os e fortes ataques. A CLP cumpriu sua missão de defender a soberania de 

nosso País e a própria democracia, a sociedade como reflexo da vontade popular e da 

solidariedade entre  os  cidadãos,  buscando  novas  formas  de  diálogo  entre  Poder  

Legislativo  e  população,  colocando  em  prática  novos  meios  de  participação  

popular  na  política  e  nas  decisões  do  País,  todos  os  dias (Deputado Chico Lopes 

- PCdoB/CE, vide Anexo I). 

 

Foi uma honra e um privilégio estar presente por mais um ano como membro da CLP. 

São 15 anos de atuação numa Comissão que ajudei a instalar e organizar, como   

primeira presidente, ainda em2001.   Trata-se de um    importante    espaço    onde    a    

sociedade    civil    organizada    apresenta    suas    sugestões    que    podem    ser    

transformadas    em    lei (Deputada Luiza Erundina-PSOL/SP, vide Anexo I). 

 

Como membro e ex-presidente, acredito cada vez mais na importância dos trabalhos 

desenvolvidos pela CLP e desejo vê-la seguir atuando de forma ativa e de portas 

abertas à sociedade civil (Deputado Lincoln Portela - PRB/MG, vide Anexo I). 

 

Em   tempos   de   golpe, retrocesso e total desrespeito às necessidades do povo, o   

espaço proporcionado pela CLP   (Comissão   de   Legislação   Participativa/CD) tem   

sido de enorme importância para debatermos com a população a construção de dias  

melhores para o nosso país  (Deputada Benedita da Silva - PT/RJ, vide Anexo I). 
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A Comissão de Legislação Participativa tem um papel fundamental. É a interlocução 

entre a sociedade civil organizada e o parlamento. No momento em que você tem a 

diminuição de direitos e garantias fundamentais, em que você tem a diminuição dos 

espaços públicos de discursão, a CLP funciona como uma trincheira de resistência 

dentro do espaço institucional.  Em 2017 a comissão exerceu esse papel e eu não tenho 

dúvida, é a comissão que precisa ser mais fortalecida para o ano de 2018 e para os 

próximos anos. Só assim a gente vai conseguir fazer com que o parlamento brasileiro 

tenha mais cara de Brasil (Deputado Glauber Braga - PSOL/RJ, vide Anexo I). 

 

A Comissão de Legislação Participativa é uma Comissão de debate, a única em que 

não há censura, repressão, e onde todos podem colocar suas propostas. Através dela 

nós, no ano de 2017, demos continuidade aos objetivos da sociedade, em que pese o 

processo de elaboração legislativo. Foi a única Comissão que avançou para alcançar 

os objetivos em termos legislativos para o povo brasileiro (Deputado Luiz Couto - 

PT/PB, vide Anexo I). 

7.5.2 Da análise das reuniões deliberativas da CLP em 2017 

As reuniões deliberativas realizadas em 2017 tiveram algumas participações de 

representantes da sociedade civil organizada por meio de videoconferências, uma inovação nas 

deliberações da CLP e a oportunidade para que as sugestões de proposições apresentadas 

fossem defendidas pelas entidades proponentes, ainda que a distância, com a utilização de 

meios tecnológicos disponibilizados. Isso ocorreu, por exemplo, nas reuniões dos dias 10 de 

maio, 27 de junho, 15 de agosto, 21 de setembro e outras. 

Sem dúvida, a participação nas reuniões por meio da videoconferência foi uma grande 

conquista para a sociedade civil organizada que muitas vezes não tem condição de mandar um 

representante para participar presencialmente das reuniões deliberativas da Câmara dos 

Deputados, sejam pelas dificuldades relativas aos compromissos diários assumidos, sejam pelas 

questões dos custos envolvidos para o deslocamento, haja vista a Câmara dos Deputados não 

disponibilizar verbas para essa finalidade. 

Um aspecto que chama atenção sobremaneira nas deliberações da CLP em 2017 são 

as ausências de autores de Requerimentos e relatores de Sugestões de proposições durante o 

momento da votação das matérias. Exemplos disso ocorreram em reuniões deliberativas dos 

dias 29 de março, 31 de maio, 05 de dezembro, 19 de dezembro, 21 de setembro, 12 de 

setembro, 15 de agosto, 03 de agosto, 27 de junho, 29 de novembro, 10 de outubro, consoante 

consta do Anexo I deste trabalho. 

Apesar de haverem sido disponibilizados meios tecnológicos para a participação dos 

representantes das entidades da sociedade civil durante as reuniões deliberativas de 2017, 

verifica-se que poucas foram as participações da sociedade para a defesa de suas respectivas 
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Sugestões. Além disso, chama-se a atenção do leitor, uma vez mais, para as poucas 

manifestações/falas dos parlamentares da CLP durante a votação das matérias. 

Em algumas reuniões, somente 2 (dois) parlamentares se manifestaram, a exemplo das 

reuniões dos dias 08 de agosto, que durou somente 3 (três) minutos, com votação de um único 

item de pauta, e a reunião do dia 18 de outubro, quando foram deliberadas 4 (quatro) Sugestões 

de Emendas ao Orçamento. Ora, sabendo-se da relevância social da apreciação de emendas ao 

orçamento, não parece razoável que somente 2 (dois) parlamentares da CLP tenham se 

manifestado em relação a essas matérias. 

É importante informar que as presenças parlamentares, constantes das atas das 

reuniões, geralmente não correspondem à participação efetiva dos deputados, ou seja, ainda que 

as presenças registradas correspondam a um número aceitável de parlamentares aos eventos, 

quando se analisa as manifestações, percebe-se uma certa ausência de debates das matérias 

pautadas pela CLP, o que traz prejuízo ao aspecto democrático. 

Além da participação de somente 2 (dois) parlamentares em algumas reuniões 

deliberativas na CLP em 2017, consoante já registrado, nota-se que em outras deliberações 

somente 3 (três) deputados se manifestaram, a exemplo da reunião do dia 3 de outubro, que 

durou somente 12 (doze) minutos para a análise de 4 (quatro) itens,  e a reunião do dia 27 de 

abril, que durou apenas 14 (quatorze) minutos para 9 (nove) itens serem analisados, sendo que 

8 (oito) desses itens eram requerimentos parlamentares, que foram aprovados em bloco e sem 

debates.   

Vale ressaltar que o problema enfrentado para alcançar o quórum necessário à 

deliberação das matérias, que na CLP é de 10 (dez) deputados, foi criticado pela Deputada 

Benedita da Silva na reunião do dia 18 de novembro, que, por sua vez, mencionou as 

dificuldades como Relatora em ver apreciado o parecer por ela proferido às Sugestões de 

proposição, alegando que tanto a falta de quórum, quanto o início da Ordem do Dia no Plenário 

da CD eram as responsáveis pela não apreciação da matéria. 

Apesar das críticas já mencionadas, deve-se enaltecer as reuniões que tiveram um 

embate mais relevante, em que parlamentares e sociedade participaram de importantes diálogos 

para a construção normativa, que ratificam que, com pequenos ajustes procedimentais e uma 

mudança cultural dos parlamentares, a CLP conseguirá cumprir seus propósitos de otimizar a 
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participação social e fortalecer a democracia, propiciando maior legitimidade às decisões do 

Parlamento.  

Assim, utiliza-se, a título de exemplo, a reunião do dia 15 de agosto, que, embora tenha 

ocorrido algumas falhas, como a ausência de alguns relatores, propiciou que um representante 

da sociedade civil organizada defendesse a Sugestão de proposição por meio de 

videoconferência, apresentando argumentos contra o parecer pela rejeição proferido pelo 

Relator, suscitando, por consequência, a retirada de pauta da Sugestão para uma melhor 

avaliação da matéria. 

Embora isso tenha acontecido em pouquíssimas reuniões, parece demonstrar que 

existe a possibilidade das reuniões deliberativas da CLP serem mais profícuas, com debates 

ricos em argumentos, que tragam mais força à tramitação das matérias aprovadas pelo colegiado 

da Comissão, inclusive perante o Plenário da CD. 

Cumpre, por fim, registrar a premiação “Selo Participação Legislativa em 2017”. 

Na reunião do dia 8 de novembro de 2017, foram apresentadas pela Presidente da CLP, 

Deputada Flávia Morais, a relação das entidades que seriam agraciadas com o prêmio “Selo de 

Participação Legislativa” concedido as entidades que tiveram maior participação perante à 

Comissão de Legislação Participativa, bem como àquelas que tiveram seus trabalhos 

reconhecidos nacionalmente. 

Assim, em 1º de novembro de 2017 ocorreu a Cerimônia de Premiação das Entidades 

de maior destaque em 2016, lembrando que a premiação é sempre referente à atuação no 

exercício anterior. Nesse sentido, vale registrar três categorias de prêmios, conforme abaixo: 

a) Categoria maior número de Sugestões apresentadas: 1º lugar - Sindicato dos 

Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, 

Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus (RJ); 2º lugar - 

Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil; 3º lugar - Instituto 

Doméstica Legal. 

 b) Categoria maior número de Sugestões aprovadas: 1º lugar - Associação dos Juízes 

Federais do Brasil; 2º lugar - Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore 

e Off  shore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, 
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Quissamã e Carapebus (RJ); 3º lugar - Associação Sergipana de Distribuidores 

Independentes em Marketing de Rede. 

c) Categoria maior número de participantes em eventos propostos: 1º lugar - Instituto de 

Estudos Socioeconômicos (Inesc); 2º lugar - ONG SOS Segurança Dá Vida; 3º lugar 

- Associação Sergipana de Distribuidores Independentes em Marketing de Rede. 

7.6 DOS TRABALHOS DA CLP EM 2018 

Nesta seção serão apresentados os números produzidos pela CPL no ano de 2018 para 

posterior análise. Cumpre esclarecer que todos os dados foram coletados do Relatório de 

Atividades da CLP de 2018, de vídeos, de áudios, de notas taquigráficas e de atas das reuniões, 

que se encontram disponíveis na página da Comissão na internet e que foram reproduzidos no 

Anexo I deste trabalho. 

Em 2018, a CLP era composta por 16 (dezesseis) membros titulares e 6 (seis) membros 

suplentes. Desta forma, das 36 (trinta e seis) vagas disponíveis na Comissão, somente 22 (vinte 

e duas) delas foram ocupadas.  

A Mesa Diretora da Comissão estava assim composta: Presidente Deputado Pompeo 

de Mattos (PDT/RS); 1º Vice-Presidente Deputado Chico Lopes (PDT/GO); 2º Vice-Presidente 

Deputado Ronaldo Lessa (PROS/RJ); e 3º Vice-Presidente Deputado Eros Biondini 

(PROS/MG). 

Interessante registrar trecho de discurso do Deputado Pompeo de Mattos, que consta 

do Relatório de 2018: 

Atualmente, o Brasil passa por um momento de grave crise, com o desprestígio e a 

desconfiança da sociedade para com suas instituições, o que compromete as estruturas 

do Estado, desacredita as lideranças políticas do país e repercute diretamente na 

percepção da população em geral gerando um claro descompasso com o que pensa a 

população. Neste contexto persiste a necessidade de aprofundar o processo legislativo 

e a Comissão de Legislação Participativa, em 2018, continuará no seu esforço de 

aumentar a interação com a sociedade e, aproveitando as inovações incrementais que 

paulatinamente se insurgiram por intermédio das mídias sociais, estabelecer a 

aproximação e a interligação de pessoas e ideias da sociedade civil com o Parlamento. 

(Vide Anexo I)  

 

Ao longo do ano foram realizadas, pela CLP, 41 (quarenta e uma) reuniões, 

distribuídas conforme tabela abaixo. 
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Tabela 8 - Reuniões realizadas pela CLP em 2018. 

Espécie Quantitativo 

Reuniões de Instalação/Eleição 2 

Reuniões Deliberativas 15 

Reuniões de Audiência pública 14 

Seminários 7 

Outras Reuniões 4 
Fonte: Relatório de Atividades da CLP de 2018. 

 Em 2018, tramitaram na Comissão de Legislação Participativa 91 (noventa e uma) 

proposições, conforme se observa na tabela que segue. 

Tabela 9 - Proposições que tramitaram na CLP em 2018. 

Tipo Recebidos Aprovados Rejeitados Não deliberados Devolvidos 

Sugestões 46 26 12   

Requerimentos 45 42  3  

Sugestões LDO      

Sugestões LOA      

Total 91 68 12 3  

Fonte: Relatório de Atividades da CLP de 2018. 

Assim como foi salientado a respeito das proposições que tramitaram nos anos de 

2015, 2016 e 2017, também no caso das proposições que tramitaram na CLP em 2018 registra-

se que as Sugestões são apresentadas pela sociedade civil organizada e os requerimentos são 

apresentados por parlamentares da CLP. É possível que, nos dados coletados, constem matérias 

remanescentes de outras sessões legislativas. 

Consoante consta do Relatório do ano de 2018, às páginas 120 a 127, foram 

apresentados 45 (quarenta e cinco) Requerimentos parlamentares à CLP naquele ano (para 

realização de eventos diversos). No período, merecem destaque três deputados, por serem os 

que mais utilizaram dessa prerrogativa: Deputado Pompeo de Mattos, com 10 (dez) 

Requerimentos de sua autoria; Deputado Glauber Braga, com 9 (nove) Requerimentos de sua 

autoria; e Deputado Lincoln Portela, com 7 (sete) requerimentos de sua autoria. 

Mais uma vez, o parlamentar que mais apresentou Requerimentos para a realização de 

eventos foi o Presidente CLP em 2018, Deputado Pompeo de Mattos. 

7.6.1 Da análise dos debates nas audiências públicas da CLP em 2018 

Foram contabilizadas 14 (catorze) audiências públicas em 2018, 12 (doze) delas foram 

de iniciativa de parlamentares, por meio de Requerimentos aprovados pela CLP.   
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Em relação às audiências públicas da CLP, que foram realizadas em conjunto com 

outras comissões permanentes, deve-se ratificar que essas não serão objeto de análise, haja vista 

a intenção de analisar tão somente a atuação e os debates da sociedade e dos parlamentares 

diante da Comissão de Legislação Participativa, o que ficaria prejudicado caso se pretendesse 

analisar as audiências conjuntas, pois a avaliação poderia sofrer interferências, haja vista a 

possibilidade de cada comissão, por questões de visibilidade política, ter a sua importância 

mensurada de maneira diversa pelos parlamentares. 

Além disso, vale salientar que duas das audiências públicas da CLP foram realizadas 

concomitantemente com reuniões deliberativas da Comissão, o que dificultou a localização dos 

dados, bem como a aferição da participação dos parlamentares nesses eventos. Uma dessas 

reuniões foi proveniente de Requerimento parlamentar e a outra oriunda de Sugestão da 

sociedade civil organizada. 

Ademais, das audiências públicas realizadas pela CLP em 2018, 5 (cinco) foram 

provenientes de Requerimentos de autoria do Deputado Glauber Braga, um dos parlamentares 

mais participativos da CLP. 

Assim, percebe-se que somente 2 (duas) audiências públicas foram oriundas de 

Sugestões da sociedade civil organizada, sendo que uma delas foi concomitante à reunião 

deliberativa do dia 12 de junho, o que, como já mencionado, dificulta a localização dos registros 

da audiência pública, pois o evento constava tão-somente nos dados relativos à reunião 

deliberativa, o que inclusive poderia prejudicar a aferição de quem participou da audiência 

pública e de quem participou da reunião deliberativa da Comissão. 

Não obstante tal dificuldade, essa reunião será analisada, haja vista a constatação de 

que somente um único parlamentar participou da audiência pública realizada no dia 12 de junho, 

a qual contou com 5 (cinco) expositores, além de 3 (três) participações do público, 

presencialmente, e de 2 (dois) internautas, por meio do e-Democracia. 

Em número de expositores, constata-se que as audiências públicas contaram, em 

média, com a participação de 4 (quatro) a 6 (seis) expositores, sendo que em 5 (cinco) dessas 

reuniões, que representa mais de 1/3 (um terço) dos eventos de 2018, o número de expositores 

foi de 5 (cinco), o que se entende como um número razoável para a exposição de ideias em um 
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debate que tem duração aproximada de duas horas, embora isso não represente necessariamente 

a existência de contraditório. 

Das audiências públicas realizadas em 2018, constatou-se a participação efetiva 

(fala/manifestação) de 1 (um) até, no máximo, 6 (seis) parlamentares nas reuniões, o que, na 

grande maioria das vezes, não corresponde à presença registrada pelos deputados nas atas 

desses eventos, cujo número é sempre a maior. Em outras palavras, as presenças constantes das 

atas das reuniões invariavelmente são em muito maior número do que as manifestações efetivas 

dos deputados nessas reuniões. 

A afirmação no sentido de existir sempre mais presenças parlamentares que 

manifestações não é somente por falta de tempo para todos os deputados se pronunciarem, mas, 

consoante já constatado em outros anos analisados, tal fato decorre da ausência desses no 

momento dos debates e das deliberações. 

Outrossim, deve-se mencionar que 2 (duas) das audiências públicas tiveram a 

participação de somente 1 (um) parlamentar, que também presidiu a respectiva reunião, 

conforme constata-se das audiências dos dias 12 de junho (extraordinária) e 14 de junho. Outras 

3 (três) audiências públicas contaram com a manifestação de apenas 3 (três) deputados, o que 

demonstra o baixo quórum de parlamentares nessas reuniões. 

Importante ressaltar que um internauta, que participava da reunião do dia 12 de junho, 

indagou se os deputados estavam ouvindo os apelos da comunidade arquivista. Provavelmente, 

esse questionamento foi em razão de só o Deputado Glauber Braga haver se manifestado 

naquela audiência pública, sendo ele o mesmo que a presidiu. Em resposta, o referido 

parlamentar respondeu: “Gilberto, não necessariamente”. 

Em outro momento, percebe-se que os expositores não compareceram, a exemplo da 

reunião do dia 24 de maio, quando os convidados da Advocacia Geral da União (AGU) e do 

Ministério da Cidade não participaram do evento, o que prejudicou em muito os debates, pois 

não houve contraditório, bem como resposta a algumas indagações que poderiam ser, pelo 

menos, discutidas. 

As palavras proferidas pelo Deputado Alessandro Molon, na reunião do dia 05 de junho, 

servem como exemplo de que os parlamentares, por mais que queiram participar dos eventos 

promovidos pela CLP, acabam por esbarrar em entraves do próprio ofício parlamentar.             
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Nesse sentido, o referido deputado, pedindo desculpas aos presentes, esclareceu que a sua pouca 

participação na audiência decorre de outros compromissos em mais 3 (três) comissões de que 

é membro, que “estavam para votar ou decidir coisas graves, importantes, preocupantes” (vide 

Anexo I). 

Não obstante, a Deputada Luiza Erundina, nessa mesma reunião, defendendo o espaço 

criado pela CLP, afirmou que  

[...] este pedaço de chão, dentro desta Casa, que foi criado inclusive por inspiração 

dos movimentos sociais e populares, que são uma caixa de ressonância, como o que 

vocês trazem, como outros grupos têm trazido, os índios, os negros, as mulheres 

violentadas da forma mais perversa, e aqui repercute (Vide Anexo I). 

Uma reunião que, aparentemente, poderia ter sido considerada como bem sucedida, 

caso comparada com outras do mesmo ano, ocorreu no dia 7 de junho, na qual se verificou a 

presença de 5 (cinco) expositores, 3 (três) deputados, 10 (dez) participações de internautas pelo 

e-Democracia e uma boa participação do público presente. Ora, uma audiência pública da 

Câmara dos Deputados com a manifestação de apenas 3 (três) deputados não poderia ser 

considerada exitosa, mas razoável dada à participação do público presente. 

Nessa reunião, que teve um início tumultuado, houve manifestação de alguns 

representantes dos trabalhadores que não concordaram em serem os últimos a se manifestarem 

no evento, consoante sugerido pelo Deputado Glauber Braga, que presidia o evento. Deve-se 

registrar, por oportuno, que tal procedimento não é exceção, mas regra nas audiências da CLP, 

em que o público presente geralmente é o último a se pronunciar, a apresentar seus 

questionamentos e suas dúvidas a respeito do tema. 

Uma ponderação apresentada pelo Deputado Edmilson Rodrigues, na reunião do dia 

12 de junho, que tratava dos riscos de retrocesso ambiental com a possibilidade de nomeação 

política do novo presidente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBIO), deve ser 

trazida à baila, pois revela uma agenda cheia nas comissões, bem como a dificuldade de os 

parlamentares se fazerem presentes nas audiências públicas.  

Nesse sentido, o Deputado Edmilson lamentou que um debate importante, como o que 

estava ocorrendo no plenário da CLP, estivesse sendo realizado no mesmo momento de outras 

reuniões, com temas igualmente relevantes, como a da Comissão da Educação, da qual o 
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referido parlamentar é membro efetivo, que discutia o ensino médio e a ideologia da escola sem 

partido. 

Um outro depoimento que corrobora o entendimento de que os eventos das comissões 

acabam sendo concorrentes, o que também dificulta a participação dos parlamentares em 

importantes debates, foi o do Deputado Glauber Braga que, no dia 13 de novembro, afirmou 

que várias audiências estavam acontecendo ao mesmo tempo, mencionando a da Comissão de 

Educação e a da Comissão de Segurança Pública, acrescentando que, por ser membro daquelas 

comissões, precisaria se ausentar, inclusive para votar, “então nós temos que bater o escanteio, 

cabecear e marcar o impedimento também” (vide Anexo I). 

Nota-se nas audiências públicas realizadas em 2018, que houve situações em que o 

autor do Requerimento, que deu ensejo à reunião, sequer compareceu ao evento, a exemplo da 

audiência do dia 14 de junho, na qual foi debatido o tema: “Lei do Aprendiz: Avanços e 

Percalços”. 

Em relação à participação social nas reuniões, tanto presencial quanto remota, é 

indiscutível que a atuação do público, com suas opiniões sobre as matérias, é extremamente 

necessária para o sucesso de uma audiência pública, como o próprio nome sugere, devendo, 

portanto, ser ainda mais valorizada essa participação da sociedade nos debates.  

Assim, para reforçar esse entendimento, parece oportuno juntar ao trabalho a 

manifestação do Deputado Eros Biondini que, na audiência do dia 20 de junho, ao lembrar da 

sua monografia de final de curso de pós-graduação,  afirmou que as proposições em tramitação 

ou mesmo aquelas que ainda estão sendo formuladas, quando submetidas a discussões em 

audiências públicas ou a consultas populares, transformam-se em leis mais aplicáveis, em 

legislações que pegam, ou seja, que são mais facilmente aceitas pela sociedade. 

O Senhor Marco Konopacki, representante da Plataforma “Mudamos” e Coordenador 

da Área Democracia e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro 

(ITS), nessa mesma audiência do dia 20 de junho, também demonstrou a sua preocupação com 

a efetividade da participação da sociedade perante a Câmara dos Deputados, porém em relação 

ao projeto de inciativa popular. 

Nessa direção, o referido representante alertou que, desde que disciplinado pela 

Constituição Federal de 1988, não existiu qualquer projeto de inciativa popular de leis que fosse 
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recebido e tramitasse pela Câmara dos Deputados como se fosse uma proposição de iniciativa 

puramente da sociedade.  

A assertiva supra leva em consideração que esses projetos tiveram que ser “adotados” 

por deputados que se sensibilizavam em relação às matérias, como por exemplo o conhecido 

projeto de lei “Ficha Limpa”, que foi entregue à CD “com quase duas toneladas de papel 

assinado, a Casa não tinha como verificar essas assinaturas por uma questão técnica e por ser 

muito trabalhoso. Imaginem revisar duas toneladas de papel”, alertou o Senhor Marco 

Konopacki (vide Anexo I).  

A participação da sociedade nas reuniões também foi analisada na forma presencial e 

na remota, essa última principalmente por meio do e-Democracia. Aliás, percebeu-se que em 

todas as reuniões foi disponibilizado esse meio tecnológico de participação da sociedade, porém 

com pouco aproveitamento, pois em algumas reuniões não houve constatação de qualquer 

participação remota, a exemplo do evento do dia 20 de junho.  

Em outras audiências públicas, como a do dia 28 de novembro, foi encontrada somente 

1 (uma) participação pelo e-Democracia, o que parece demonstrar que, embora exista essa 

ferramenta tecnológica de participação, os eventos deveriam ser mais bem divulgados e os 

cidadãos mais estimulados a participarem dessas reuniões. 

No que concerne ao público presencial, os dados demonstram que as audiências 

públicas de 2018 não contaram com muitas presenças dos cidadãos, principalmente com 

manifestações efetivas. Assim, pode-se observar que, foram percebidas participações 

presenciais de somente 3 (três) pessoas nas reuniões dos dias 24 de maio, 14 de junho, 20 de 

junho, 13 de novembro e 28 de novembro. Não obstante, destaca-se uma boa participação do 

público presente nas reuniões dos dias 07 de junho e do dia 12 de junho. 

Não foram notadas, na maior parte das reuniões, ações concretas que permitissem 

depreender que iria haver, a partir daquele evento, ações em prol das demandas apresentadas 

pela sociedade, a exemplo do encaminhamento dos resultados das reuniões às autoridades 

competentes. Ademais, percebeu-se poucos contraditórios nas reuniões, inclusive pela ausência 

de alguns convidados, os quais não compareceram, nem indicaram substitutos. 
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7.6.2 Da análise das reuniões deliberativas da CLP em 2018 

As análises das reuniões deliberativas de 2018 chamam atenção por diversos aspectos, 

entre os quais se destaca o pouco tempo de duração desses eventos, a exemplo das reuniões dos 

dias 25 de abril, que durou 7 (sete) minutos, 23 de maio, com 9 (nove) minutos, e 08 de agosto, 

com duração de somente 5 (cinco) minutos. Esses achados são relevantes, pois questões que 

envolvem deliberação de proposições, muitas relativas a políticas públicas, merecem especial 

atenção dos parlamentares, com debates mais aprofundados, o que demandaria mais tempo. 

Verifica-se, ainda, pelos dados coletados, que algumas vezes as matérias não chegaram 

a ser deliberadas em razão do início da Ordem do Dia8 do Plenário da Câmara que, geralmente, 

inicia às 16h, consoante artigo 82 do RICD, nas terças, quartas e nas quintas-feiras. No entanto, 

nota-se que a maioria das reuniões deliberativas da CLP tiveram início após as 15h, ou seja, 

com pouco tempo para deliberação das proposições, o que se observou, por exemplo, nas 

reuniões dos dias 18 de abril, 15 de maio, 23 de maio e 17 de outubro.  

Em relação ao parágrafo anterior, faz-se importante acrescentar que as reuniões da 

CLP das terças e quartas-feiras são agendadas, geralmente, para iniciar às 14h ou 14h30. Não 

obstante, aguarda-se o tempo necessário para que seja alcançado o quórum de votação das 

matérias, o que nem sempre é conseguido de forma célere, retardando o começo da reunião. 

Portanto, faz-se necessário o registro de presença da maioria absoluta dos membros da 

Comissão para que se inicie a votação das proposições, consoante artigo 56 do RICD. 

Outro aspecto que merece ser salientado, já mencionado neste trabalho, trata das 

frequentes ausências de autores e de relatores de proposições no momento da respectiva 

votação, o que dificulta o debate das matérias, causando indignação por parte dos representantes 

da sociedade civil organizada que, ao comparecem para defender as demandas apresentadas por 

suas respectivas entidades, percebem que o deputado relator, a quem cabe estudar com mais 

profundidade a matéria, não está presente para proferir seu parecer. 

Exemplo dessas ausências de autores de Requerimentos e de relatores de Sugestões, 

no momento da votação, podem ser observados nas reuniões dos dias 18 de abril (quando alguns 

 
8 Ordem do dia - Fase da sessão plenária ou da reunião de comissão destinada à discussão e à votação das 

proposições em pauta. 
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Requerimentos foram subscritos por outros parlamentares que não os autores da proposição), 

16 de maio (um Parecer referente à Sugestão não foi deliberado em razão da ausência do relator 

no momento da votação), 23 de maio (ausência de autores de Requerimentos e de relator de 

Sugestões), 12 de junho (ausência do relator), 04 de julho (ausência de autores e relatores no 

momento da votação da proposição), 11 de julho (ausência de autores e relatores das 

proposições), 8 de agosto (dez Sugestões deixaram de ser deliberadas, porém não foi localizada 

explicação para tanto), 31 de outubro (três Sugestões deixaram de ser deliberadas pela ausência 

do relator), 13 de novembro (três Sugestões deixaram de ser deliberadas pela ausência do 

relator), 5 de dezembro (três Sugestões não deliberadas pela ausência do relator). 

Ademais, pelo que se depreende dos dados coletados, as participações dos 

representantes da sociedade civil organizada nas reuniões deliberativas não foram 

significativas, embora tenham sido disponibilizados para tal propósito recursos tecnológicos 

como e-Democracia e a videoconferência, essa última proporcionada a partir de 2017.  

Assim, pode-se citar a reunião do dia 5 de dezembro, como exemplo de utilização da 

videoconferência, na qual a Senhora Rita Josina Feitosa da Silva, Diretora-Presidente da 

Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, e o Senhor Mário Avelino, do 

Instituto Doméstica Legal, utilizaram a referida tecnologia para defender as Sugestões de 

proposições oferecidas pelas suas respectivas entidades. 

O número de parlamentares que participaram efetivamente das reuniões deliberativas 

de 2018 também deve ser objeto de reflexão, haja vista a constatação de que poucos são os 

parlamentares que se pronunciam nesses eventos, o que indubitavelmente compromete os 

debates e as deliberações das proposições colocadas em discussão. 

Nesse sentido, faz-se oportuno registrar que várias das reuniões deliberativas de 2018 

tiveram a manifestação/fala efetiva de somente 2 (dois) deputados, consoante pode ser 

observado nos dados constantes do Anexo I, o que, por si só, prejudica os debates e, por 

consequência, as decisões daquele colegiado, que naquele ano era composto por 16 (dezesseis) 

membros titulares e 6 (seis) membros suplentes. 

Esse baixíssimo número de manifestações de deputados e a pequena participação do 

público e da sociedade civil organizada nas reuniões deliberativas de 2018 reforça a ideia de 
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que os trabalhos das comissões devem respeitar critérios objetivos que valorizem a presença 

efetiva dos parlamentares durante os eventos. 

Além disso, percebe-se que poucas entidades da sociedade civil organizada 

apresentaram Sugestões de proposições, foram 46 (quarenta e seis) Sugestões, um número que 

pode ser considerado até razoável, porém apresentadas por apenas 16 (dezesseis) entidades 

sociais, consoante pode-se observar do Relatório de atividades de 2018, às páginas 113 a 119. 

Por fim, vale registrar a premiação “Selo Participação Legislativa em 2018”. 

Em 17 de outubro de 2018, o colegiado da Comissão de Legislação Participativa 

confirmou a escolha das entidades da sociedade civil que receberiam o prêmio “Selo de 

Participação Legislativa”. Deve-se lembrar, por oportuno, que a definição das entidades 

vencedoras, na maior parte das categorias, obedece a critérios objetivos, somente uma delas é 

decorrente de opção subjetiva dos parlamentares.  

 O prêmio a ser entregue em 2018 é referente ao exercício anterior, ou seja, no caso em 

comento é em relação às entidades que se destacaram em 2017. É importante esclarecer que 

estão sendo colacionadas somente três categorias, pois a categoria, cujo critério é subjetivo 

(Entidades que realizaram atividades relevantes à sociedade brasileira), não está sendo juntada 

à análise dos trabalhos. 

a) Categoria I – Entidades que apresentaram o maior número de Sugestões: 1º lugar - 

Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de 

Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ, 13 (treze)  

Sugestões; 2º lugar - Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, 6 

(seis)  Sugestões; 3º lugar - Centro de desenvolvimento social (Convida), 5 (cinco) 

Sugestões. 

b) Categoria II – Entidades que tiveram o maior número de Sugestões aprovadas: 1º lugar 

- Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de 

Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ, 6 (seis) 

Sugestões; 2º lugar - Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, 3 

(três) Sugestões; 3º lugar - Associação dos Municípios da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, 1 (uma) Sugestão. 
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c) Categoria IV – Entidades que tiveram maior participação do público nos eventos: 1º 

lugar: ONG SOS Segurança Dá Vida, 300 (trezentos) participantes; 2º lugar -  

Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, 180 (cento e oitenta) 

participantes; 3º lugar: Instituto Solidário Estudantil do Empreendedor Individual 

(ISEEI), 104 (cento e quatro) participantes. 

7.7 SÍNTESE DAS ANÁLISES REALIZADAS NOS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS 

REUNIÕES DA CLP NA 55ª LEGISLATURA (AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E 

REUNIÕES DELIBERATIVAS) 

São diversas as conclusões em relação às audiências públicas e às reuniões 

deliberativas realizadas pela CLP, merecendo destaque as seguintes: baixo quórum de 

participação parlamentar nas reuniões, ainda que os registros em ata sejam sempre a maior que 

a participação efetiva nos debates; reuniões da CLP realizadas concomitantemente com 

reuniões agendadas por outras comissões, o que provoca também o esvaziamento de 

parlamentares e, algumas vezes, de público; pouca participação dos representantes da sociedade 

civil organizada nos debates, ainda que seja para a defesa das Sugestões apresentada pelas 

respectivas entidades sociais nas reuniões deliberativas; pouca participação dos cidadãos na 

maioria das audiências públicas, ainda que seja disponibilizado para tal finalidade o e-

Democracia, para participação dos internautas; pouquíssimos desdobramentos das reuniões 

(ações que deem continuidade às demandas apresentadas nas audiências públicas); poucos 

contraditórios, até pela ausência de convidados do governo e de outros segmentos que poderiam 

fazer esse papel, mas que, em muitas oportunidades, não comparecem, nem mandam 

substitutos, o que transforma as audiências em reuniões expositivas; dificuldade para alcançar 

o quórum para deliberação das matérias, o que acaba por reduzir o tempo para realização dos  

debates e deliberações nas reuniões deliberativas, haja vista essas não poderem coincidir com 

a Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional; número 

reduzido de entidades que apresentaram Sugestões à CLP, o que pode ser observado, inclusive, 

em relação àquelas que já receberam o prêmio “Selo de Participação Legislativa”. 

Deve-se ratificar que o prêmio “Selo de Participação Legislativa”, ofertado pela 

Câmara dos Deputados, é uma relevante iniciativa para incentivar as entidades da sociedade 

civil organizada a participarem dos trabalhos da CLP, com apresentação de Sugestões 

legislativas. Essa estratégia, além de estimular a apresentação de um maior número de 
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Sugestões por parte das entidades, também fortalece a interação da sociedade com os 

parlamentares, o que valoriza ainda mais a democracia.  

Não obstante, após análise de três das quatro categorias de premiações, observou-se 

que duas entidades sociais, a ONG SOS Segurança Dá Vida e o Sindicato dos Trabalhadores 

de Serviços Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de 

Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ, foram agraciadas, em todos os anos analisados e em mais 

de uma categoria, com o “Selo de Participação Legislativa”. 

Isso revela que a premiação tem incentivado a continuidade da participação dessas 

entidades que já cooperam com os trabalhos da CLP, porém, não parece estimular a atuação de 

novos segmentos, o que, caso viesse a ocorrer, certamente aumentaria o número de entidades 

participantes e, por consequência, o número de Sugestões legislativas apresentadas, 

reafirmando a importância da Comissão para os segmentos sociais e para a sociedade como um 

todo. 

Percebe-se, portanto, que, nos quatro anos de premiações, 18 (dezoito) entidades da 

sociedade civil foram agraciadas em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Deve-se registrar que 

nas três categorias analisadas, esses segmentos representativos deveriam atender a critérios 

objetivos (maior número de sugestões legislativas apresentadas, maior número de sugestões 

legislativas aprovadas pelo colegiado da Comissão e maior público presente nos eventos), sendo 

que alguns foram premiados em mais de uma categoria. 

Portanto, respeitando opiniões contrárias, entende-se que o número de entidades 

sociais que participam atualmente da Comissão é ainda pouco expressivo, o que pode, com o 

tempo, enfraquecer os propósitos da CLP. Por essa razão, entende-se merecer atenção a melhor 

divulgação daquele espaço de participação e deliberação, tanto pelos membros dessa Comissão 

quanto pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, os quais devem tomar providências 

urgentemente para alcançar tal finalidade. 
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7.8 DA ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO SUBMETIDO A 

SERVIDORES QUE CONTRIBUEM OU QUE JÁ CONTRIBUÍRAM COM OS 

TRABALHOS REALIZADOS NA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

O questionário teve como escopo, consoante pode ser percebido pelas perguntas 

formuladas, complementar à análise investigativa dos debates e das deliberações realizadas nas 

audiências públicas e nas reuniões deliberativas da CLP, buscando, para tanto, uma visão 

endógena dos procedimentos desenvolvidos por esse órgão técnico. 

 Por essa razão, o referido documento foi encaminhado por meio eletrônico (whatsapp) 

para servidores que atuam ou já atuaram em algum momento no colegiado, pois, 

indubitavelmente, esses são os que mais conhecem os problemas enfrentados por 

parlamentares, pelos representantes da sociedade civil organizada e pelo público em geral, uma 

vez que experimentaram a rotina da Comissão, podendo, certamente, contribuir com o 

aprimoramento dos procedimentos atinentes aos debates e às deliberações realizadas no âmbito 

da CLP. 

Impende mencionar que a maior parte dos servidores entrevistados trabalhou na 

Comissão no período analisado por este estudo, sendo que alguns ocuparam posição de destaque 

perante o órgão técnico, haja vista terem desempenhado a função de Secretário-Executivo da 

CLP. 

Em verdade, o Secretário-Executivo é um servidor público que atua na organização 

dos trabalhos desenvolvidos pelos demais colaboradores, preparando a reunião e assessorando 

o Presidente e os Vice-Presidentes da CLP, tanto na parte regimental quanto em outras questões 

burocráticas necessárias que antecedem e sucedem a reunião, sempre com intuito de otimizar 

as atividades. 

Vale destacar que a obtenção da opinião de 23 (vinte e três) servidores, entre efetivos 

e comissionados, que prestaram serviços em algum momento na Comissão é bastante 

considerável, haja vista a CLP ser um órgão de reduzida estrutura e, consequentemente, com 

quadro de servidores limitado. 

Contribui para essa afirmação, o fato de, no período analisado neste trabalho, que 

compreende os anos de 2015 a 2018, terem prestado serviços na CLP cerca de 39 (trinta e nove) 
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diferentes servidores, o que remete a uma média aproximada de 10 (dez) colaboradores ao ano, 

o que pode ser comprovado pelos já mencionados Relatórios de atividades produzidos pela 

Comissão, que trazem um quadro com a relação de servidores que atuaram naquele órgão 

durante o período da sessão legislativa ordinária (vide Anexo I). 

Ora, levando-se em consideração o número de servidores que responderam ao 

questionário (vinte e três), constante do Anexo II deste trabalho, nota-se que foi alcançado um 

quantitativo expressivo de entrevistados, cuja expertise em relação aos trabalhos desenvolvidos 

por aquela Comissão é indiscutível, o que torna os dados coletados ainda mais relevantes. 

Assim, depreende-se das respostas ao questionário, portanto, que a CLP está 

conseguindo aproximar a sociedade do Parlamento e atender as demandas apresentadas, pois 

87% (oitenta e sete por cento) dos entrevistados assinalaram nesse sentido. 

Não obstante, o documento revela que a sociedade tem pouco conhecimento sobre a 

CLP, especialmente sobre a possibilidade de apresentar sugestões legislativas. Os entrevistados 

também afirmam que as novas TICs podem ser utilizadas para otimizar os trabalhos da 

Comissão, pois podem proporcionar maior acessibilidade, coleta de assinaturas eletrônicas para 

projetos de iniciativa popular e maior publicidade por parte dos órgãos institucionais da CD em 

relação à Comissão de Legislação Participativa. 

A maior parte dos entrevistados parece entender que o trabalho conjunto, com a 

utilização das ferramentas digitais e dos canais publicitários da CD podem fortalecer a 

Comissão, com a divulgação para a sociedade das atividades desenvolvidas pelo órgão e, por 

consequência, estimular e facilitar a participação da sociedade. 

Porém, um dado que causa preocupação em relação ao futuro da Comissão, constatado 

nas respostas à pergunta de número 3 (três) do questionário, é o fato de 91,3% (noventa e um 

inteiros e três décimos por cento) dos entrevistados entenderem que a maioria dos parlamentares 

da Câmara dos Deputados não reconhece a importância da CLP para a sociedade. 

Deve-se salientar que, em relação às audiências públicas da CLP, 52,2% (cinquenta e 

dois inteiros e dois décimos por cento) dos entrevistados entenderam que essas reuniões 

favorecem a construção de legislações mais condizentes com o interesse da sociedade. Porém, 

em contrapartida, os dados revelam que 73,9% (setenta e três inteiros e nove décimos por cento) 

dos servidores entrevistados acreditam que a participação dos deputados nessas audiências não 
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colabora para a obtenção de debates mais ricos em argumentos, ou seja, os parlamentares 

parecem pouco contribuir nas discussões e consequente desenvolvimento das matérias. 

Ademais, a própria sociedade, segundo a maioria dos entrevistados, tem prestigiado 

pouco as audiências públicas, não preenchendo, em muitas oportunidades, as cadeiras dos 

plenários disponibilizadas para os eventos, o que parece demonstrar um certo desinteresse por 

essas reuniões.  

No entanto, o percentual de servidores que acredita existir uma relação entre o 

comparecimento de deputados às audiências públicas e a presença da sociedade nesses eventos 

é bastante alto, alcançando 82,6% (oitenta e dois inteiros e seis décimos por cento), o que 

confirma que o parlamentar é motivado pelo público, ou seja, quanto mais público, maiores as 

chances de participação parlamentar. 

Quando se indaga sobre a realização de audiências públicas oriundas de requerimentos 

parlamentares, em relação àquelas provenientes de sugestões da sociedade civil organizada, 

nota-se que 60,9% (sessenta inteiros e nove décimos por cento) dos entrevistados opinaram no 

sentido de que devem ser preferenciais as reuniões sugeridas pela sociedade civil em detrimento 

daquelas requeridas por deputados, ainda que se reconheça a legitimidade dessas últimas, 

consoante afirmado no item 9 do questionário.  

No que concerne à afirmação supra, não se pode olvidar que essa possibilidade de a 

sociedade apresentar sugestão de audiência pública, diretamente para a Comissão e não por 

meio de parlamentares, ocorre somente na CLP, pois nas demais comissões da Câmara dos 

Deputados somente o parlamentar possui essa prerrogativa. 

Em relação às Sugestões de proposições legislativas aprovadas pelo colegiado da CLP, 

56,5% (cinquenta e seis inteiros e cinco décimos por cento) dos servidores entrevistados 

acreditam que o fato de essas matérias serem obrigatoriamente submetidas ao Plenário da 

Câmara dos Deputados, por força do RICD, obstaculiza a aprovação das proposições oriundas 

da Comissão de Legislação Participativa, inclusive pela competência atribuída ao Presidente 

daquela Casa de pautar essas matérias, o que evidencia um aspecto de estrita vontade política. 

Os entrevistados acreditam que, para melhorar a qualidade das reuniões da CLP, bem 

como os resultados a serem alcançados, algumas providências devem ser adotadas, a exemplo: 

uma pauta pré-determinada no início de cada sessão legislativa, para prestigiar os temas mais 



183 
 

socialmente relevantes; uma ampla divulgação da CLP para a sociedade civil organizada; a 

maior utilização das tecnologias de informação disponibilizadas pela Câmara dos Deputados 

por parte dos cidadãos; a participação mais efetiva dos deputados nas reuniões da Comissão; 

uma maior conscientização dos deputados da importância da CLP para a sociedade civil; a 

divulgação da Comissão para a sociedade brasileira; a tramitação mais célere das proposições 

da CLP, especialmente com a retirada da necessidade de serem encaminhadas ao Plenário da 

CD, com a utilização da chamada conclusividade; participações da sociedade por meio de 

vídeos; maior articulação da Presidência da CLP com os membros daquela Comissão, com o 

Presidente daquela Casa e com os líderes partidários da CD, sempre com o propósito de pautar 

as proposições da CLP que, por vontade política, ainda não foram deliberadas pelo Plenário da 

CD etc., conforme pode ser verificado pelos dados colacionados no Anexo II deste estudo. 
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CONCLUSÃO 

Verificou-se no decorrer do presente estudo, que a participação social foi marcante na 

história do Brasil, mesmo antes da Constituição de 1988, como forma de influenciar, em maior 

ou menor grau, os cenários decisórios, inclusive sendo muitas vezes utilizada como mola 

propulsora de quebra de paradigmas, reforçando a vontade, os ideais e a força soberana do povo, 

como arrimo à própria democracia. 

A participação popular deve ser encarada como um direito à dignidade do indivíduo, 

como uma questão fundamental inerente à proteção de cada cidadão. Essa participação social 

não pode ser tratada como uma opção ou uma faculdade, mas como um direito incontestável e 

relevante que pode mudar a vida de todos aqueles que convivem em sociedade e almejam por 

justiça. 

Nessa mesma direção, ao analisar o Parlamento brasileiro, pode-se concluir que a 

participação da sociedade nas decisões e na fiscalização dos atos dos representantes eleitos está 

sendo exercitada, ainda que seja merecedora de mais atenção, com observância a questões que 

envolvem ética, transparência e responsividade.  

A urgência de a sociedade participar de decisões políticas de maneira mais efetiva 

também se deve ao fato de existir uma crise de representação, que há algum tempo afeta a 

credibilidade de instituições, a exemplo do que ocorre atualmente no Congresso Nacional, 

refletindo na desconfiança da sociedade para com os parlamentares, o que pode enfraquecer o 

Parlamento e a própria democracia. 

A partir dessa constatação, e com intuito de aproximar a sociedade dos espaços 

decisórios, principalmente em relação à construção legislativa, a Constituição Federal de 1988, 

que contou com a contribuição de vários segmentos sociais para a sua confecção, disciplinou, 

por exemplo, a possibilidade de o cidadão poder apresentar o chamado “projeto de iniciativa 

popular de leis”. No entanto, conforme já demonstrado, esse instituto não logrou o sucesso 

esperado. 

Nesse diapasão, consoante relatado nesse estudo, foi criada em 2001 a CLP, como 

alternativa para a sociedade civil poder participar mais efetivamente do processo legislativo, 

bem como para sugerir debates de temas de relevante interesse da população, o que, por si só, 
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demonstra a intenção de valorização da democracia brasileira, proporcionando, ainda, uma 

maior interação da sociedade com o parlamentar.  

Ademais, quando se trata da Comissão de Legislação Participativa, cuja singularidade 

é a possibilidade de a sociedade civil organizada apresentar sugestões de proposições e de 

reuniões (audiência pública, seminários etc.), percebe-se que a participação se torna não 

somente relevante, mas necessária para as deliberações e para os debates que ocorrem no âmbito 

desse colegiado. Por essas razões, a CLP é tratada, por alguns parlamentares, como o fórum de 

debates da sociedade no Parlamento, local em que questões sociais devem ser discutidas 

amplamente por diversos atores. 

 Esse espaço de debates e de deliberações criado pela CLP, em que a sociedade civil 

organizada tem a possibilidade de se tornar a protagonista, debatendo matérias de seu interesse, 

reforça os ditames democráticos, em especial o da soberania popular. 

 Não obstante a afirmação supra, percebeu-se que ainda existe uma certa fragilidade 

de participação da sociedade civil organizada, tanto nas reuniões deliberativas quanto nas 

audiências públicas promovidas pelo colegiado, pois é notória a ausência de representantes da 

sociedade civil, inclusive para defender as sugestões apresentadas pelas entidades que 

representam. 

 Além disso, ao analisar os trabalhos da Comissão, verificou-se que outro aspecto que 

merece aprimoramento é a participação dos parlamentares nas reuniões do órgão, pois em 

algumas audiências públicas a participação parlamentar foi irrisória, com pouquíssimas 

manifestações, embora geralmente conste da ata dos eventos um número mais expressivo de 

presenças.  

Tal ausência de manifestações também é notada nas reuniões deliberativas, nas quais, 

por vezes, se discutem sugestões de proposições que tratam de políticas públicas. Ou seja, 

mesmo sendo tratadas matérias de relevante interesse social, vários parlamentares acabam por 

se ausentar das reuniões no momento da votação, sendo que, em alguns desses eventos, somente 

dois ou três parlamentares participaram efetivamente das deliberações, inclusive quando 

tratavam de questões orçamentárias. 

Em relação a essas ausências, pode-se concluir que são provocadas por um grande 

número de reuniões que são agendadas para o mesmo horário ou por outros compromissos 
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firmados pelos parlamentares que têm a responsabilidade, entre outras, de atender o seu 

eleitorado, seja no gabinete parlamentar seja no Estado no qual foi eleito. O fato de a CLP ser 

cumulativa, situação em que o parlamentar pode ser titular de mais de uma comissão, também 

contribui com as ausências percebidas. 

Assim, impende registrar que não há de se falar em desídia dos parlamentares da CLP, 

mas sim de questões de acúmulo de atribuições, problema que pode ser mitigado com a 

utilização de ferramentas tecnológicas de participação, como já está sendo realizado com a 

sociedade civil organizada desde 2017, por meio das teleconferências disponibilizadas em 

reuniões deliberativas e em audiências públicas e, também, pelo e-Democracia, que propicia a 

participação não presencial do público.  

É indubitável que as novas TICs têm o poder de transformar e fortalecer a democracia 

atual, fazendo com que as deliberações e os debates sejam mais efetivos e menos onerosos para 

os atores e para a Administração Pública, além de mais seguros em momentos de pandemia, o 

que contribuirá para ratificar que o Brasil atende aos conceitos de “Parlamento aberto”, 

consoante já reconhecido pela União Interparlamentar. A utilização de instrumentos 

tecnológicos pode e deve ser incentivada, ainda que mereça certos aprimoramentos ou que se 

cogite que nem toda a sociedade tem acesso a essas ferramentas.  

Embora pareça indiscutível a importância da CLP para a sociedade, depreende-se das 

declarações de parlamentares que existem entraves políticos que impedem o bom andamento 

dos trabalhos dessa Comissão, como se forças contrárias à participação social estivessem 

sempre atuando.  

Exemplos de ações que corroboram para o enfraquecimento desse importante órgão 

foram apontados por alguns parlamentares, que alertaram sobre a retirada da prerrogativa de 

apresentação de emendas ao orçamento em 2006 (o que foi resgatado alguns anos depois), a 

criação de órgãos com competências similares às daquela Comissão ou, ainda, o orquestrado 

esvaziamento de reuniões.  

Ademais, o controle da pauta do Plenário da Câmara dos Deputados nas mãos do 

presidente da Casa e do Colégio de Líderes, bem como a escolha dos membros das comissões 

pelos líderes partidários são também considerados entraves para o sucesso da CLP, haja vista 

certas escolhas políticas, ainda que legítimas, prescindirem do interesse social. Não se pode 
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esquecer que, até 2020, somente 2 proposições de autoria da Comissão foram transformadas 

em lei, o que também pode causar questionamentos da sociedade em relação à eficiência da 

CLP. 

Embora sejam compreensíveis, por serem inerentes ao mandato, os diversos 

compromissos assumidos pelos parlamentares dificultam sobremaneira a presença dos 

deputados nas reuniões daquele colegiado. No entanto, não parece aceitável audiências públicas 

serem realizadas com a manifestação de tão poucos parlamentares, pois os debates certamente 

são prejudicados e as matérias acabam não sendo discutidas de maneira satisfatória. 

Além disso, ratifica-se que a realização de reuniões deliberativas pelo órgão, nas quais 

são apreciados os requerimentos e os pareceres dos deputados, não deveria ocorrer sem a 

manifestação de um número razoável de deputados membros da CLP, conforme foi verificado 

em algumas oportunidades. 

Portanto, frisa-se que uma Comissão Permanente que pode contar com até 36 

parlamentares membros em seu quadro, entre titulares e suplentes, não poderia realizar reuniões 

com baixo quórum e pouquíssimos diálogos. 

Outro ponto a ser ressaltado é a constatação de o número de audiências públicas 

oriundas de iniciativas parlamentares ser muito superior às provenientes de sugestões da 

sociedade civil organizada, como aconteceu em 2018, o que é completamente incompatível com 

a própria razão de ser da CLP, pois esse órgão deveria estar sendo utilizado para dar vazão aos 

pleitos apresentados pela sociedade civil, ainda que seja legítima a realização de audiências de 

iniciativa de deputados.  

Impende mencionar, por oportuno, a contribuição dos servidores entrevistados para a 

pesquisa, os quais revelaram, em opiniões respaldadas pelas experiências vividas no órgão, 

aspectos que merecem atenção, dos quais se destacam os seguintes: necessidade de uma pauta 

prévia, no início de cada ano, priorizando as matérias mais relevantes a serem debatidas pela 

CLP; maior divulgação dos trabalhos realizados pela CLP, especialmente em relação à 

possibilidade de apresentação de sugestões legislativas; melhor utilização das novas TICs e dos 

canais publicitários em prol da Comissão; valorização da Comissão pelos deputados; 

aproximadamente 70% dos servidores que responderam ao questionário acreditam na 

importância das audiências públicas, porém julgam não serem satisfatórias as participações 
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parlamentares como forma de contribuição para os debates; a sociedade não tem participado de 

forma expressiva das audiências públicas, o que demonstra um certo desinteresse nessas 

reuniões; prioridade na realização de audiências públicas provenientes de sugestões da 

sociedade civil em relação àquelas oriundas somente de requerimento parlamentar. 

Com a certeza de que se buscou detalhar a realidade da CLP, bem como os avanços já 

alcançados e as melhorias que se vislumbram para o desenvolvimento e para o fortalecimento 

democrático, entende-se por apresentar, como desdobramento da presente pesquisa, uma carta-

proposta a ser direcionado àquela Comissão, com o firme propósito de otimizar a participação 

social e parlamentar nos debates e nas deliberações desse órgão técnico.  

Além disso, o documento também sugere que seja assegurada a apreciação, por parte 

do Plenário da Câmara dos Deputados, das proposições legislativas aprovadas pela CLP, o que 

hoje lamentavelmente não é obrigatória, haja vista ser uma faculdade do Presidente da Casa, 

ouvido o Colégio de Líderes, pautar as proposições, colocando-as em apreciação. Essa alteração 

pode significar maior valorização das iniciativas da sociedade civil organizada. 

Após a análise de todos os dados coletados, inclusive do questionário respondido pelos 

servidores, e, ainda, pela experiência prática do autor deste estudo em relação aos trabalhos 

desenvolvidos no âmbito da CLP, é possível afirmar que, embora essa Comissão mereça alguns 

ajustes procedimentais e maior valorização por parte dos atores político-sociais, haja vista a 

perceptível ausência de manifestações de deputados nas reuniões, a pouca participação dos 

representantes da sociedade civil organizada nas defesas das sugestões de proposições, as 

dificuldades de apreciação das proposições oriundas da CLP pelo plenário da CD entre outras, 

esse órgão deve ser considerado um avanço democrático que certamente trará excelentes 

contribuições para o processo de construção de leis e para o debate de temas de relevante 

interesse social. 

Por todo o exposto, deve-se enaltecer a Comissão de Legislação Participativa da 

Câmara dos Deputados como um local de exercício democrático, onde a sociedade civil pode 

dialogar diretamente com os parlamentares, decidindo conjuntamente os destinos do País, com 

respeito aos segmentos minoritários e, principalmente, com harmonia entre representantes e 

representados em prol de uma sociedade mais justa e solidária, pois é exatamente essa interação 

que trará a legitimidade tão almejada às decisões alcançadas naquela Casa de Leis. 
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PRODUTO FINAL: CARTA-PROPOSTA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA 

CLP 

O documento a ser apresentado à CLP tem por escopo sugerir algumas alterações 

procedimentais que façam com que os debates e as deliberações nas reuniões do órgão sejam 

mais profícuos para a sociedade brasileira, por meio da participação mais efetiva dos atores, 

visando a construções legislativas que atendam aos interesses do cidadão.  

Com esse propósito, foram utilizadas as análises dos dados coletados nas audiências 

públicas e nas reuniões deliberativas, assim como no questionário submetido aos servidores que 

em algum momento prestaram serviço à Comissão, e, a ainda, nos ensinamentos alcançados 

pelos depoimentos dos parlamentares-membros da CLP, sendo todas essas informações 

utilizadas para a construção da carta-proposta a ser apresentada.  

Ademais, a cartilha da Comissão, o Regimento Interno e outras orientações constantes 

em documentos esparsos foram observadas para o melhor entendimento das regras de 

funcionamento da CLP para que se pudesse proceder às necessárias sugestões de alteração.  

Assim, o referido documento foi produzido conforme abaixo: 

CARTA-PROPOSTA 

Senhor Presidente, 

Este documento é fruto do trabalho final do Mestrado Profissional em Direitos Sociais 

e Processos Reivindicatórios, que teve como objeto principal de estudo a participação de 

representantes da sociedade civil organizada, de deputados e do público em geral, tanto 

presencialmente quanto pelas ferramentas digitais de participação, nas audiências públicas e 

nas reuniões deliberativas da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados 

(CLP). 

Os achados do referido trabalho, coletados por meio de relatórios, atas, vídeos, 

arquivos sonoros, questionário, depoimentos de parlamentares, entre outros documentos, 

referentes às reuniões deliberativas e às audiências públicas realizadas pela CLP, no período de 

2015 a 2018, sugerem que alguns ajustes procedimentais se fazem necessários, haja vista a 
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necessidade de existir maior interação entre sociedade e parlamento, otimizando assim os 

debates e as deliberações na Comissão. 

Não obstante os diversos compromissos inerentes às atividades dos parlamentares, que 

participam de várias comissões, permanentes e temporárias, além de atenderem aos 

correligionários e demais cidadãos, tanto no âmbito da Câmara dos Deputados quanto nos 

respectivos Estados, percebe-se a pouca participação/manifestação dos deputados nas reuniões 

deliberativas e nas audiências públicas, o que despertou a atenção deste que subscreve. 

A referida assertiva, em relação à pouca participação parlamentar nas reuniões, foi 

comprovada pelo estudo, pois em várias oportunidades foram percebidas manifestações de 

somente um ou dois parlamentares em alguns desses eventos, o que não parece apropriado pela 

importância dos debates e das deliberações organizados por esse órgão para tratar das demandas 

de interesse da sociedade.  

Ademais, verificou-se que, em outros momentos, a ausência de participação de 

representantes da sociedade civil organizada e do público em geral foi reduzidíssima, o que não 

parece condizente com o espaço criado pela CLP, a qual propicia à sociedade a oportunidade 

de debater, com seus representantes, diversos temas de seu interesse, de maneira a tornar, com 

as devidas vênias, ainda mais legítimas as decisões daquele colegiado. 

Outro aspecto que merece ser registrado, foi a constatação de que o número de 

audiências públicas realizadas pela CLP foi maior quando requeridas por iniciativa exclusiva 

de parlamentares do que quando sugeridas pela sociedade civil organizada, consoante 

observou-se, principalmente nos anos de 2017 e 2018. 

É de fácil percepção, especialmente quando comparado com o total de entidades 

sociais existentes no Brasil, que também não foi muito expressivo o número de entidades que 

apresentaram sugestões de proposições à CLP. Essa alegação pode ser ratificada pelas 

premiações do “Selo de Participação Legislativa”, os quais, em variadas oportunidades, 

contemplou as mesmas entidades.  

Nesse sentido, parece se fazer necessária e urgente uma maior divulgação dos 

trabalhos da CLP para a sociedade, o que poderá ser realizado por meio das mídias sociais da 

Câmara, bem como pelos meios de comunicação mais tradicionais dessa Casa, a exemplo da 

Rádio e da TV Câmara. 
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As novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) também são necessárias 

para o incremento da participação social e parlamentar nas reuniões da CLP, com a utilização 

das videoconferências, do e-Democracia, de vídeos previamente gravados pelos deputados que 

não puderem participar de determinada reunião e de outras formas que possibilitem o 

fortalecimento da interação entre representante e representado. 

Nesse diapasão, caso o colegiado dessa Comissão acredite pertinente os ajustes 

procedimentais sugeridos, entende-se que essas medidas, conforme abaixo relacionadas, 

poderão favorecer os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Legislação Participativa, 

especialmente em relação aos debates e às deliberações, lembrando que algumas dessas 

propostas já podem estar sendo estudadas ou mesmo utilizadas pela CLP. 

DAS PROPOSTAS DE AJUSTES PROCEDIMENTAIS E OUTRAS AÇÕES: 

a) valorização, no âmbito da Câmara dos Deputados, da CLP, com campanhas que 

demonstrem aos deputados dessa Casa a importância da Comissão para a sociedade e 

para a democracia (essa medida se justifica tanto em razão do baixo número de 

manifestações parlamentares nas reuniões quanto em razão do número de proposições 

da CLP aprovadas no Plenário); 

b) divulgação dos trabalhos da CLP para a sociedade brasileira, especialmente para os 

representantes das entidades sociais, por meio dos sistemas convencionais de 

comunicação (Rádio e TV Câmara) e pelas mídias digitais; 

c) cumprimento rigoroso, por parte dos parlamentares da Comissão, do horário agendado 

para o início das reuniões, especialmente as deliberativas das quartas-feiras à tarde, 

haja vista a proibição regimental de realização de reuniões deliberativas das Comissões 

concomitantemente com a Ordem do Dia do Plenário, que geralmente inicia às 16h 

(em algumas oportunidades as reuniões foram interrompidas em razão do início da 

Ordem do Dia); 

d) criação de pauta pré-determinada no início de cada sessão legislativa, o que evitaria 

audiências públicas com a mesma temática e, ainda, traria uma decisão prévia quanto 

às reuniões prioritárias da Comissão, o que poderia ser decidido pelo colegiado. Isso 

poderia ser um facilitador para deputados e sociedade se prepararem melhor para as 

reuniões; 



192 
 

e) prioridade na realização de audiências públicas provenientes de sugestões das 

entidades da sociedade civil organizada em relação àquelas oriundas somente de 

requerimento parlamentar (embora legítima a possibilidade de realização de 

audiências públicas requeridas por parlamentares, a CLP é a única Comissão da 

Câmara que possibilita audiências sugeridas pelas entidades da sociedade civil 

organizada); 

f) conclusividade dos projetos de lei de autoria da Comissão de Legislação Participativa, 

retirando a obrigatoriedade regimental de essas proposições serem submetidas ao 

Plenário da Câmara dos Deputados; 

g) mandato do Presidente e dos Vice-Presidentes coincidentes com o da Mesa Diretora 

da Câmara dos Deputados, ou seja, no mínimo de 2 anos (tal ação traria maior 

aproveitamento do exercício legislativo, pois os trabalhos teriam maior continuidade); 

h) utilização das novas TICs pela CLP, as quais otimizarão os debates e deliberações 

realizados pela Comissão. Embora já venha utilizando algumas dessas ferramentas, a 

utilização mais frequente de videoconferências, gravações de participações de 

parlamentares em vídeo (no caso de impedimento para comparecerem à reunião), 

plataformas para votação digital em relação a projetos de iniciativa popular, entre 

outras, mostra-se premente; 

i) prioridade na reserva de plenários para debate de matérias provenientes da sociedade 

civil organizada, bem como maior facilidade de acesso à Câmara dos Deputados do 

público que participará dessas reuniões; 

j) maior comprometimento de participação de autores de requerimentos e de relatores de 

sugestões nas reuniões deliberativas, nas quais proposições de sua autoria ou de sua 

relatoria serão objeto de apreciação; 

k) maior comprometimento da participação de autores e de relatores de proposições que 

suscitaram a realização de audiências públicas (percebeu-se que algumas dessas 

audiências não contaram com a presença do autor do requerimento ou do relator da 

sugestão que, após aprovada, originou a reunião); 
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l) tornar a participação dos representantes da sociedade civil nas reuniões deliberativas, 

quando da defesa de sugestões apresentadas pelas respectivas entidades que 

representam, um direito garantido pela Comissão de Legislação Participativa, e não 

somente uma possibilidade que pode ser facultada pelo Presidente desse colegiado. 

Portanto, submeto à apreciação de Vossa Excelência as supramencionadas propostas, 

com escopo principal de colaborar para que essa importante Comissão Permanente da Câmara 

dos Deputados consolide-se, cada vez mais, como um espaço de fortalecimento dos ideais 

democráticos do povo brasileiro, em que o diálogo entre representantes e representados seja 

franco, isonômico e proveitoso para a sociedade. 

Respeitosamente, 
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ANEXO I – DADOS DA CLP REFERENTES AO ANO DE 2015 A 2018 

No presente Anexo encontram-se sintetizados os dados referentes aos trabalhos 

realizados pela Comissão de Legislação Participativa nos anos de 2015 a 2018. As informações 

que constam deste Anexo foram coletadas de Relatórios de Atividades, arquivos de áudio, de 

vídeo e de notas taquigráficas dos eventos realizados pela Comissão no citado período. Toda a 

documentação utilizada e aqui colacionada encontra-se disponível na página da CLP na 

internet9, sendo composta por conteúdos públicos acessíveis por qualquer cidadão. 

Abaixo, tabela sintética das reuniões avaliadas no presente trabalho, das quais, cumpre 

destacar, não fazem parte as audiências públicas conjuntas. 

Tabela 1 – Audiências públicas e reuniões deliberativas realizadas pela CLP entre 2015 e 2018 

CLP - Audiências Públicas 2015-2018  
Reuniões 

Deliberativas 
Ano Sugeridas pela 

sociedade civil 
Sugeridas por 
Parlamentares 

Audiências 
Conjuntas 

entre outras 
Comissões* 

2015 7 4 3 13 

2016 6 7 5 11 

2017 9 19 18 23 

2018 2 8 4 15 

Fonte: elaboração própria, com base nos dados disponibilizados pela CLP para o período de 2015 a 2018 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E REUNIÕES DELIBERATIVAS DA CLP - 2015-2018 

Abaixo, encontram-se catalogadas e sintetizadas as principais informações sobre as 

reuniões realizadas pela CLP no período abarcado pela presente Dissertação, organizadas 

cronologicamente e separadas por espécie e por ano. 

2015 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SUGERIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL 

1. 24 de março de 2015 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

24/03/15 

Impactos Sociais 

Referentes à Edição de 

Medidas Provisórias. 

Anexo II, 

Plenário 03 

15h29 às 

17h17 

(1h48min) 

Sugestão nº 05/15 - 

de autoria da 

Confederação 

Nacional das 

 
9 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/. 

Acessado entre fevereiro e setembro de 2020 
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Profissões Liberais 

- CNPL. 

EXPOSITORES: Noêmia Aparecida Porto - Secretária-Geral da ANAMATRA; 

Lilian Marques - Assessora Técnica do DIEESE; José Reginaldo Inácio - Secretário 

de Educação CNTI; Antônio Augusto de Queiroz - Diretor de Documentação DIAP; 

Carlos Alberto Schmitt de Azevedo - Presidente da CNPL, e Zilmara Alencar - 

Advogada especialista em Direito do Trabalho e Assessora Jurídica da CNPL. Todos os 

expositores participaram, em média, por 15 minutos. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: senhores deputados Celso Jacob, Glauber Braga, Janete Capiberibe, 

Nelson Marquezelli e Uldurico Junior – titulares. Compareceu também o Deputado 

Evair de Melo, como não-membro.  

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente a 

manifestação do seguinte parlamentar: Lincoln Portela, presidiu a reunião. 

Participação efetiva do público na reunião: Sr. João Alberto Araújo Fernandes. 

Observações: Não foi possível contabilizar o tempo de fala de cada parlamentar, pois o 

não consta o arquivo sonoro e a íntegra da reunião no site da Comissão, apesar da ata 

registrar que o conteúdo da audiência foi gravado e o material estar disponibilizado em 

áudio e vídeo na página da Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. 

Esses arquivos estiveram disponíveis no site por um determinado período, mas 

foram retirados por motivos desconhecidos. 

 Foi possibilitada a participação de internautas por meio do e-Democracia, porém não 

houve qualquer registro desse tipo de colaboração, seja em ata ou nas notas taquigráficas. 

Percebe-se que somente o Deputado Lincoln Portela participou efetivamente da reunião, 

sendo esse mesmo parlamentar que a presidiu. No caso em análise, percebe-se 

nitidamente a falta de representatividade para o debate de matéria de interesse público. 

Não obstante, ainda que poucos tenham utilizado da palavra, vários representantes da 

sociedade civil estiveram presentes, o que parece bastante significativo em relação à 

pluralidade de segmentos sociais. Nesse sentido, pode-se registrar a presença das 

seguintes entidades: Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL; Federação 

dos Contabilistas de São Paulo; Federação dos Contabilistas do Rio Grande do Sul; 

Federação dos Contabilistas de Minas Gerais; Federação Nacional dos Administradores 

– FNAD; e Federação dos Contabilistas do Paraná; Federação Nacional dos 

Odontologistas, Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, Federação Nacional dos 

http://www.camara.leg.br/clp
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Médicos Veterinários, Federação Nacional dos Técnicos Industriais e Federação 

Nacional dos Nutricionistas;  Federação Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas 

Ocupacionais. 

A palavra foi franqueada ao Público presente na reunião, na figura de João Alberto 

Araújo Fernandes, Presidente Federação Nacional dos Administradores. 

 Como resultado prático da audiência, pode-se utilizar a sugestão apresentada pelo 

Deputado Lincoln Portela, no sentido de que fosse elaborado um documento, com todas 

as explanações feitas na reunião, o qual julgou importantíssimas, para ser entregue a 

outros órgãos, a exemplo: da Presidência da Casa, da Presidência da República, do 

Supremo Tribunal Federal, do STJ e da imprensa brasileira. 

 

2. 17 de junho de 2015 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA 

17/06/15 
Redução da Maioridade 

Penal 

Anexo II, 

Plenário 03 

15h14 às 

19h08 

(3h54min) 

Sugestão nº 75/13 - 

de autoria da 

Associação 

Educacional dos 

Trabalhadores de 

Brasília - AETB 

EXPOSITORES: Ministro SÉRGIO LUIZ KUKINA - Superior Tribunal de Justiça; 

Senhor Pedro Paulo de Medeiros – Conselheiro Federal da OAB; a Senhora Sandra 

Maria Maccara Araújo - Doutora em Psicologia; o Senhor Elias Miler da Silva - 

Diretor e Advogado da Federação Nacional das Entidades dos Oficiais Militares 

Estaduais - FENEME; e a Senhora Cyorrana Rinaldi de Oliveira - Estudante e 

Representante do Parlamento Acadêmico da Faculdade Processos. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputados Fábio Ramalho - Presidente; Glauber Braga - Vice-

Presidente; Benedita da Silva, Celso Jacob, Erika Kokay, Juscelino Filho e Nelson 

Marquezelli - titulares; e Arnaldo Jordy, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Nilto 

Tatto e Reginaldo Lopes – suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos 

Henrique Gaguim, Jefferson Campos, Laercio Oliveira e Weliton Prado, como não-

membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos seguintes parlamentares: Fábio Ramalho. Lincoln Portela, Celso 
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Jacob, Reginaldo Lopes, Chico Alencar, Rubens Bueno, Jefferson Campos. Os 

deputados Fábio Ramalho e Celso Jacob, presidiram a reunião alternativamente.  

Participação efetiva do público na reunião: Senhor Rafael Madeira - Conselho dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA-DF, a Senhora Janaína Oliveira – 

Representante da Executiva Nacional da Anel, o Senhor Gabriel Henrique – Estudante 

do Curso de Direito da UNB, o Senhor Felipe Pessoa – Estudante da Faculdade 

Processos, o Senhor Jaci Fernandes de Araújo e, por último, o Senhor Clécio Peralta. 

Observações: Não foi possível contabilizar o tempo de fala de cada parlamentar, pois 

não consta o arquivo sonoro. Esse arquivo esteve disponível no site por um 

determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Informações da íntegra da reunião em texto: 

Por ser um tema muito polêmico, o debate foi acalorado. Os expositores e parlamentares 

externaram suas convicções favoráveis ou contrários à redução da maioridade penal. 

Ao final, o Presidente Celso Jacob informou que tinha seis pessoas do público presente 

inscritas para falar e pediu brevidade porque iria começar a Ordem do Dia do Plenário 

da Casa e esclareceu que quando ela tivesse início, teria que interromper os trabalhos da 

Comissão. Com isso, pediu participações rápidas por 1 minuto. 

Nenhum resultado prático foi produzido pela reunião, fora o aprofundamento do debate 

acerca do tema, que na ocasião já tinha conseguido ser admitido constitucionalmente na 

Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados.   

 

3. 18 de junho de 2015 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

18/06/15 

A Relação entre o 

Ministério Público do 

Trabalho e as Entidades 

Sindicais. 

Anexo II, 

Plenário 01 

14h49 às 

18h16 

(3h27min) 

Sugestão nº 

129/14, de autoria 

da Agência Social 

e Relatoria do 

Deputado Glauber 

Braga. 

EXPOSITORES: Francisco Gerson Marques de Lima - Representante do Ministério 

Público do Trabalho; Manoel Messias - Secretário de Relações do Trabalho do 

Ministério do Trabalho e Emprego; Sebastião Soares - Presidente da Agência Social; e 

o Sr. Lourenço Ferreira do Prado - Presidente da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores nas Empresas de Crédito – CONTEC; Senhores José Calixto Ramos - 

Presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores; e Moacir Tesch – representante 
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do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Ângelo Fabiano da Costa – Vice-Presidente da 

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT; Nilton da Silva Correia – 

Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; Antônio Fernandes Neto - 

representante da Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB; Elias Ferreira – 

representante da Força Sindical e Francisco Gerson Marques de Lima - Representante 

do Ministério Público do Trabalho. 

Obs: o Senhor Lourenço Ferreira do Prado não compareceu à reunião. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Celso Jacob, Erika Kokay, Jaime Martins e Juscelino Filho - titulares; 

e Lincoln Portela – suplente. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique 

Gaguim, Dilceu Sperafico, Evair de Melo, Jefferson Campos, Laercio Oliveira, Luiz 

Couto, Professor Victório Galli e Weliton Prado, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos seguintes parlamentares: Somente os Deputados Glauber Braga e 

Nélson Marquezelli se manifestaram, sendo que ambos parlamentares presidiram a 

reunião, em momentos distintos.   

Participação efetiva do público na reunião: Álvaro, Elias Ferreira, Francisco 

Calazans, José Augusto da Silva Filho, Sônia Maria Zerino Silva, Walmor de Paula, 

Lauro Rabelo, Paulo de Oliveira, Elizabeth Moura Panisset Caiuby, Eusébio Luiz Pinto 

Neto, Antônio Roberto. O público teve o tempo de 2 minutos para apresentar seus 

questionamento e sugestões. 

Observações: Não foi possível contabilizar o tempo de fala de cada parlamentar, pois 

não consta o arquivo sonoro. Esse arquivo esteve disponível no site por um 

determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 

Somente 2 parlamentares participaram da audiência pública, sendo que os 2 a presidiram, 

o que demonstra a pouca representatividade na discussão da matéria.  

Nesse sentido, deve-se registrar que houve um contraponto aos representantes sindicais, 

esse contraponto ficou por conta do Senhor Gérson, representante do Ministério Público 

do Trabalho, ou seja, realmente existiu um debate de ideias. 

Aspecto positiva da reunião foi a presença de várias entidades sociais e sindicatos. 

O Deputado Nélson Marquezelli, que presidia a reunião de audiência pública, informou 

o objetivo do debate proposto pela Central Nacional, alertando que: 
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Em sua exposição de motivos, a referida Central Nacional argumenta que 

Procuradores do Ministério Público do Trabalho estariam exorbitando de 

suas prerrogativas e adotando práticas antissindicais. Segundo essa linha 

de argumentação, tais práticas se revelariam por meio de recursos e 

instrumentos jurídicos abusivos, a exemplo do interdictum proibitorium, 

da intervenção na entidade sindical e da imposição de termos de ajuste de 

conduta que ferem a legislação trabalhista. Ainda de acordo com esse 

raciocínio, estariam sendo afrontadas a Constituição Federal e a 

Consolidação das Leis do Trabalho, em um movimento inaceitável de 

regressão democrática. 

Em relação à CLP, o Deputado Marquezelli afirmou que no Parlamento “ 

O objetivo da Comissão de Legislação Participativa é aproximar o 

Parlamento da sociedade, a qual, em eventos como esta audiência pública, 

é chamada a manifestar-se a respeito de temas considerados relevantes 

para o País. 

O Deputado Glauber Braga, por sua vez, lembrou que “muitas vezes temos várias 

atividades marcadas e coordenadas ao mesmo tempo. Temos que nos dividir, e isso é 

natural! Agora mesmo, no plenário, iniciou-se o processo de inscrição para deliberação”. 

Ademais, o Deputado Glauber Braga registra que: 

Esta Comissão de Legislação Participativa, apesar de ser a mais 

importante da Câmara dos Deputados - e falo isso sem medo de errar, 

porque é aquela que recebe da sociedade civil organizada todas as 

propostas e sugestões de alteração de projetos de lei, de audiências 

públicas a serem realizadas - infelizmente, apesar de ter um corpo técnico 

extremamente competente, é uma das mais desprestigiadas da Câmara 

dos Deputados. E não é à toa! É uma das mais desprestigiadas da Câmara 

dos Deputados internamente porque existe, não por parte de todos, e eu 

não quero aqui generalizar, uma consciência de que o processo de 

participação popular e de abertura do Poder Legislativo para as ruas passa 

pelo fortalecimento desta Comissão. É exatamente nesta Comissão que 

cada um dos senhores e das senhoras, através das suas entidades, das suas 

organizações, podem apresentar alterações a qualquer tipo de norma 
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legislativa e provocar debates como este que está acontecendo aqui no dia 

de hoje. 

Por fim, não foi apresentado qualquer documento à CLP, a ser encaminhado às 

autoridades governamentais, tanto na Ata quanto nas notas taquigráficas.   

 

4. 12 de agosto de 2015 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

12/08/15 
O Futuro das Áreas 

Úmidas Brasileiras. 

Anexo II, 

Plenário 03 

15h07 às 

17h41 

(2h34min) 

Sugestão nº 

14/2015 - de 

autoria da WWF-

Brasil e relatoria 

favorável do 

deputado Sarney 

Filho. 

EXPOSITORES: Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza - Representante do 

Ministério do Meio Ambiente; Cátia Nunes da Cunha - Professora da Universidade 

Federal de Mato Grosso e representante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

em Áreas Úmidas; Wagner Martins da Cunha Vilella - Coordenador de Planos de 

Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas; Walfrido Moraes Tomás - 

Representante da Embrapa Pantanal; e Julio César Sampaio da Silva - Coordenador do 

Programa Cerrado Pantanal - WWF Brasil. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputados Fábio Ramalho – Presidente; Sarney Filho – Vice-

Presidente; e Arnaldo Jordy – suplente. Compareceram também os Deputados Fábio 

Garcia e Weliton Prado, como não-membro. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Sarney Filho, Fábio Ramalho – Presidente da CLP, e 

Fábio Garcia. Considerando que os Deputados Fábio Ramalho e Sarney Filho presidiram 

a reunião em momentos distintos. 

Participação efetiva do público na reunião: Felipe Augusto, Reinado Lourival, 

Francisco Machado. Aproximadamente, 2 minutos para manifestação. 

Observações: Não foi possível contabilizar o tempo de fala de cada parlamentar, pois 

não consta o arquivo sonoro. Esse arquivo esteve disponível no site por um 

determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 
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Na reunião, somente 3 parlamentares se manifestaram, sendo que um deles, o Deputado 

Fábio Ramalho, presidiu a reunião. 

Ademais, percebe-se que somente 3 pessoas do público participaram, expondo as suas 

ideias, por, aproximadamente, 2 minutos. 

O e-Democracia foi disponibilizado para a participação de internautas, porém não foram 

registradas manifestações na Ata ou nas notas taquigráficas. 

O Deputado Sarney filho solicitou aos expositores que apresentassem propostas para 

balizar projetos de leis ou outras proposições. 

Porém, não há registro de quaisquer documentos nesse sentido, conforme se depreende 

das notas taquigráficas e da ata da reunião. 

O então Presidente da CLP, Deputado Fábio Ramalho, afirmou, em relação à situação 

atual e ao futuro das áreas úmidas brasileiras, que a audiência “constitui, tendo em vista 

a qualidade dos expositores convidados, uma oportunidade ímpar para aprofundarmos o 

entendimento sobre o tema, que, por sua vez, vai nos ajudar a elaborar normas e políticas 

mais eficazes para a conservação e o uso sustentável desses ambientes. 

O Deputado Sarney filho, Relator da matéria, por sua vez, ao falar dos trabalhos 

desenvolvidos pela CLP, registrou que “não existe Comissão nenhuma, nem na Câmara 

nem mesmo no Senado, que comporte tanta capilaridade, tantas possibilidades de 

participação da sociedade no processo legislativo. Daí por que é muito importante que 

esta Comissão esteja a serviço das boas causas, e essa é justamente uma das boas 

causas”. 

O Deputado Sarney, que passou a presidir a reunião, afirmou: 

Esta audiência pública foi muito boa, foi excelente, foi esclarecedora. Ela 

já está disponível na Internet, mas nós vamos mandar a todos as 

apresentações dos expositores. Eu gostaria de fazer um apelo aos 

expositores. Nós aqui no Congresso Nacional temos as condições de fazer 

leis, de balizar, talvez, um desenvolvimento, ou, de certa forma, dar 

sinalizações. Então, eu gostaria de receber do conjunto dos expositores e 

de todos os presentes algumas propostas para que nós possamos 

transformá-las em ações legislativas, sejam pedidos de informação, sejam 

indicações, sejam projetos de lei. Portanto, estamos abertos para, a partir 

desta audiência pública, darmos a nossa colaboração na proposta 

legislativa, e é isso que eu espero. 
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5. 26 de agosto de 2015 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

26/08/15 

36 anos da Lei da 

Anistia (Lei nº 

6.683/79) 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h51 às 

18h19 

(3h28min) 

Sugestão nº 24/2015, de 

autoria da Central dos 

Sindicatos Brasileiros - 

CSB. 

Relatoria - Deputado 

Glauber Braga. 

EXPOSITORES: LUCIANO MAIA - Subprocurador-Geral da República e Procurador 

Adjuntos dos Direitos do Cidadão; PINHEIRO SALES - Ex-preso político e membro 

da Comissão da Verdade dos Jornalistas; RAPHAEL MARTINELLI - Dirigente do 

Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) em 1964 e membro do Fórum de ex-presos 

políticos; ÁLVARO EGEA - Secretário Geral da Central dos Sindicatos Brasileiros 

(CSB) e membro do Fórum dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Verdade, Justiça e 

Reparação; e ADRIANO DIOGO - Ex-presidente da Comissão da Verdade do Estado 

de São Paulo- Rubens Paiva e membro da Comissão da Verdade da Prefeitura de São 

Paulo. 

SEBASTIÃO NETO - Coordenador do Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas 

(IIEP)/ Secretaria do Fórum dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Verdade, Justiça e 

Reparação; RANDOLFE RODRIGUES - Senador pelo Estado do Amapá/ PSOL; 

ADERSON BUSSINGER CARVALHO - Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - 

Seccional do Rio de Janeiro/ Comissão de Direitos Humanos; e AMÉRICO GOMES - 

Central Sindical e Popular (CSP)- Conlutas 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Fábio Ramalho - Presidente; Glauber Braga - Vice-Presidente; Celso 

Jacob, Erika Kokay, Luiza Erundina, Nelson Marquezelli e Uldurico Junior - Titulares; 

Leonardo Monteiro e Lincoln Portela – Suplentes. Compareceram também os Deputados 

Carlos Henrique Gaguim, Evair de Melo, Tenente Lúcio, Wadih Damous e Weliton 

Prado, como não-membros. 

Porém, ao verificar o arquivo sonoro, percebe-se a manifestação dos seguintes 

parlamentares: Glauber Braga, Wadih Damous, Luiza Erundina, Fábio  

Ramalho, Ivan Valente. Considerando que presidiram a reunião os Deputados Glauber 

Braga e Wadih Damous, em momentos distintos. 

Participação efetiva do público na reunião:  
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Representantes da Sociedade Civil: Virginius José Lianza da França (Diretor da 

Comissão de Anistia); Carlos Rogério Nunes (Central dos Trabalhadores do Brasil; 

Álvaro Egea (Secretário-Geral da CSB e membro do Fórum dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras por Verdade, Justiça e Reparação); Pinheiro Sales (Ex-preso político e 

membro da Comissão dos Jornalistas); Raphael Martinelli (Dirigente do Comando Geral 

dos Trabalhadores (CGT) em 1964 e membro do Fórum de ex-presos políticos); 

Américo Gomes (Central Sindical e Popular (CSP) – Conlutas; Aderson Bussinger 

Carvalho ( Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Seccional do Rio de Janeiro – 

Comissão de Direitos Humanos); Luciano Maia (Subprocurador-Geral da República e 

Procurador Adjunto dos Direitos do Cidadão); Adriano Diogo (Comissão da Verdade), 

Sebastião Neto (Coordenador do Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas – IIEP 

– Secretaria do Fórum dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Verdade, Justiça e 

Reparação);  

Participações do público (inscritos), registradas no arquivo sonoro. (não foram 

confeccionadas as notas taquigráficas dessa reunião): José Bezerra da Silva 

(Associação dos Militares Perseguidos); Alexandre Leme (Grupo de Anistiados); 

Maurício Ramos (Sindicato dos Petroleiros); Laurenice Noleto Alves (Comissão da 

Verdade Memoria - Sindicato dos Jornalistas do Estado de Goiás); Paulo Passim 

(participante); Francisco Marcelino (Sindimetal); Fabíola Câmara (Federação Nacional 

dos Petroleiros); Adriano Diogo (Comissão da Verdade); Belmiro (Militar Perseguido); 

Observações: Não foi possível contabilizar o tempo de fala de cada parlamentar, pois 

não consta o arquivo sonoro. Esse arquivo esteve disponível no site por um 

determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

O assunto tratado foi a lei que concedeu anistia aos que cometeram crimes políticos e 

eleitorais e, ainda, aqueles que tiveram seus direitos políticos suspensos, aos servidores 

públicos, aos militares e aos representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos 

Institucionais e Complementares. A interpretação dessa lei foi feita pelo Supremo 

Tribunal Federal, porém várias pessoas que viveram aquele período não concordam com 

tal interpretação. 

Segundo a Deputada Luiza Erundina, ao cumprimentar os deputados e as entidades da 

sociedade civil, asseverou, em relação a essas últimas, que são “pessoas que nos honram 

e legitimam esse espaço (a CLP) que é uma janela aberta entre o Parlamento e a 

sociedade civil, é ainda um dos poucos espaços dessa casa que acolhe o povo, ouve o 
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povo, mas ainda não tem o poder de fazer valer as decisões do povo em relação aquilo 

que lhes diz respeito”. 

Não foi uma reunião que teve uma contraposição às manifestações dos expositores, todos 

buscavam tratar das injustiças cometidas à época do Regime Militar, além das 

interpretações feitas à Lei nº 6.683/79. 

Somente 5 parlamentares se manifestaram durante a reunião. 

Em relação ao público, 9 pessoas se manifestaram. 

Houve uma boa participação da sociedade civil em termos de número de entidades 

presentes à reunião. 

 

6. 29 de outubro de 2015 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

29/10/15 
Epidermólise Bolhosa 

Congênita 

Anexo II, 

Plenário 03 

14h41 às 

17h07 

(2h26min) 

Sugestão nº 16/15 - 

de autoria da 

APPEB e relatoria 

da deputada Erika 

Kokay. 

EXPOSITORES: Ministério da Educação; Wederson Rufino dos Santos - 

Coordenador-Geral de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República; Carla Valença Daher - 

Coordenação-Geral de Média e Alta Complexidade- DAET/SAS/MS; Lívia Caetano - 

Médica Dermatologista com Especialização em Dermatoses Bolhosas; Vânia Declair 

Cohen - Enfermeira e Pesquisadora da Sociedade Brasileira de Profissionais em 

Pesquisa Clínica – SBPPC; Anna Carolina Ferreira da Rocha - Portadora de 

epidermólise bolhosa distrófica recessiva. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Erika Kokay e Glauber Braga - Titulares; Leonardo Monteiro – 

Suplente. Compareceu também o Deputado Weliton Prado, como não-membro. 

Observações: Não foi possível contabilizar o tempo de fala de cada parlamentar, pois 

não consta o arquivo sonoro e a íntegra da reunião no site da Comissão. Esse arquivo 

esteve disponível no site por um determinado período, mas foi retirado por motivos 

desconhecidos. 

Pela ausência de arquivos sonoros, íntegra da reunião em texto e pela ata simplificada da 

reunião, torna-se impossível destacar os principais pontos da audiência pública. 
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7. 2 de dezembro de 2015 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

02/12/15 

Guardas Municipais e 

Segurança Pública - 

Porte de Armas e o 

Estatuto do 

Desarmamento. 

Anexo II, 

Plenário 03 

14h41 às 

17h38 

(2h57min) 

Sugestão nº 31/15 - 

de autoria da ONG 

SOS Dá Vida e 

relatoria favorável 

do deputado 

Lincoln Portela. 

EXPOSITORES: Deputado Lincoln Portela - Relator da Sugestão Deputado Arnaldo 

Faria de Sá - Autor da Lei 13.022/2014 - que "Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas 

Municipais". Deputado Laudívio Carvalho - Relator do Projeto de Lei que Altera o 

Estatuto do Desarmamento; Deputado Subtenente Gonzaga; Maurício Domingues da 

Silva (Naval) - Vice-Presidente da ONG SOS Segurança dá Vida; Michel da Silva 

Alves - Advogado da ASGUACO - Associação dos Guardas Civis de Cotia/SP; Oséias 

Francisco da Silva - Presidente da Conferência Nacional dos Guardas Municipais; e 

Pedro Ivo Bueno da Silva - Presidente dos Sindicatos dos Guardas Municipais/MG. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Jaime Martins, Erika Kokay e Nelson Marquezelli - titulares; e 

Leonardo Monteiro – suplente. Compareceram também os Deputados Arnaldo Faria de 

Sá, Cabo Sabino, Carlos Henrique Gaguim, Edinho Bez, Eduardo Bolsonaro, Laudivio 

Carvalho, Marcelo Belinati, Subtenente Gonzaga, Vitor Valim e Weliton Prado, como 

não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Lincoln Portela, Subtenente Gonzaga, Arnaldo Farias de 

Sá, Laudivio Carvalho, Cabo Sabino, Marcelo Belinati, Eduardo Bolsonaro. 

Considerando que os Deputados Lincoln Portela e Arnaldo Faria de Sá presidiram a 

reunião em momentos distintos. 

Participação efetiva do público na reunião: Sr. Fernandes; Sr. Carlos Antônio Alves 

de Souza; Sra. Leonara Naves; Sra. Glaite Paraíso; Sra. Taiane Ribeiro; Sr. Welisson 

Volpe; Sr. Arlindo Júnior Pereira de Almeida; Sr. Wellington Wagner Gonçalves; Sr. 

Lima; Sr. Luis Cruz;  

Observações: Não foi possível contabilizar o tempo de fala de cada parlamentar, pois 

não consta o arquivo sonoro no site da Comissão. O conteúdo deste evento foi gravado 

e transmitido ao vivo via Internet. Esse arquivo esteve disponível no site por um 

determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 
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Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 

O Presidente da reunião, Deputado Lincoln Portela iniciou sua fala agradecendo ao 

Presidente do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros por permitir que esta 

audiência pública acontecesse no mesmo momento em que acontecia uma Sessão do 

Congresso. E informou que, tanto ele quanto os demais Parlamentares, precisariam se 

deslocar para a Sessão do Congresso para votar.  

A audiência contou com a presença de várias entidades representativas da categoria, tais 

quais: presença de Pedro Alves da Silva, de Contagem, Vice-Presidente da Associação 

das Guardas Municipais; de Fernandez da Silva, da Guarda Municipal de Rio Preto da 

Eva, Amazonas; de Carlos Pisca, da Guarda Municipal de Maceió, Alagoas; de Leonara 

Naves, da Guarda Municipal de Três Pontas, Minas Gerais; de Glaite Paraíso, da Guarda 

Municipal de Autazes, Amazonas; de Taiany Ribeiro, da Guarda Municipal de Lagoa da 

Confusão, Tocantins; de Werlysson Volpi, da Guarda Municipal de Santa Luzia, Minas 

Gerais.  

Em toda a reunião foi enaltecido o trabalho dos Deputados Lincoln Portela, Laudivio 

Carvalho, assim como do Deputado Arnaldo Faria de Sá em defesa dos Direitos das 

Guardas Municipais. 

O Sr. Maurício Domingues da Silva (Naval) - Vice-Presidente da ONG SOS Segurança 

dá Vida considerou a audiência pública um marco importantíssimo para o 

encaminhamento de projetos de interesse da categoria dos guardas municipais que 

estavam tramitando nesta Casa de Leis.  

Quando falado sobre as PECs de interesse das guardas municipais que tramitam na 

Câmara dos Deputados, o Deputado Arnaldo Faria de Sá falou sobre a importância de se 

fazer uma “mobilização Estado por Estado, porque temos que pressionar os Deputados 

de cada Estado, para termos o número suficiente para votarmos a PEC aqui.” 

O Sr. Pedro Ivo Bueno da Silva - Presidente dos Sindicatos dos Guardas Municipais/MG, 

em sua fala destacou que a Comissão de Legislação Participativa é “uma das mais 

democráticas dentro do Parlamento”. 

O participante Sr. Wellington Wagner falou sobre os sacrifícios físicos e financeiros que 

os representantes de todos os Estados passam para poderem participarem de uma reunião 

como esta audiência pública que aconteceu em Brasília para que eles continuem a lutar 

por seus trabalho, para dar proteção à comunidade, à sociedade. Foi registrado que o 
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Deputado Laudivio Carvalho deu um ônibus para facilitar o deslocamento de uma parte 

do grupo. 

Não foi verificado nenhum resultado ou encaminhamento concreto da reunião. A 

audiência consistiu na exposição das demandas da classe dos guardas municipais para 

melhoria de suas condições de trabalho e das proposições existentes na Casa que 

defendem os seus interesses. 

 

2015 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REQUERIDAS POR PARLAMENTARES 

1. 30 de junho de 2015 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

30/06/2015 

Redução da Maioridade 

Penal: eficácia e 

constitucionalidade. 

Anexo II, 

Plenário 

02 

15h08 às 

17h24 

(2h16min) 

Requerimento nº 

75/13 - de autoria 

do Deputado 

Arnaldo Jordy. 

EXPOSITORES: Marco Antônio Marques da Silva - Desembargador do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo - TJSP; Bruna Rigo Leopoldi Ribeiro Nunes - 

Defensora Pública da Defensoria do Estado de São Paulo; e Herbert Alencar Cunha – 

Presidente da Comissão de Defesa da Criança e Do Adolescente do Conselho Seccional 

da OAB/DF. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputados Glauber Braga e Janete Capiberibe - Vice-Presidentes; 

Celso Jacob, Erika Kokay, Juscelino Filho, Luiza Erundina, Maria do Rosário, Nelson 

Marquezelli e Uldurico Junior - titulares; e Lincoln Portela e Reginaldo Lopes – 

Suplentes. Compareceram também os Deputados Luiz Couto e Weliton Prado, como 

não-membros.   

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Deputado Arnaldo Jordy, Deputada Janete Capiberibe, 

Nelson Marquezelli. Considerando que os Deputados Arnaldo Jordy e Janete Capiberibe 

presidiram a reunião em momentos distintos. 

Participação efetiva do público na reunião: Senhores Celso Itarótido, Marcira 

Amorim e João Ricardo, Márcia Sarmento, Elenice, Eugênio Couto, Marta Zanqui, 

Zoráia, Elisângela, Rafael, Marinéia Ferreira, Mariângela e André João. 
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Observações: Não foi possível contabilizar o tempo de fala de cada parlamentar, pois 

não consta o arquivo sonoro no site da Comissão. A reunião foi transmitida pela Internet, 

podendo contar com a participação de internautas, por meio do e-Democracia. Esse 

arquivo esteve disponível no site por um determinado período, mas foi retirado por 

motivos desconhecidos. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 

O Presidente da reunião logo no início da audiência informou sobre a presença dos 

parlamentares que “muitos já estiveram presentes nesta audiência e não puderam 

permanecer. Devem encontrar-se em outras atividades, porque há muitas atividades hoje 

na Casa”. 

A participação do público foi muito efetiva e contributiva ao debate, mas diante da 

quantidade de inscritos, o Presidente pediu brevidade, porque iria começar a Ordem do 

Dia do Plenário da Casa e esclareceu que quando ela tivesse início, teria que interromper 

os trabalhos da Comissão.  

Quando iniciou-se a Ordem do Dia, ainda tinha quatro inscritos para falar. O Presidente 

permitiu a participação desses, com o máximo de brevidade. 

Ao final da reunião o Deputado Arnaldo Jordy considerou o debate rico e lamentou o 

fato de o Deputado Nelson Marquezelli não poder ficar até o final, e ressaltou o 

importante contraponto que ele apresentou: “Esta é a Casa do contraditório, do debate, 

das polêmicas”. 

 

2. 21 de outubro de 2015 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

21/10/2015 

PEC 53/15 - que 

acrescenta inciso ao 

art. 93 da Constituição 

Federal, para fixar 

prazo de vista nos 

processos em trâmite 

nos tribunais. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h56 às 

17h03 

(2h07min) 

Requerimento nº 

21/15, de autoria 

do deputado 

Glauber Braga. 

EXPOSITORES: Gervásio Santos - Representante da Associação dos Magistrados do 

Brasil – AMB; Ramiro Sant'Ana - Diretor da Associação Nacional dos Defensores 

Públicos – ANADEP; Guilherme Feliciano - Vice-Presidente da Associação Nacional 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA; José Robalinho Cavalcanti - 

Presidente da Associação Nacional Procuradores da República – ANPR;  Luíza Cristina 

Frischeisen - Subprocuradora-Geral da República e Conselheira do Conselho Nacional 
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de Justiça - CNJ e  Alexandre Ferreira Infante Vieira - Representante da Associação 

dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Fábio Ramalho - Presidente; Janete Capiberibe - Vice-Presidente; 

Celso Jacob, Erika Kokay, Glauber Braga e Jaime Martins - titulares; Leonardo 

Monteiro, Lincoln Portela e Reginaldo Lopes – suplentes. Compareceram também os 

Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair de Melo, Júlio Cesar, Manoel Junior, Nelson 

Marchezan Junior, Rômulo Gouveia, Wadih Damous e Weliton Prado, como não-

membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente a 

manifestação do seguinte parlamentar: Fábio Ramalho, Glauber Braga, Wadih 

Damous, sendo que os três presidiram a reunião em momentos distintos. 

Participação efetiva do público na reunião: Sr. Hugo Leonardo. 

Observações: Não foi possível contabilizar o tempo de fala de cada parlamentar, pois 

não consta o arquivo sonoro no site da Comissão. A reunião foi transmitida pela Internet, 

podendo contar com a participação de internautas, por meio do e-Democracia. Esse 

arquivo esteve disponível no site por um determinado período, mas foi retirado por 

motivos desconhecidos. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 

Vale registrar que após abrir a reunião, o então Presidente da CLP, Deputado Fábio 

Ramalho, passou a presidência dos trabalhos ao Deputado Glauber Braga, o qual 

informou, conforme segue: 

Hoje, nós temos uma pauta no plenário da Casa, além de várias Comissões 

ocorrendo ao mesmo tempo, que é até a representação de um ponto fora da 

curva: pois temos a PEC 215 para ser votada, com o relatório apresentado - e a 

discussão dela já tá sendo finalizada - e temos o Estatuto do Desarmamento, 

cujo relatório também será votado hoje. Além dessas proposituras, acabou de 

ser votada a representação e a presidência da Comissão que tratará da unificação 

das polícias. Eu saí para voltar e retornei. A votação lá foi 11 a 10. Então, existe 

um quórum bem apertado para as deliberações. Eu já fiz a defesa das posições 

do PSOL e das minhas posições também como Deputado Federal nessas 

Comissões, mas pode ser que, em algum momento da nossa reunião, eu tenha 
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que me ausentar para exercitar o direito do voto eletronicamente. Mas retornarei 

para continuar a condução desta reunião. 

Tal assertiva do Parlamentar demonstra a dinâmica dos trabalhos das comissões 

parlamentares, bem como do Plenário da Casa, o que de certa forma explica o 

esvaziamento de algumas importantes reuniões, decorrente dos vários 

compromissos assumidos pelos parlamentares, principalmente quando se trata de 

uma comissão cumulativa como é o caso da CLP. 

Ao final da reunião o Deputado Glauber Braga esclareceu que “a Comissão de 

Legislação Participativa tem exatamente o objetivo de ampliar o processo de 

discussão com os segmentos da sociedade para que as matérias não sejam votadas 

a partir só da representação eleita, mas com os instrumentos de participação direta 

também”. 

Além disso, o parlamentar se comprometeu a dialogar com os outros parlamentares que 

já subscreveram a PEC. Acrescentando, ainda, que “a Comissão de Legislação 

Participativa tem exatamente o objetivo de ampliar o processo de discussão com os 

segmentos da sociedade para que as matérias não sejam votadas a partir só da 

representação eleita, mas com os instrumentos de participação direta também” 

 

Última verificação de tramitação da PEC 53/15: 

Em 31/01/2019 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) - Arquivada nos 

termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Em 20/02/2019 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) - Desarquivada 

nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no REQ-

289/2019.  

 

3. 4 de novembro de 2015 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

04/11/15 

Regulamentação do 

Aplicativo Uber no 

Brasil. 

Anexo II, 

Plenário 03 

15h02 às 

17h12 

(2h10min) 

Requerimento do 

Deputado Fábio 

Ramalho. 

EXPOSITORES: Dario Rais Lopes - Secretário de Mobilidade Urbana do Ministério 

das Cidades; Frederico Meinberg Ceroy - Promotor de Justiça do MPDFT; Jackson 

Domenico - Presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB/DF; Daniel 
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Mangabeira - Diretor e Representante do Aplicativo UBER no Brasil; e Maria do 

Bonfim Pereira de Santana - Presidente do SINPETAXI. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Fábio Ramalho - Presidente; Celso Jacob, Erika Kokay, Glauber Braga, 

Jaime Martins e Zé Augusto Nalin - titulares; Arnaldo Jordy, Júlia Marinho e Lincoln 

Portela – suplentes. Compareceram também os Deputados Aelton Freitas, Carlos 

Henrique Gaguim, Evair de Melo, Renata Abreu, Ricardo Izar, Tenente Lúcio e Weliton 

Prado, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Deputado Celso Jacob; Deputado Zé Augusto Nalim; 

Deputado Fábio Ramalho e Deputada Renata Abreu. Considerando que dois deles 

presidiram a reunião, alternadamente, somente o Deputado Zé Augusto Nalim e a 

Deputada Renata Abreu manifestaram-se nessa reunião, cada um por, aproximadamente 

5 minutos. 

Participação efetiva do público na reunião: 1 - José Araújo; Gabriel Freire; 2 - 

Maurício (taxista); 3 - Adriano (taxista); 4 - Milton Azevedo (Uber); 5 - Antonio Joselio 

(Taxista); 6 - Rido Almeida (Taxista); 7 - Josmar Alves (Taxista); 8 - Rogério (Uber); 9 

- Guilherme Costa (Uber); 10 - Sérgio Aureliano (Sindicato dos Taxistas); 11 - Márcio 

(Representante da Coopertaxi – DF); 12 - Alexandre (Uber). 

Observações: Não foi possível contabilizar o tempo de fala de cada parlamentar, pois 

não consta o arquivo sonoro no site da Comissão. Foi possibilitada a participação de 

internautas por meio do e-Democracia. Esse arquivo esteve disponível no site por um 

determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

O Deputado Celso Jacob, que presidia a reunião, na tentativa de evitar as manifestações 

mais acaloradas, afirmou que “a nossa Comissão de Legislação Participativa visa atender 

essas entidades, pessoas que querem ter voz na nossa Câmara. Entretanto, precisamos de 

uma organização mínima, de respeito aqui dentro. (Palmas)” 

O então Presidente da CLP, Deputado Fábio Ramalho, assim se manifestou: A questão 

da regulamentação do Uber vem sendo veiculada pelas mídias de todo o País e existem 

posicionamentos diversos em relação ao assunto. Nesse sentido, por não haver uma 

posição definida em relação ao tema, deve-se buscar um diálogo franco e respeitoso, 

condizente com o Estado Democrático de Direito, objetivando soluções pacíficas dentro 

dos ditames legais. 
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Esta é a razão de ser da Comissão de Legislação Participativa: propiciar um amplo debate 

com a sociedade civil organizada, fazendo com que a voz dos segmentos sociais seja 

ouvida por esta Casa de leis. 

Tal posicionamento do parlamentar vem demonstrar a importância de se manter um 

debate pleno e propositivo, mas com respeito às partes contrárias, onde as ideias e os 

argumentos muitas vezes são completamente divergentes, não sendo possível, em uma 

única audiência, conseguir o consenso almejado. 

Embora boa parte dos deputados tenham afirmado, como alternativa para solucionar os 

problemas entre o táxi e a UBER no Brasil, que se faz necessária a criação e aprovação 

de um projeto que regulamente essa nova categoria de transporte de maneira a não 

prejudicar os taxistas, percebeu-se que não foi verificada qualquer ação, ao final da 

reunião, que demonstrasse cabalmente tal propósito. Porém, pelo depreendido das notas 

taquigráficas, o debate foi acirrado, mas bastante proveitoso. 

 

4. 19 de novembro de 2015 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

19/11/15 
Defensorias Públicas 24 

horas 

Anexo II, 

Plenário 03 

14h59 às 

16h54 

(2h10min) 

Requerimento nº 

15/2015, de autoria 

da Deputada Erika 

Kokay, Chico 

Alencar e Luiza 

Erundina. 

EXPOSITORES: Gabriel Sampaio - Secretário de Assuntos Legislativos do 

Ministério da Justiça; Amadeus Alves de Carvalho Júnior - Defensor Público Federal 

e Assessor-Chefe de Assuntos Legislativos da DPU; Joaquim Neto - Presidente da 

Associação Nacional dos Defensores Públicos - ANADEP; Michelle Leite de Souza 

Santos - Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais; e Ivan 

Rodrigues Sampaio - Movimento Quanto Vale uma Vida. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputados Fábio Ramalho – Presidente, Celso Jacob, Glauber Braga e 

Zé Augusto Nalin – titulares; e Lincoln Portela - suplente. Compareceu também o 

Deputado Chico Alencar, como não membro. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente a 

manifestação do seguinte parlamentar: Deputado Fábio Ramalho; Deputado Zé 
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Augusto Nalin; Deputado Celso Jacob; Deputado Chico Alencar. Considerando que os 

dois primeiros presidiram a sessão alternadamente. 

Participação efetiva do público na reunião: Francisco Neri – assessor da Deputada 

Érika Kokay; Marta Beatriz Zanchi - vice-presidente da associação nacional dos 

defensores públicos – ANADEP; Joaquim Neto; Graça Campos – propôs que fosse 

marcada uma reunião com o Ministério da Justiça, com representantes da Defensoria e 

com os detentores de mandato, ao final, para dar prosseguimento aos encaminhamentos. 

Observações: Não foi possível contabilizar o tempo de fala de cada parlamentar, pois 

não consta o arquivo sonoro no site da Comissão. Foi possibilitada a participação de 

internautas por meio do e-Democracia. Esse arquivo esteve disponível no site por um 

determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

“Nosso objetivo é debater a possibilidade de instalação de defensorias públicas 24 horas 

de modo a assegurar atendimento ininterrupto em casos urgentes nos quais haja iminente 

risco de perda do direito do cidadão. ” (Fábio Ramalho, então Presidente da CLP). 

Não consta da ata ou das notas taquigráficas qualquer menção a possíveis providências 

solicitadas pela CLP a autoridades, a exemplo de remessa de ofício ou outras ações da 

comissão. Porém, a reunião contou com a presença do secretário de assuntos legislativos 

do ministério da justiça. 

 

2015 – REUNIÕES DELIBERATIVAS  

1. 29 de abril de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

29/04/2015 Anexo II, Plenário 03 
10h38 às 11h59 

(1h21min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Sob a Presidência do Deputado Glauber Braga (art. 40, caput, in fine, do Regimento 

Interno). Com a presença dos Senhores Deputados Fábio Ramalho - Presidente; Sarney 

Filho – Vice-Presidente; Benedita da Silva, Bonifácio de Andrada, Celso Jacob, Erika 

Kokay, Jaime Martins, Juscelino Filho, Maria do Rosário e Nelson Marquezelli - 

titulares; e Júlia Marinho, Leonardo Monteiro, Nilto Tatto e Reginaldo Lopes – 

suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Claudio 

Cajado, Flavinho, Goulart, Luiz Nishimori, Pr. Marco Feliciano, Rubens Bueno e 

Stefano Aguiar, como não-membros. 
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Segundo consta da ata da reunião, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 

Glauber Braga, Maria do Rosário, Fábio Ramalho, Pastor Marco Feliciano, Maria do 

Rosário, Érika Kokay, Flavinho, Júlia Marinho, Sarney Filho, Lincoln Portela, Celso 

Jacob. Nesse dia, presidiram a reunião, em momentos distintos, os deputados Glauber 

Braga, Fábio Ramalho, Celso Jacob e Sarney Filho. 

Observações: Constava da pauta da reunião 8 itens a serem deliberados, sendo 4 

requerimentos de autoria de parlamentares e 4 sugestões da sociedade civil. Todos 

foram aprovados. 

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

O requerimento nº 5 promoveu bastante discussão entre os parlamentares da ala mais 

liberal e da bancada evangélica pois "requer a realização do 12º Seminário LGBT com a 

finalidade de debater e dialogar com a sociedade e com o Governo temas relacionados à 

disseminação do discurso de ódio na sociedade e no ambiente virtual, seus impactos na 

sociedade e as formas de enfrentamento voltadas para uma nova cultura de empatia". Ao 

final o requerimento foi aprovado. 

Os 7 itens restantes da pauta foram aprovados sem discussão da matéria entre os 

parlamentares. 

 

2. 27 de maio de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

27/05/2015 Anexo II, Plenário 03 
15h15 às 15h47 

(32min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Senhores Deputados Fábio Ramalho - Presidente; Glauber Braga - Vice-Presidente; 

Celso Jacob, Erika Kokay, Jaime Martins, Maria do Rosário e Nelson Marquezelli - 

titulares; e Arnaldo Jordy, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Nilto Tatto e Reginaldo 

Lopes – suplentes. 

Segundo consta da ata da reunião, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 

Fábio Ramalho, Reginaldo Lopes, Leonardo Monteiro, Arnaldo Jordy, Celso Jacob, 

Lincoln Portela e Nilto Tatto. O Deputado Fábio Ramalho e o Deputado Celso Jacob se 

alternaram na presidência da reunião. 
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Observações: Integrava a pauta da reunião 12 itens a serem deliberados, sendo 4 

requerimentos de autoria de parlamentares e 8 sugestões da sociedade civil. 

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

3 sugestões não foram deliberadas, foram elas: 

SUGESTÃO Nº 55/12 - do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados Rurais de 

Barbacena e Região - que "sugere projeto de lei que objetiva alterar a Lei n. 8.213/91, 

visando estabelecer, de maneira inequívoca, a extensão da aposentadoria especial, com 

redução de idade, aos trabalhadores e trabalhadores rurais, empregados ou do Regime de 

Economia Familiar". Relator: Deputado Bonifácio de Andrada. Parecer: pela aprovação, 

na forma do Projeto de Lei que apresenta. Não deliberado. 

SUGESTÃO Nº 109/14 - do Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros - que 

"sugere projeto de lei que trata da criação do cargo de Agente de Condicional". Relator: 

Deputado Glauber Braga. Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 

SUGESTÃO Nº 114/14 - do Centro Desenvolvimento Social Convida - que "sugere 

projeto de lei que regulamenta a profissão de Conselheiro em Dependência Química". 

Relator: Deputado Juscelino Filho. Parecer: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei 

que apresenta. Não deliberado. 

Verifica-se que, dos 9 itens aprovadas nesta reunião, 6 foram aprovados sem discussão 

da matéria.  

 

3. 10 de junho de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

10/06/2015 Anexo II, Plenário 03 
15h33 às 15h49 

(16 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Senhores Deputados Fábio Ramalho - Presidente; Glauber Braga - Vice-Presidente; 

Benedita da Silva, Bonifácio de Andrada, Erika Kokay, Jaime Martins, Juscelino Filho, 

Nelson Marquezelli e Uldurico Junior - titulares; e Arnaldo Jordy, Efraim Filho, Júlia 

Marinho, Lincoln Portela e Reginaldo Lopes – Suplentes. Compareceu também o 

Deputado Carlos Henrique Gaguim, como não-membro. A Deputada Luiza Erundina 

apresentou justificativa de falta, decorrente de determinação médica. 

Segundo consta da ata da reunião, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 
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Fábio Ramalho, Uldurico Junior, Bonifácio de Andrada. Presidiram a reunião os 

Deputados Fábio Ramalho e Uldurico Junior, em momentos distintos. 

Observações: Dos 12 itens constantes da pauta, foram apreciados somente 3. Os 12 itens 

eram sugestões de autoria da sociedade civil.  

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Das 3 sugestões aprovadas, 2 tinham como relator o Deputado Fábio Ramalho e 1 tinha 

como relator o Deputado Bonifácio de Andrada, ambos presidiram a reunião. Nenhuma 

dessas sugestões foram discutidas. 

 

4. 8 de julho de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

08/07/2015 Anexo II, Plenário 03 
15h10 às 15h48 

(38 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Glauber Braga - Vice-Presidente; Celso Jacob, Erika Kokay, Jaime Martins, Luiza 

Erundina, Maria do Rosário e Nelson Marquezelli - Titulares; Arnaldo Jordy, Efraim 

Filho, Júlia Marinho, Leonardo Monteiro e Nilto Tatto - Suplentes. Compareceram 

também os Deputados Carlos Henrique Gaguim e Delegado Edson Moreira, como não-

membros. 

Segundo consta dos arquivos sonoros, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 

Leonardo Monteiro, Nelson Marquezelli, Luiza Erundina, Celso Jacob, Glauber Braga. 

O Deputado Leonardo Monteiro presidiu a reunião. 

Facultada a palavra a sociedade civil organizada, manifestou-se: Senhor Flávio 

Verneck, Representante da Federação Nacional dos Policiais Federais. 

Observações:  

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Constava da pauta 14 itens a serem deliberados, sendo 4 requerimentos de autoria de 

parlamentares e 10 sugestões das entidades civis. Os 4 requerimentos foram 

aprovados sem informações de qualquer discussão da matéria. 
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Houve poucas participações dos parlamentares nos debates dessas matérias, sendo 

notadas algumas ausências de Relatores das Sugestões e autores dos Requerimentos. 

Somente um representante da sociedade civil organizada participou efetivamente da 

reunião, manifestando-se quando instado, para defender a Sugestão encaminhada por sua 

entidade. 

Das 10 sugestões, 5 não foram deliberadas, são elas: 

SUGESTÃO Nº 79/13 - da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas - 

que "sugere projeto de lei que dispõe sobre a proibição de intervenção estatal em 

organizações religiosas e dá outras providências". RELATOR: Deputado LINCOLN 

PORTELA. PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que apresenta. NÃO 

DELIBERADO. 

SUGESTÃO Nº 105/14 - da Associação Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana - 

que "sugere Projeto de Lei para alterar dispositivo do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei n. 8069, de 1990, em face do novo Código Civil, e dá outras 

providências". RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. PARECER: pela rejeição. 

NÃO DELIBERADO. 

SUGESTÃO Nº 147/14 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e 

Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, 

Quissamã e Carapebus/RJ - que "sugere Projeto de Lei que extingue a contribuição 

sindical paga, anualmente, pelos trabalhadores". RELATOR: Deputado REGINALDO 

LOPES. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO.  

SUGESTÃO Nº 4/15- da Associação Socioambiental "Carona Legal" - que "sugere que 

à Comissão de Legislação Participativa encaminhe indicação ao Poder Executivo 

(Ministério das Cidades)". RELATORA: Deputada JANETE CAPIBERIBE. 

PARECER: pela aprovação, na forma da Indicação anexa. NÃO DELIBERADO. 

SUGESTÃO Nº 7/15 - da Associação Energia Solar Ocidental-Asfour ES0-A - que 

"sugere Projeto de Lei que visa estabelecer multa pecuniária anual para os veículos 

automotores que extrapolarem o índice de emissão de gases estabelecidos por órgãos 

competentes" RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. PARECER: pela rejeição. NÃO 

DELIBERADO.  

 

5. 12 de agosto de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

12/08/2015 Anexo II, Plenário 03 14h27 às 14h54 
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(27 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Presidência do Deputado Nelson Marquezelli (art. 40, caput, in fine, do Regimento 

Interno). Compareceram os Senhores Deputados Fábio Ramalho - Presidente; Glauber 

Braga - Vice-Presidente; Benedita da Silva, Erika Kokay, Jaime Martins, Luiza Erundina 

e Nelson Marquezelli - titulares; e Arnaldo Jordy, Efraim Filho, Júlia Marinho, Leonardo 

Monteiro, Lincoln Portela, Nilto Tatto, Ronaldo Carletto e Valadares Filho – Suplentes. 

Compareceu também o Deputado Tenente Lúcio, como não-membro. 

Segundo consta dos arquivos sonoros, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 

Nélson Marquezelli, Glauber Braga, Nilto Tatto, Benedita da Silva. Presidiram a reunião 

os Deputados Nélson Marquezelli e Glauber Braga, em momentos distintos.. 

Observações:  

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Constava 4 itens na pauta para deliberação, todos requerimentos de autoria de 

parlamentares. Todos foram aprovados. 

Poucos parlamentares participaram da reunião. Não houve manifestação da sociedade 

civil organizada. Chama atenção, sobremaneira, os poucos itens colocados em pauta para 

deliberação. 

 

6. 19 de agosto de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

19/08/2015 Anexo II, Plenário 03 
15h14 às 15h49 

(35min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Compareceram os Deputados Fábio Ramalho - Presidente; Glauber Braga - Vice-

Presidente; Benedita da Silva, Celso Jacob, Erika Kokay, Luiza Erundina e Uldurico 

Junior - titulares; e Júlia Marinho, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Nilto Tatto e 

Valadares Filho – suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique 

Gaguim, Delegado Edson Moreira, Evair de Melo, Izalci e Tenente Lúcio, como não-

membros. 

Segundo consta da ata da reunião, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 
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Fábio Ramalho, Nilto Tatto, Celso Jacob, Lincoln Portela, Glauber Braga. Considerando 

que presidiram a reunião em momentos distintos os Deputados Nilto Tatto e Celso Jacob. 

Observações:  

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

10 sugestões da Sociedade Civil estavam na pauta para votação, sendo que 4 deles não 

foram deliberados. São eles: 

SUGESTÃO Nº 100/13 - da Nova Central Sindical de Trabalhadores - que "sugere a 

realização de seminário para debater as condições de trabalho das costureiras no Brasil". 

Relatora: Deputada Benedita da Silva. Parecer: pela aprovação, na forma do 

Requerimento apresentado. Não deliberado. 

SUGESTÃO Nº 108/14 - da Associação Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana - 

que "sugere Projeto de Lei que dispõe sobre a constituição de enfiteuses e sub-enfiteuses, 

altera o disposto no artigo 1225 do Código Civil e revoga o artigo 2038 desse diploma 

legal". Relator: Deputado Nelson Marquezelli. Parecer: pela aprovação, na forma do 

Projeto de Lei apresentado. Não deliberado. 

SUGESTÃO Nº 147/14 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais 

Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de 

Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ - que "sugere Projeto de Lei que extingue a 

contribuição sindical paga, anualmente, pelos trabalhadores". Relator: Deputado 

Reginaldo Lopes. Parecer: pela rejeição.  

SUGESTÃO Nº 6/15 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore 

e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, 

Quissamã e Carapebus/RJ - que "sugere Projeto de Lei que altera o art. 473 da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a fim de instituir o abono de faltas ao trabalho, 

em razão de acompanhamento hospitalar de filhos menores de 7 (sete) anos de idade, em 

caso de internação". Relatora: Deputada Benedita da Silva. Parecer: pela aprovação, na 

forma do Projeto de Lei que apresenta.  

• O Deputado Nilto Tatto subscreveu 2 requerimentos de autoria da Deputada 

Luiza Erundina – Req. nºs 28 e 29 /2015. Os dois requerimentos foram 

aprovados. 

• Todas as matérias deliberadas foram aprovadas sem discussão; 
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7. 9 de setembro de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

09/09/2015 Anexo II, Plenário 03 
15h13 às 15h43 

(30 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Sarney Filho e Glauber Braga - Vice-Presidentes; Benedita da Silva, Celso 

Jacob, Luiza Erundina, Maria do Rosário e Nelson Marquezelli - Titulares; Efraim Filho, 

Júlia Marinho, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela e Nilto Tatto – Suplentes. 

Compareceu também o Deputado Carlos Henrique Gaguim, como não-membro. 

Diante da ausência do arquivo sonoro, da íntegra em texto da reunião, e da falta de 

informações da ata, não conseguimos precisar quais deputados efetivamente se 

manifestaram na reunião. 

Observações: Integravam a pauta da reunião 10 itens a serem deliberados, sendo 2 

requerimentos de audiência pública, de autoria da Deputada Luiza Erundina, que foram 

aprovados, além de 8 sugestões da sociedade civil. 

Informações retiradas do resultado da Reunião: 

Das 8 sugestões colocadas em pauta para deliberação, 2 não foram deliberadas e 1 foi 

retirada de pauta por solicitação da Deputada Luiza Erundina. São elas: 

SUGESTÃO Nº 5/11 - da Associação Nacional dos Carroceiros e Catadores de 

Materiais Recicláveis - que "sugere Projeto de Lei que dispõe sobre a aposentadoria dos 

catadores de materiais recicláveis". RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 

PARECER: pela rejeição. RETIRADA DE PAUTA A REQUERIMENTO DA 

DEPUTADA LUIZA ERUNDINA. 

SUGESTÃO Nº 108/14 - da Associação Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana - 

que "sugere Projeto de Lei que dispõe sobre a constituição de enfiteuses e sub-enfiteuses, 

altera o disposto no artigo 1225 do Código Civil e revoga o artigo 2038 desse diploma 

legal". RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. PARECER: pela aprovação, 

na forma do Projeto de Lei apresentado. NÃO DELIBERADO. 

SUGESTÃO Nº 147/14 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais 

Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de 

Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ - que "sugere Projeto de Lei que extingue a 

contribuição sindical paga, anualmente, pelos trabalhadores". RELATOR: Deputado 

REGINALDO LOPES. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO. 

• 5 sugestões foram aprovadas por unanimidade. 
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8. 7 de outubro de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

07/10/2015 Anexo II, Plenário 03 
16h10 às 16h15 

(05 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Fábio Ramalho - Presidente; Sarney Filho - Vice-Presidente; Celso Jacob, 

Glauber Braga, Maria do Rosário e Nelson Marquezelli - titulares; Arnaldo Jordy, 

Leonardo Monteiro, Lincoln Portela e Nilto Tatto – suplentes. Compareceram também 

os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair de Melo, Vitor Valim e Weliton Prado, 

como não-membros. 

Segundo consta da ata da reunião, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 

Deputado Sarney Filho, Deputado Arnaldo Jordy, Deputado Glauber Braga. 

Observações: Destaca-se a duração da reunião de 05 minutos.  

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Constava da pauta 13 itens para serem deliberados, sendo 06 requerimentos de autoria 

de parlamentares e 07 sugestões de entidades civis. Todos os 06 requerimentos foram 

aprovados. 

Das 07 sugestões das entidades civis, 03 não foram deliberadas, 02 tiveram o pedido de 

vista concedido ao Deputado Glauber Braga, 01 teve o pedido de vista concedido ao 

Deputado Arnaldo Jordy e 01 foi retirada de pauta a pedido do Deputado Arnaldo Jordy. 

Ou seja, nenhuma sugestão foi aprovada! 

Seguem as 3 sugestões não deliberadas: 

SUGESTÃO Nº 105/14 - da Associação Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana - 

que "sugere Projeto de Lei para alterar dispositivo do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei n. 8069, de 1990, em face do novo Código Civil, e dá outras 

providências". Relator: Deputado Lincoln Portela. Parecer: pela rejeição. Não 

deliberado.  

SUGESTÃO Nº 7/15 - da Associação Energia Solar Ocidental-Asfour ES0-A - que 

"sugere Projeto de Lei que visa estabelecer multa pecuniária anual para os veículos 

automotores que extrapolarem o índice de emissão de gases estabelecidos por órgãos 

competentes". Relator: Deputado Sarney Filho. Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 
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SUGESTÃO Nº 10/15- do Instituto Fundo Devido ao Trabalhador - que "sugere 

Projeto de Lei para tratar do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 

com o intuito de promover rápida recomposição do capital da Petrobrás". Relatora: 

Deputada Benedita da Silva. Parecer: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei que 

apresenta. Não deliberado. 

Na ata da reunião não consta informações sobre a participação efetiva de representantes 

das entidades civis. 

 

9. 14 de outubro de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

14/10/2015 Anexo II, Plenário 03 
15h04 às 16h06 

(1h02 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Fábio Ramalho - Presidente; Celso Jacob, Erika Kokay, Glauber Braga, 

Jaime Martins, Luiza Erundina e Nelson Marquezelli - Titulares; Arnaldo Jordy, 

Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Nilto Tatto, Reginaldo Lopes e Valadares Filho – 

Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair de 

Melo, Fábio Mitidieri, Tenente Lúcio e Weliton Prado, como não-membros. 

Diante da ausência do arquivo sonoro, da íntegra em texto da reunião, e da falta de 

informações da ata, não conseguimos precisar quais deputados efetivamente se 

manifestaram na reunião. 

Observações:  

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Constava da pauta 07 itens para serem deliberados, sendo 04 Sugestões de Emenda ao 

Orçamento de autoria das entidades da sociedade civil. Dessas, 03 foram aprovadas e 01 

foi retirada de pauta de ofício. 

Outras 03 sugestões de autoria da sociedade civil para realizar audiência pública e 

Seminários foram aprovados por unanimidade. 

Na ata da reunião não consta informações sobre a participação efetiva de representantes 

das entidades civis. 

 

10. 28 de outubro de 2015 
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DATA LOCAL DURAÇÃO 

28/10/2015 Anexo II, Plenário 03 
14h49 às 15h13 

(24 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Fábio Ramalho - Presidente; Benedita da Silva, Celso Jacob, Erika Kokay, 

Glauber Braga, Luiza Erundina, Nelson Marquezelli e Uldurico Junior - titulares; 

Arnaldo Jordy, Efraim Filho, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Nilto Tatto e Ronaldo 

Carletto – suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, 

Evair de Melo, Goulart, Tenente Lúcio e Weliton Prado, como não-membros. 

Segundo consta da ata da reunião, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 

Deputado Fábio Ramalho, Deputado Arnaldo Jordy, Deputado Nelson Marquezelli, 

Deputado Leonardo Monteiro, Deputado Celso Jacob, Deputada Benedita da Silva, 

Deputado Lincoln Portela. Considerando que os Deputados Fábio Ramalho e Celso 

Jacob presidiram a reunião em momentos distintos. 

Observações:  

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Constava da pauta 08 itens para serem deliberados, sendo 03 requerimentos de autoria 

de parlamentares e todos foram aprovados.  

05 sugestões das entidades civis, sendo que 2 foram aprovados por unanimidade, 01 teve 

vista conjunta concedida aos deputados Glauber Braga, Benedita da Silva e Luiza 

Erundina e 2 não foram deliberados: 

SUGESTÃO Nº 5/11 - da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CARROCEIROS E 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - que "sugere Projeto de Lei que 

dispõe sobre a aposentadoria dos catadores de materiais recicláveis". RELATOR: 

Deputado REGINALDO LOPES. PARECER: pela rejeição. NÃO DELIBERADO 

SUGESTÃO Nº 7/15 - da Associação Energia Solar Ocidental-Asfour ES0-A - que 

"sugere Projeto de Lei que visa estabelecer multa pecuniária anual para os veículos 

automotores que extrapolarem o índice de emissão de gases estabelecidos por órgãos 

competentes". RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. PARECER: pela rejeição. 

NÃO DELIBERADO. 

Na ata da reunião não consta informações sobre a participação efetiva de representantes 

das entidades civis. 
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11. 11 de novembro de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

11/11/2015 Anexo II, Plenário 03 
15h22 às 15h34 

(12 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Fábio Ramalho - Presidente; Celso Jacob, Erika Kokay, Glauber Braga, Luiza Erundina 

e Zé Augusto Nalin - Titulares; Arnaldo Jordy, Lincoln Portela, Nilto Tatto e Valadares 

Filho – Suplentes. Compareceram também os Deputados Aelton Freitas, Carlos 

Henrique Gaguim, Evair de Melo, Professor Victório Galli e Tenente Lúcio, como não-

membros. 

Segundo consta dos arquivos sonoros, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 

Fábio Ramalho, Valadares Filho, Glauber Braga. Os Deputados Fábio Ramalho e 

Valadares Filho presidiram a reunião em momentos distintos. 

Observações:  

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Constava da pauta 06 itens para serem deliberados, sendo todos eles requerimentos de 

autoria de parlamentares e todos foram aprovados. Destaque para a duração da reunião 

de apenas 12 minutos. 

Percebe-se que foram poucas as matérias a serem deliberadas. No entanto, a grande parte 

dos parlamentares autores dos Requerimentos não se encontravam no Plenário da 

reunião, no momento da votação da matéria. Por essa razão, os Requerimentos foram 

lidos por outros parlamentares, sem discussão das matérias. Não houve qualquer 

participação da sociedade civil organizada. 

 

12. 25 de novembro de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

25/11/2015 Anexo II, Plenário 03 
14h52 às 15h01 

(9 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Fábio Ramalho - Presidente; Erika Kokay, Glauber Braga, Jaime Martins, Nelson 

Marquezelli, Raquel Muniz e Zé Augusto Nalin - Titulares; Arnaldo Jordy, Leonardo 

Monteiro, Lincoln Portela, Nilto Tatto e Valadares Filho – Suplentes. Compareceram 
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também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira e Tenente 

Lúcio, como não-membros. 

Diante da ausência do arquivo sonoro, da íntegra em texto da reunião, e da falta de 

informações da ata, não conseguimos precisar quais deputados efetivamente se 

manifestaram na reunião. 

Observações:  

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Constava da pauta apenas 04 itens para serem deliberados, sendo 03 requerimentos de 

autoria de parlamentares e 01 sugestão da sociedade civil.  Todos foram aprovados.  

Destaque para a duração da reunião de apenas 09 minutos. 

 

13. 16 de dezembro de 2015 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

16/12/2015 Anexo II, Plenário 03 
15h38 às 16h 

(22 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Compareceram os Deputados Celso Jacob, Erika Kokay, Glauber Braga, Jaime Martins, 

Luiza Erundina e Raquel Muniz - titulares; e Arnaldo Jordy, Júlia Marinho, Leonardo 

Monteiro, Lincoln Portela, Nilto Tatto e Valadares Filho – suplentes. Compareceram 

também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair de Melo, Goulart, Tenente Lúcio, 

Weliton Prado e Zé Augusto Nalin, como não-membros. 

Segundo consta dos arquivos sonoros, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 

Sarney Filho, Arnaldo Jordy, Lincoln Portela, Jaime Martins, Luiza Erundina. 

Observações:  

Informações retiradas da ata da reunião, tendo em vista a ausência de arquivo 

sonoro e íntegra da reunião em texto - Esse arquivo esteve disponível no site por 

um determinado período, mas foi retirado por motivos desconhecidos. 

Constava da pauta apenas 05 itens para serem deliberados, sendo 01 requerimento de 

autoria de parlamentares e 04 sugestões da sociedade civil.  Todos foram aprovados com  

poucas manifestações parlamentares e discussões das matérias. Ademais, após análise 

da ata da reunião e dos registros sonoros, não foram localizadas quaisquer manifestações 

de representantes da sociedade civil organizada. 
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2016 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SUGERIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL  

1. 6 de julho de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

06/07/16 Desafios Atuais do 

DNOCS - 

Departamento 

Nacional de Obras 

Contra as Secas. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h53 às 

17h39 

(2h46min) 

Sugestão nº 61/16 - de 

autoria da Associação 

dos Servidores do 

Departamento Nacional 

de Obras Contra as Secas 

- ASSECAS e relatoria 

favorável do deputado 

Chico Lopes. 

EXPOSITORES: Deputado Chico Lopes - Comissão de Legislação Participativa; 

Deputado Júlio César - Coordenador da Bancada do Nordeste; Emília Maria Silva 

Ribeiro Curi - Secretária-Executiva do Ministério da Integração Nacional; Manuel 

Ferreira Filho - Coordenador-Geral Substituto de Estruturas do Departamento de 

Modelos Organizacionais – SEGES/ Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão; Rosângela Vieira Monteiro - Diretora-Substituto do Departamento de Carreira, 

Concursos e Desenvolvimento de Pessoas – SEGRT/ Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. Atuaram como expositores, também, os Senhores: George 

Luiz Saraiva Pontes – Diretor-Substituto do Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas – DNOCS;  Clésio Jean Almeida Saraiva – Diretor Administrativo da 

ASSECAS. OBS: Os expositores tiveram até 15 minutos para manifestação. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputados Chico Lopes - Presidente; Ronaldo Lessa e Luiz Couto - 

Vice-Presidentes; Glauber Braga, Jô Moraes, Lincoln Portela e Pastor Luciano Braga - 

titulares; e Celso Jacob e Jorginho Mello – suplentes. Compareceram também os 

Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair Vieira de Melo, Gorete Pereira, Júlio Cesar, 

Julio Lopes, Macedo, Moses Rodrigues, Odorico Monteiro, Raimundo Gomes de Matos, 

Rômulo Gouveia, Tenente Lúcio e Weliton Prado, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Chico Lopes, Júlio César, Ronaldo Lessa, Mauro 

Benevides, José Airton Cirilo, Macedo, Luiz Couto, Raimundo Gomes de Matos. 

Considerando que o Deputado Chico Lopes presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente: ≈ 25 min. 

Deputado Julio Cesar como Participante ≈ 22 min. 
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Deputado Ronaldo Lessa como Participante ≈ 1 min. 

Deputado Mauro Benevides como Participante ≈ 10 min. 

Deputado Luiz Couto como Participante ≈ 9 min. 

Deputado José Airton Cirilo como Participante ≈ 2 min. 

Deputado Macedo como Participante ≈ 6 min. 

Deputado Raimundo Gomes de Matos como 

Participante 

≈ 1 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Senhor Roberto Morse de Souza e Senhor 

Marcondi e Senhora Georgina Calmon de Oliveira. 

Os que representavam o público presente à reunião tiveram 3 minutos para manifestação. 

Observações: O conteúdo desta audiência foi gravado e disponibilizado em áudio e 

vídeo na página da Comissão, por meio de www.camara.leg.br/clp. A audiência foi 

transmitida ao vivo pela Internet, podendo haver interação entre a sociedade, 

parlamentares e expositores por meio do e-Democracia. Porém, não houve registro de 

qualquer participação via internet.  

O Governo participou da reunião por intermédio da Senhora Emília Curi, Secretária-

Executiva do Ministério da Integração Nacional, garantindo o contraditório à reunião. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 

O Deputado Júlio Cesar falou sobre a necessidade de pedir uma audiência com o 

Ministro do Planejamento para tratar do assunto tema dessa audiência pública e, se 

possível, até uma reunião da bancada do Nordeste também com a sua Comissão, para 

que possamos discutir esse problema na origem. Nossa origem é o orçamento, e o 

orçamento está sendo feito, está no momento próprio. 

O Deputado Luiz Couto em sua fala destaca que: “Eu diria que esta audiência pública é 

importante, no sentido de reavivar a memória, mas se verifica que, mesmo com um 

assunto deste no Parlamento, nem os membros todos da Comissão estão aqui para 

analisá-lo. É claro que há outras atividades, há CPIs, há Comissões Permanentes. E hoje 

está um pandemônio esta Casa; convoca-se reunião e, daqui a pouco, quando chegamos 

para a sessão, ela foi impedida de ser realizada. Eu queria dizer que poderíamos fazer 

inclusive um seminário, para ver como é que essas pesquisas são feitas no Nordeste e 

como estão sendo aplicadas no dia a dia”. 

O Presidente da reunião, Deputado Chico Lopes, ressalta que: “Primeiro, quero 

agradecer a todos aqueles que estão utilizando a Comissão de Legislação Participativa. 

http://www.camara.leg.br/clp
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Quero ressaltar que ela fala para fora. É a única Comissão da Casa que não é técnica, é 

política. As Comissões Técnicas fazem parecer a projetos, etc. Nós, não. Se ninguém 

pedir para realizarmos audiência, nós perdemos a função, porque Deputado não pode 

fazer requerimento aqui. Ele cria situações, mas só as entidades que nos escrevem, como, 

neste caso, a Associação dos Servidores do DNOCS, podem requerer a realização de 

audiência. Lamento que os servidores do DNOCS não tenham um sindicato. O órgão 

tem 100 anos, e os seus trabalhadores não conseguiram ter a visão de ter sindicato, 

ficaram na grande geleia do servidor público e foram perdendo o foco... 

 

2. 10 de agosto de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

10/08/16 Debater as políticas 

públicas para 

fortalecimento do 

Protagonismo 

juvenil, em alusão ao 

Dia Internacional da 

Juventude 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h40 às 

18h18 

(3h38min) 

Sugestão nº 68/16 - de 

autoria da Associação 

Sergipana de 

Distribuidores 

Independentes em 

Marketing de Rede 

(ASEDI), com relatoria 

favorável do deputado 

Chico Lopes. 

EXPOSITORES: Mesa 1: Kátia Arruda, Ministra do Tribunal Superior do Trabalho; 

Vera Lúcia da Silva Sousa, Coordenadora de Apoio e Desenvolvimento de Parcerias 

Empresariais - DPTEJ/SPPE - Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Mafra Merys, 

Presidente da Associação Sergipana de Distribuidores Independentes em Marketing de 

Rede (ASEDI-ISEEI); Víctor Frota, Secretário Estadual da Central dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras do Brasil - CTB-DF; e Maria do Socorro Neves, Secretária de 

Juventude da Central Única dos Trabalhadores no DF - CUT/DF. Mesa 2: Edmar 

Almeida de Moraes, Coordenador do Núcleo Estruturante da Política de Inovação da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da Educação 

- MEC;  Mariane Josviak, Procuradora do Ministério Público do Trabalho/Paraná; Iago 

Montalvão, Diretor de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes - 

UNE; e Clareana Cunha, Coordenadora da Comissão de Articulação e Diálogo do 

Conselho Nacional de Juventude - Conjuve. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes - Presidente; Ronaldo Lessa e Luiz Couto - Vice-

Presidentes; Glauber Braga e Lincoln Portela - Titulares; Erika Kokay – Suplente. 
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Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair Vieira de Melo, 

Nelson Meurer e Pompeo de Mattos, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente a 

manifestação dos seguintes parlamentares: Chico Lopes, Luiz Couto a Érika Kokay. 

Considerando que o Deputado Chico Lopes presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente: ≈ 25 min. 

Deputado Luiz Couto como Participante ≈ 6 min. 

Deputado Erika Kokay como Participante ≈ 15 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Jocélia Campos, Alessandro Augusto, 

Martins, Maria do Socorro, Poliana, Arisaltina, Maria Madalena. 

Observações: O conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela Internet. 

Também fez parte da atividade um bate-papo virtual em tempo real que pôde ser 

acessado pelo e-Democracia, possibilitando aos cidadãos interagir com os Deputados e 

as entidades por meio de perguntas ou considerações em tempo real. O material desta 

reunião está disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão promotora deste 

evento: www.camara.leg.br/clp. 

O tema da audiência pública é bastante atual, pois trata sobre políticas públicas para 

fortalecimento do protagonismo juvenil. 

Embora houvesse a possibilidade de participação da sociedade por meio do e-

Democracia, não foi constatada qualquer manifestação com a utilização dessa 

ferramenta. 

A reunião contou com a efetiva manifestação de pouquíssimos parlamentares (somente 

3), mas as exposições foram bastante ricas. Talvez em razão da temática escolhida não 

houve um claro contraditório, mas relatos de vários segmentos sociais. 

Percebeu-se, ainda, a participação do público presente à audiência. 

O Deputado Chico Lopes registrou, in verbis: 

A Comissão de Legislação Participativa, mais uma vez, incentiva a 

participação da sociedade no processo de elaboração de leis e políticas 

públicas, abrindo portas e dando voz para todos os setores que a 

compõem. Promovemos hoje esta audiência pública motivados por 

sugestão de autoria da Associação Sergipana de Distribuidores 

Independentes em Marketing de Rede, que se mostrou especialmente 

http://www.camara.leg.br/clp
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preocupada com a inserção produtiva do jovem. De fato, esse é um tema 

que ganha ainda mais importância no contexto atual, que inclui cortes e 

esvaziamento em programas educacionais que vinham mudando a 

história de milhares de jovens brasileiros. 

Por isso, fizemos questão de convidar representantes dos estudantes e dos 

jovens trabalhadores sindicalizados, que conhecem bem essa questão. 

Senhoras e senhores, a democracia não se sustenta se o interesse da 

população não for escutado. Em todo o mundo, a representatividade 

política se encontra em crise, especialmente entre os jovens, que não se 

sentem contemplados nas decisões daqueles que deveriam representá-los. 

Vale Destacar Pronunciamento da Ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal 

Superior do Trabalho, in verbis: 

 [...]lembrando sempre uma frase do Nelson Mandela de que eu gosto muito. 

Ele diz assim: “Democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria é uma 

concha vazia”. Precisamos saber qual é o tipo de democracia que nós realmente 

queremos no nosso País. Uma democracia com participação? Sim. Aliás, esse é o nome 

desta Comissão. Mas uma democracia e um desenvolvimento que melhorem as 

condições de todos, principalmente de nossos jovens. 

Ao final da reunião, o Presidente informou que as entidades receberiam tudo o que foi 

discutido na audiência pública. E, caso quisessem apresentar projetos de lei poderiam 

enviá-los à Comissão de Legislação Participativa para que o colegiado pudesse 

apresentá-lo com o crédito de quem a mandou. 

 

3. 11 de agosto de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

11/08/16 Debater as Políticas 

Sociais do Governo 

Federal que Dizem 

Respeito às Drogas 

Anexo 

II, 

Plenário 

03 

9h58 às 

13h22 

(3h24min) 

Sugestão nº 62/2016, de 

autoria da Associação 

Brasileira 

Multidisciplinar de 

Estudos sobre Drogas - 

ABRAMD 

EXPOSITORES: Ministério da Justiça; Rubens Adorno - Presidente da Associação 

Brasileira Multidisciplinar sobre Drogas (ABRAMD); Andrea Gallassi - 

Coordenadora-Geral do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades (CRR); 
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Maurício Fiore - Plataforma de Políticas sobre Drogas; Telmo Ronzani, Professor da 

Universidade Federal de Juiz de Fora; e Luana Malheiros. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registrou presença à audiência somente a 

parlamentar: Erika Kokay. 

Ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente a manifestação 

da seguinte parlamentar: Erika Kokay. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputada Erika Kokay como Presidente ≈ 40min. 

Participação efetiva do público na reunião: Nazareno Feitosa, Andrea Sales, Sérgio 

Harfouche, Maria Fátima Olivier Sudbrack, Ronaldo Guilherme Viana, Cristiane 

Miryam Drumond de Brito, Danilo Polverini Locatelli, Areolenes Nogueira, Rogério 

Soares de Araújo, Patrícia Nunes Naves, Ingrid Farias. 

Observações: Segundo a manifestação da Deputada Érika Kokay: 

Direitos não existem sem democracia. A democracia é a mãe, o útero e a 

mão que acalenta todos os direitos, assim como os direitos reafirmam a 

democracia. A democracia deixa de ser de baixa intensidade como a que 

temos hoje, quando há direitos, porque ela vai para as ruas, ela vai para 

os becos, ela vai para os guetos e ela se consolida a partir dos direitos. A 

relação entre direitos e democracia é simbiótica. 

Não houve participação de outro parlamentar durante a reunião, o que não parece 

interessante para a CLP e para sociedade civil organizada que participou da audiência 

pública que teve o intuito de debater políticas públicas sobre drogas. 

Aspecto positivo que se pôde constatar foi a participação do público. 

 

4. 10 de novembro de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

10/11/16 Comemoração de 1 (um) 

ano da Lei 

Complementar 

150/2015, que 

regulamentou a "PEC 

das Domésticas" e 

discussão da Mensagem 

Presidencial 132/2016, 

que dispõe sobre o tema. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

9h58 às 

12h15 

(2h17min) 

Sugestão nº 63/2016, 

do Instituto 

Doméstica Legal - 

IDL - e relatoria da 

Deputada Jô Moraes. 
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EXPOSITORES: Emanuel de Araújo Dantas, Diretor de Regime Geral de 

Previdência Social, do Ministério da Fazenda; Doutor Tiago Ranieri de Oliveira, 

Procurador do Trabalho e Vice Coordenador da Coordenadoria Nacional de Combate à 

Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, do Ministério Público do 

Trabalho; Mário Avelino, Presidente do Instituto Doméstica Legal - IDL; Thais Dumet 

Faria, Especialista de Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT no Brasil; Lucileide Mafra Reis - Presidente da 

Federação dos Trabalhadores Domésticos da Região Amazônica - FETRADORAM; 

Carlos Lacerda, Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho - MTE; 

e o Henrique Jose Santana, Gerente Nacional do Passivo do FGTS, da Caixa 

Econômica Federal. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Glauber Braga, Janete Capiberibe, Jô Moraes, Lincoln Portela e Luiza 

Erundina - titulares; e Benedita da Silva e Celso Jacob – suplentes. Compareceram 

também os Deputados Evair Vieira de Melo, Jefferson Campos e Valtenir Pereira, como 

não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Chico Lopes, Jô Moraes, Benedita da Silva e Luiza 

Erundina. Considerando que os Deputados Chico Lopes e Jô Moraes presidiram a sessão 

alternadamente. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 12min. 

Deputada Jô Moraes como Presidente ≈ 15 min. 

Deputada Jô Moraes como Participante ≈ 4 min. 

Deputada Benedita da Silva como Participante ≈ 5 min. 

Deputada Luiza Erundina como Participante ≈ 7 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Samara Nunes, Wilza Sodré Farias e o 

Senhor Francisco Luiz Saraiva. 

Observações: A reunião foi gravada e transmitida pela internet, possibilitando a 

participação do internauta, por meio do canal de comunicação e-Democracia. 

Informações retiradas da íntegra em texto da reunião: 
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A Deputada Benedita da Silva considerou a reunião uma das melhores audiências 

públicas que a Câmara poderia promover neste momento em que se discutem questões 

previdenciárias com direitos ainda não cumpridos. 

Houve a participação efetiva da categoria das Empregadas Domésticas, inclusive 

tratando do assunto referente ao “fortalecimento dos sindicatos, e não só através da 

sindicalização, mas também do imposto sindical, o sindicato não consegue fazer nada!” 

Não há receita para poder ajudar a categoria! 

A Deputada Jô Moraes citou o convite feito ao Ministério do Trabalho e Emprego para 

participar da reunião, mas este não enviou nenhum representante e nem justificou a sua 

ausência. 

A Deputada Benedita da Silva foi homenageada pelo Instituto Doméstica Legal por 

reconhecimento de seu trabalho na aprovação da Lei Complementar nº 150.  

A Deputada Luiza Erundina em sua fala argumenta que esta homenagem teria que ser 

feita na CLP: “Foi nesta Comissão, em diferentes momentos, que inclusive o Doméstica 

Legal promoveu os seus primeiros debates, por requerimento dessa instituição”. 

Ao final da reunião foi dito que esta audiência pública renova as esperanças da promoção 

da igualdade no País e a esperança também na ratificação da Convenção nº 189, que não 

é só simbólica, mas política e de garantia de direitos. A Presidente da reunião, Deputada 

Jô Moraes, ao final da reunião disse que como membro da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional, iria procurar o Relator, o Deputado Miguel Haddad, de 

São Paulo, para ver se ele poderia acelerar a entrega do relatório. Sugeriu que as 

representações dos trabalhadores e da OIT se dirigissem ao Presidente da Comissão e 

solicitassem um esforço para ser aprovada a adesão à Convenção nº 189 e à 

Recomendação nº 201 neste mesmo ano. 

 

5. 22 de novembro de 2016  

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

22/11/16 Bullying - Reprove esta 

prática. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h58 às 

17h23 

(2h25min) 

Sugestão nº 79/2016 - 

de autoria da ABGLT 

e relatoria favorável 

do deputado Chico 

Lopes. 

EXPOSITORES: Daniel de Aquino Ximenes - Diretor de Políticas de Educação em 

Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação; Julio Dantas - Representante da 
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Gays, Lesbian and Straight Education Network - GLSEN; Andrey Lemos - 

Representante da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

- UNALGBT; Professora Olgamir Amância - Representante do Fórum Nacional de 

Educação; Doutora Georgiana Braga-Orillard - Diretora do United Nations Program 

on HIV/AIDS - Agência das Nações Unidas – UNAIDS Brasil; e Toni Reis - 

Representante da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transexuais - ABGLT. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Ronaldo Lessa e Luiz Couto - Vice-Presidentes; Ângela Albino, 

Glauber Braga, Jô Moraes, Lincoln Portela, Orlando Silva e Raquel Muniz - titulares; e 

Arnaldo Jordy, Celso Jacob, Erika Kokay e Leonardo Monteiro – suplentes. 

Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair Vieira de Melo, 

Goulart, Jhc e Pr. Marco Feliciano, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Chico Lopes, Ronaldo Lessa, Ângela Albino. 

Considerando que o Deputado Chico Lopes presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 20min. 

Deputada Ronaldo Lessa como Participante ≈ 4 min. 

Deputada Ângela Albino como Participante ≈ 3 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Iana, Mariah, Yuri, Diego Lima 

Observações: A reunião foi gravada e transmitida pela internet, possibilitando a 

participação do internauta, por meio do canal de comunicação e-Democracia. Houve a 

participação de um único cidadão, por meio do e-Democracia. 

Foram constatadas poucas manifestações de parlamentares. 

Poucas pessoas que assistiram a reunião se manifestaram. 

O Presidente, Deputado Chico Lopes, falou em seu discurso de abertura da reunião que 

“a atividade parlamentar, especialmente a que se desenvolve no âmbito desta Comissão, 

deve pautar-se pelas questões de interesse coletivo sem se descuidar daqueles que dizem 

respeito às camadas minoritárias da população brasileira. Essa diretriz, bem 

exemplificada pelo presente evento, é a que temos procurado seguir em todas as nossas 

iniciativas”. 

O Presidente destacou ainda que, o Deputado Lincoln Portela foi um dos primeiros 

Presidentes desta Comissão e é sempre muito atuante, e que ele esteve presente na 
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presente reunião, mas que não pode ficar por ter vários relatórios para deliberação na 

CCJ. 

O Deputado Chico Lopes se dirigiu à sociedade civil presente e provocou a sua 

participação através da apresentação de propostas de interesse do grupo: “Esta Comissão 

tem poderes para fazer leis. Então, coloco-a à disposição de todos os presentes, e, dentro 

de 15 dias, 1 mês, tragam propostas já escritas, do que vocês acham, e nós vamos dar o 

formato, tecnicamente, para dar entrada, porque não adianta só falar, tem que agir 

também”. 

Segundo um dos expositores presentes, Senhor Toni Reis, existem muitas questões a 

serem enfrentas, que acontecem nas escolas e que causam sérios danos aos alunos: 

[...] Concluindo, a pesquisa mostra que há dentro das escolas: preconceito, 

discriminação, bullying, violência, insegurança, faltas e evasão escolar. E ainda, os 

profissionais de educação, infelizmente, não são formados em direitos humanos para a 

questão do respeito às diversidades, inclusive orientação sexual e identidade de gênero. 

Nesse sentido, nós estamos propondo que se tenha formação inicial nas universidades e 

faculdades e educação continuada para os professores que já estão trabalhando. Nesse 

sentido, nós pedimos ao Fórum Nacional de Educação, à CNTE, enfim, às outras 

organizações, que nos ajudem exigindo do Estado brasileiro para que haja essa formação 

inicial e continuada. 

Não houve qualquer documento a ser encaminhado a autoridade, relatando o conteúdo 

da reunião. 

Um representante do Ministério da Educação participou da reunião, garantindo o 

contraditório. 

 

6. 8 de dezembro de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA  

08/12/16 Regulamentação da 

profissão do 

Educador Social 

Anexo II, 

Plenário 

03 

10h16 às 

13h21 

(3h05min) 

Sugestão nº 72/16, de 

autoria da Associação de 

Educadores Sociais de 

Maringá - AESMAR, e 

relatoria favorável do 

deputado Chico Lopes. 

EXPOSITORES: Renato Braz de Araújo - Coordenador-Geral de Políticas da 

Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação; Jacyara Silva de Paiva - Professora Doutora 
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em Pedagogia Social da UFES/USP; Guilherme Leonardo Furtado da Rosa - 

Educador Social da Prefeitura de Florianópolis; e Verônica Regina Müller - Presidente 

da Associação de Educadores Sociais de Maringá – AESMAR. Os Senhores Roberto 

da Silva - Professor da USP; e José Pucci Neto - Coordenador Geral do Fórum 

Educadores Sociais e Populares do Paraná - FESP/PR. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Luiz Couto - Vice-Presidente; Aliel Machado, Glauber Braga, Lincoln 

Portela e Raquel Muniz - titulares; Benedita da Silva, Celso Jacob e Erika Kokay – 

suplentes. Compareceram também os Deputados Pr. Marco Feliciano, Tenente Lúcio e 

Weliton Prado, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente a 

manifestação do seguinte parlamentar: Chico Lopes. Considerando que este presidiu 

a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 22min. 

Participação efetiva do público na reunião: Sabino Manda, Régis Bauli, Telma Melo, 

Luciano Mondadore, Valéria Garcia, Patrícia Cruzeiro Rodrigues, Antônio Pereira, Nei 

e Vera Paixão,  

Observações: A reunião foi gravada e transmitida pela internet, possibilitando a 

participação do internauta, por meio do canal de comunicação e-Democracia. No 

decorrer da participação da plateia, o Senhor Presidente, fez registro das intervenções 

encaminhadas pelo e-Democracia. 

Foi constatada somente a manifestação do Presidente da reunião, Deputado Chico Lopes. 

No entanto houve muitas participações do público. 

O Deputado Chico Lopes em seu discurso de abertura informou que em 2009, foi autor 

do Projeto de Lei nº 5.343/2009, que trata da regulamentação da profissão do Educador 

e da Educadora Social. “Depois de 7 anos, esse PL encontra-se pronto para ser votado 

na sua última Comissão, que é a CCJ, com parecer aprovado pelo Sr. Relator. A 

regulamentação é uma demanda histórica da categoria, independente da aprovação de 

lei". 

O Expositor José Pucci Neto cita que o objetivo da categoria com a realização desta 

audiência é que o projeto seja encaminhado ao Senado e que surjam outros debates: 

“Queremos que ele saia da Câmara e siga o fluxo da sua tramitação, independente das 
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questões que nós colocamos, que têm que ser discutidas e elaboradas posteriormente à 

aprovação na CCJ”. 

O participante Sr. Ney Moraes Filho reivindicou à Comissão de Legislação Participativa 

e à Câmara dos Deputados para que se fizesse “um esforço no sentido de ampliar o 

número de audiências públicas por todo este País, para que os diversos educadores 

sociais, com os diversos perfis que há neste País, pudessem contribuir para a construção 

de uma regulamentação da profissão e do campo capaz de garantir a identidade de cada 

um de nós, de modo que cada um de nós se reconhecesse nessa construção”. 

Ao final da reunião o Presidente pediu à Secretaria da Comissão que questionasse a 

ausência do representante do Ministério do Trabalho, “porque ele não está acima da 

Câmara dos Deputados nem dos convidados. Se ele justificou, tudo bem, mas se não, 

quero conversar direitinho fora daqui”. 

 

2016 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REQUERIDAS POR PARLAMENTARES 

1. 8 de junho de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

08/06/16 Novos Rumos do 

Desenvolvimento 

Social no Governo 

Provisório e a MP 

nº 726/16. 

Anexo II, 

Plenário 

02 

14h57 às 

17h24 

(2h27min) 

Req. nº 69/16, de autoria 

da deputada Angela 

Albino. 

EXPOSITORES: Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA; 

Josbertini Virginio Clementino- Presidente do Fórum Nacional de Secretários(as) de 

Estado da Assistência Social – FONSEAS; José Rodrigues Rocha Junior - Presidente 

do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS; 

Margareth Alves Dallaruvera - Coordenadora do Fórum Nacional de Trabalhadoras e 

Trabalhadores do SUAS – FNTSUAS; Fórum Nacional dos Usuários do SUAS - FNU-

SUAS 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes - Presidente; Luiz Couto - Vice-Presidente; Angela 

Albino, Glauber Braga, Jô Moraes, Lincoln Portela, Nelson Marquezelli e Pastor 

Luciano Braga - Titulares; Celso Jacob, Erika Kokay e Patrus Ananias – Suplentes. 

Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim e Weliton Prado, como 

não-membros. 
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Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Chico Lopes, Angela Albino, Patrus Ananias e Erika 

Kokay. Considerando que os Deputados Chico Lopes e Angela Albino presidiram a 

reunião alternadamente. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 10min. 

Deputada Angela Albino como Presidente ≈ 25 min. 

Deputado Patrus Ananias como participante ≈ 9 min. 

Deputada Erika Kokay como participante ≈ 8 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Geordeci Souza, Ricardo de Lima, Paulo 

Lúcio, Anderson, João Augusto, Ludmila, Eduardo; Patricia, Daniel, Rafael, Rosangela, 

Tatiane, Márcia e Telma. 

Observações: A reunião foi gravada e transmitida pela internet, possibilitando a 

participação do internauta, por meio do canal de comunicação e-Democracia. O material 

desta reunião será disponibilizado em áudio e em vídeo na página da Comissão 

promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 

O Presidente da reunião, Deputado Chico Lopes, em seu discurso de abertura informa 

que a iniciativa da Deputada Angela Albino, foi acolhida prontamente pela Comissão de 

Legislação Participativa, por reafirmar a necessidade de atenção e vigilância a possíveis 

retrocessos na redução da desigualdade e na desconstrução de políticas públicas 

direcionadas à população de baixa renda, implantadas nos últimos anos, que 

transformaram o Brasil em referência mundial na redução da miséria: “reunir as forças 

populares, enriquecer o debate político em torno das questões de interesse do povo 

brasileiro, isso sempre foi um atributo desta Comissão de Legislação Participativa, 

considerada a porta de entrada da sociedade no Parlamento. E é isso o que faremos nesta 

oportunidade”. 

Não houve contraponto, pois não houve presença de qualquer representante do Governo. 

A Deputada Angela Albino ao assumir a presidência da reunião fala do papel da 

Comissão de Legislação Participativa: “além de ser uma Comissão, como disse V.Exa., 

que traz a política para dentro do Parlamento, hoje ela é um trincheira importante de 

diálogo político e de espaço para as pessoas e todos os movimentos sociais poderem, de 

fato, interagir com a Câmara Federal”. 

http://www.camara.leg.br/clp
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A reunião contou com a presença de muitas pessoas e foi bem produtiva por conseguir 

trazer a participação efetiva de vários representantes da sociedade civil. 

Foi lida uma nota de repúdio, assinada por várias entidades de assistência social, na qual 

se manifestam contra ao ato de intimidação à atuação profissional dos servidores 

públicos promovida pelo Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. 

Ao final da reunião a expositora Margareth Alves Dallaruvera comunica que o Fórum 

Nacional de Trabalhadoras e Trabalhadores do SUAS - FNTSUAS convoca todos a 

comparecer às ruas no dia 10. “De nada adianta ficarmos só discutindo. Nós temos que 

ir às ruas, temos que nos organizar para ocupar o Supremo Tribunal Federal - STF. Essa 

é uma tarefa que a militância tem de fazer, porque temos que ocupar lá também”. 

O Deputado Chico Lopes informou que “qualquer um pode pedir a cópia do que foi 

discutido aqui na Comissão. Forneceremos tudo o que foi aqui discutido.  

Aqui há vários documentos, como, por exemplo, o do SUAS destinado à Comissão ou 

às autoridades. Não está claro. Agora vamos pegar toda a discussão dos senhores e 

senhoras. Sabemos que um vai diretamente para o Presidente República, que outro vai 

para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, etc. Aqui há várias falas, várias 

reinvindicações e vários protestos de que queremos dar conhecimento aos Ministros”.    

 

2. 15 de junho de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

15/06/16 Os Desafios da 

Construção da 

Democracia no 

Brasil. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

15h08 às 

17h13 

(2h05min) 

Requerimento nº 61/16 - 

de autoria dos deputados 

Luiz Couto e Glauber 

Braga. 

EXPOSITORES: Central Única dos Trabalhadores; Iago Campos - Representante 

da UNE - União Nacional dos Estudantes; Representante da CTB - Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; Ricardo Gebrim - Representante da 

Frente Brasil Popular; João Paulo Rodrigues - Representante do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra; Marcelo Lavenère - Advogado e Ex-presidente da OAB; 

Representante do Movimento de Mulheres; e Ayrton Fausto - Representante da 

Comissão Brasileira de Justiça e Paz - (CBJP/CNBB).  

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Ronaldo Lessa e Luiz Couto - Vice-Presidentes; Glauber Braga, Janete 

Capiberibe, Lincoln Portela, Pastor Luciano Braga e Raquel Muniz - Titulares; Celso 
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Jacob, Erika Kokay e Leonardo Monteiro – Suplentes. Compareceram também os 

Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair Vieira de Melo e Weliton Prado, como não-

membros.  

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Chico Lopes, Luiz Couto, Luiza Erudina, Ronaldo Lessa, 

Glauber Braga, Erika Kokay, João Daniel. Presidiram a reunião, em momentos distintos, 

os Deputados Chico Lopes, Luiz Couto e Ronaldo Lessa. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 12min. 

Deputada Luiz Couto como Presidente ≈ 5 min. 

Deputado Ronaldo Lessa como Presidente ≈ 1 min. 

Deputada Luiza Erundina como participante ≈ 1 min. 

Deputado Glauber Braga como participante ≈ 7 min. 

Deputada Erika Kokay como participante ≈ 1 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Ronald dos Santos, André João, Valdemar 

Moreira. Os participantes (público) tiveram 3 minutos para manifestação. 

Observações: O evento foi transmitido pela Internet, possibilitando a participação pelo 

e-Democracia. No entanto, não foi localizado nas notas taquigráficas e no arquivo sonoro 

qualquer manifestação por meio do bate-papo virtual. 

Não houve contraponto, pois não houve presença de qualquer representante do Governo. 

Foram poucas, mas houve participação do público. Para a manifestação de cada 

participante, foram disponibilizados 3 minutos. 

Os convidados puderam utilizar de até 15 minutos para fazer suas exposições. 

Vale destacar trecho do discurso do Deputado Chico Lopes, o qual revelou, in verbis: 

“Esta audiência é, sem dúvida, um evento dos mais importantes para a Câmara dos 

Deputados em 2016. Vivemos um momento profundo de crise em nossa democracia. O 

afastamento da Presidente Dilma, sem qualquer prova que justifique o impeachment, é a 

maior prova disso. As consequências são perversas para a manutenção das conquistas 

sociais que conseguimos alcançar nas últimas décadas. Trata-se de uma crise de profunda 

consequência para a consolidação de uma real democracia no Brasil. Apenas com o 

aprofundamento da democracia participava isso pode mudar. Mas não vai ser possível 

que haja democracia participativa se os partidos não forem participativos. Precisamos de 
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partidos realmente abertos em seus processos decisórios internos e da demanda de 

cidadania”. 

Importante salientar, também, as palavras de Ayrton Fausto, representante da Comissão 

Brasileira de Justiça e Paz da CNBB, o qual, ao fazer suas considerações finais, 

agradeceu a Comissão, concluindo que “as prioridades neste momento, que têm sido 

exatamente o tripé que foi aqui colocado: a reforma política, que se traduz agora na luta 

contra o caixa dois; a regulamentação dos meios eletrônicos; e o aprofundamento da 

democracia através da democracia participativa. 

Outro pronunciamento deveras interessante foi realizado pelo Advogado Marcelo 

Lavenère, o qual, de maneira taxativa, concluiu que: 

Quando estamos em uma Comissão de Legislação Participativa, nós ficamos pensando 

enquanto o povo não participa. Quando se fala em Comissão de Legislação 

Participativa, trata-se da participação do povo na atividade legislativa, da participação 

dos movimentos sociais, dos trabalhadores, dos estudantes. (Grifo nosso) 

 

3. 16 de junho de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

16/06/16 Escassez de cursos de 

terapia ocupacional 

no Brasil. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

9h35 às 

12h20 

(2h45min) 

Requerimento nº 51/15, 

de autoria da deputada 

Erika Kokay. 

EXPOSITORES: Erika Rodrigues de Almeida - Diretora Substituta da Diretoria de 

Desenvolvimento da Educação em Saúde, representando o Ministério da Educação. 

Anemarie Bender - Diretora interina do Departamento de Gestão e da Regulação do 

Trabalho em Saúde - DEGERTS, do Ministério da Saúde. Luziana Maranhão - Vice-

Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO. 

Claides Devizenci - Presidente da Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais - 

ABRATO. Ana Paula Malfitano - Presidente da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

em Terapia Ocupacional - RENETO. 

Não consta Ata da Reunião. Com isso foi possível visualizar os Deputados que 

registraram presença pela lista de presentes na reunião. São eles: 

Lincoln Portela, Glauber Braga, Luiz Couto. Registraram presença e, ainda, os 

Deputados Prof. Victorio Galli, Carlos Gaguim e Evair de Melo, como não-membros. 
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Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Luiz Couto e Erika Kokay. Considerando que os dois 

presidiram a reunião, em momentos distintos. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Luiz Couto como Presidente ≈ 12min. 

Deputada Erika Kokay como Presidente ≈ 30 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Sandra Jardene, Luziânia Feijó, Naum 

Mesquita, Leonardo Lima, Luciana Vertaime, Célia Azevedo, Omar Rocha, Adriano, 

José Carlos, Daniela Marques, Milton. Os participantes (público) tiveram 3 minutos para 

manifestação. 

Observações: O evento foi transmitido pela Internet, possibilitando a participação pelo 

e-Democracia. No entanto, não foi localizado nas notas taquigráficas e no arquivo sonoro 

qualquer manifestação por meio do bate-papo virtual. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 

O Presidente da CLP, não esteve presente na reunião, mas enviou o discurso de abertura, 

destacando que “a Comissão de Legislação Participativa, sempre atenta aos interesses da 

população, abre suas portas para a discussão desse tema, na tentativa de contribuir para 

que ele tenha um encaminhamento mais adequado, inclusive, se for o caso, por meio de 

uma proposição específica”. 

A Deputada Erika Kokay informou que as notas taquigráficas desta audiência seriam 

encaminhadas ao Ministro da Saúde, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Cultura 

e ao Ministro da Educação, com respeito à contribuição da Saúde e da Educação nesta 

audiência. “E esta Comissão vai solicitar audiência com a ANDIFES para discutirmos o 

compromisso das escolas com a construção da oferta de formação em Terapia 

Ocupacional”. A parlamentar também falou sobre a criação de um grupo de trabalho para 

que uma “discussão permanente sobre a inclusão da terapia ocupacional em todas as 

políticas públicas, particularmente nessas cinco políticas públicas que dizem respeito à 

nossa própria libertação como seres humanos”. 

Ao final a Deputada Erika Kokay destaca que “É importante que estejamos muito atentos 

à mãe de todos os direitos: a democracia. A democracia é a mãe de todos os direitos, 

repito. Ao mesmo tempo em que os direitos potencializam a democracia, eles a 

transformam numa democracia de alta intensidade, e não de baixa intensidade, como a 

democracia representativa que temos na Casa, que não nos representa porque está 
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distante e de costas para o povo brasileiro. Há necessidade de impulsionarmos a 

democracia participativa. As audiências públicas são instrumentos com essa perspectiva. 

Assegurando a importância da democracia e considerando que vivemos um período de 

rompimento democrático, nós temos que carregar os direitos para que eles possam 

consolidar a democracia” (Grifo nosso). 

 

4. 14 de setembro de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

14/09/16 Debater a situação do 

Sistema Prisional do 

Distrito Federal 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h55 às 

17h23 

(2h28min) 

Requerimento nº 

71/2016, de autoria da 

Deputada Erika 

Kokay 

EXPOSITORES: Nélia Maurício Pires Lopes Vieira, Chefe de Gabinete da Secretaria 

de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal; e Darlana Ribeiro 

Godoi, Representante da Associação dos Familiares de Internas e Internos do Distrito 

Federal e Entorno - AFISP/DFE; e os Senhores Marcelo Santos Teixeira, Promotor de 

Justiça-Coordenador do Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do 

MPDFT - NUPRI; Wesley Barreto Bastos, representante do Sindicato dos Agentes de 

Atividades Penitenciárias do Distrito Federal - SINDPEN/DF; e Nery Moreira da Silva, 

Diretor Executivo da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Luiz Couto - Vice-Presidente; Nelson Marquezelli - titular; e Celso 

Jacob e Érika Kokay – suplentes. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Ronaldo Lessa, Érika Kokay, Pedro Uczai. Considerando 

que presidiram a reunião, em momentos distintos, a Deputada Érika Kokay e o Deputado 

Ronaldo Lessa. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Erika Kokay como Presidente ≈ 22min. 

Deputada Ronaldo Lessa como Presidente ≈ 20 min. 

Deputado Pedro Uczai como participante ≈ 6 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Selma, Rita de Cássia, Priscila Amaral, 

Juliana Alves, Helena Marques da Silva Neto, Paulina Resende, Edil Coelho, Ana 

Cristina, Aline, José Márcio, Felipe Arruda. 
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Observações: O evento foi transmitido pela Internet, possibilitando a participação pelo 

e-Democracia. No entanto, não foi localizado nas notas taquigráficas e no arquivo sonoro 

qualquer manifestação por meio do bate-papo virtual. 

O Deputado Ronaldo Lessa que deu início à reunião afirmou que é “sempre bom poder 

promover debates que contribuam para o aperfeiçoamento das nossas atividades 

parlamentares, das políticas púbicas e da nossa democracia”. 

O referido parlamentar também registrou a importância dos debates promovidos pela 

CLP, Acrescentando em relação a audiência que transcorria, in verbis: 

[...]este colegiado tem-se empenhado para trazer à Câmara dos Deputados temas e 

questões que despertam grande interesse da sociedade, bem como nos indicam o caminho 

a ser percorrido para solucionar os graves problemas que afligem os segmentos sociais e 

a população como um todo. Hoje vamos abordar a situação do sistema prisional do 

Distrito Federal, levantada pela ilustre Deputada Erika Kokay, que cumprimento pela 

louvável iniciativa de requerer a realização desta audiência pública. Trata-se de assunto 

de grande relevância para todos os membros desta Casa, posto que expõe mazelas 

enfrentadas em praticamente todas as demais Unidades da Federação. 

A Audiência teve o debate esperado, pois havia contraditório.  

Poucos parlamentares manifestaram-se na reunião. 

Houve participação do público presente de forma satisfatória em relação ao número de 

participantes. 

Segundo informado pela Deputada Érika Kokay, autora do Requerimento que deu 

origem à Audiência Pública, a reunião foi gravada em áudio e vídeo. Porém não foi 

constatada participação da sociedade por meio do e-Democracia. 

Ao final da reunião a Deputada Érika Kokay sugeriu, in verbis: 

[...] Nós poderíamos fazer a mesma coisa com o sistema prisional, criar um grupo de 

trabalho, com a participação das associações, com as contribuições da Pastoral, com as 

contribuições da Comissão de Justiça e Paz e com a participação do Estado, seja da 

Secretaria do Trabalho, seja da Secretaria da Segurança. Não seria apenas uma política 

pública ou apenas uma secretaria que trabalharia nessa perspectiva. 

Esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo neste momento pela TV Câmara, 

para que o Brasil inteiro saiba que aqui no Distrito Federal, a Capital da República, as 

pessoas sofrem, sofrem e sofrem. 
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Em termos de desdobramentos da reunião de audiência pública, a Deputada Érika Kokay 

informou, em relação ao que foi debatido, “que vamos encaminhá-la também para a 

Secretaria de Segurança, com todas essas sugestões, inclusive com algumas que 

foram apontadas aqui”. 

 

5. 9 de novembro de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

09/11/16 A Situação do 

Atendimento 

Ambulatorial e 

Cirúrgico das Crianças 

com Cardiopatia 

Congênita. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

15h01 às 

17h46 

(2h45min) 

Requerimento nº 

83/2016 - de autoria 

da deputada Erika 

Kokay. 

EXPOSITORES: Eduardo David Gomes de Sousa - Analista Técnico de Políticas 

Sociais - Coordenação Geral de Média e Alta Complexidade - CGMAC/DAET - do 

Ministério da Saúde; Karen Bezerra Rocha de Aguiar - Defensora Pública do Núcleo 

Jurídico de Saúde do Distrito Federal; Márcia Adriana Saia Rebordões - Presidente da 

Associação de Assistência à Criança Cardiopata Pequenos Corações - AACC Pequenos 

Corações; Fábio Biscegli Jatene - Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Cardiovascular; Jorge Yussef Afiune - Membro do Departamento Científico de 

Cardiologia e representante da Sociedade Brasileira de Pediatria; e o Fernando 

Lucchese, Médico Cardiologista - Diretor do Hospital São Francisco de Cardiologia da 

Santa Casa de Porto Alegre. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes - Presidente; Aliel Machado, Angela Albino, Glauber 

Braga, Jô Moraes, Lincoln Portela e Raquel Muniz - titulares; e Benedita da Silva, Celso 

Jacob, Erika Kokay e Leonardo Monteiro – suplentes. Compareceram também os 

Deputados Carlos Henrique Gaguim, Dr. Sinval Malheiros, Evair Vieira de Melo, 

Goulart e Jaime Martins, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Chico Lopes, Mandetta, Ângela Albino, Érika Kokay, 

Arlindo Chinaglia. Presidiram a reunião, em momentos distintos, o Deputado Chico 

Lopes, a Deputada Ângela Albino e a Deputada Érika Kokay. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 11min. 
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Deputada Angela Albino como Presidente ≈ 1min. 

Deputado Erika Kokay como Presidente ≈ 18min. 

Deputado Mandetta como participante ≈ 2min. 

Participação efetiva do público na reunião: Maria Angélica, Rudenita Lessa, Janaina 

Solto, Cleonice de Lima, Fernando Adic. 

Observações: O evento foi transmitido pela Internet, possibilitando a participação pelo 

e-Democracia. No entanto, não foi localizado nas notas taquigráficas e no arquivo sonoro 

qualquer manifestação por meio do bate-papo virtual. 

Manifestação de poucos parlamentares. Manifestação de alguns poucos do público. 

Houve uma participação por meio do e-Democracia, conforme consta da Ata da reunião. 

A Deputada Érika Kokay, que presidia a reunião, antes de fazer os avisos finais, 

esclareceu, in verbis: 

[...] Nós vamos solicitar essa reunião em nome da Comissão de Legislação Participativa, 

que é uma das melhores e mais importantes Comissões desta Casa, porque tece o tecido 

legislativo com a participação da própria sociedade. Então, reputo esta uma Comissão 

muito importante. Ela é dirigida por um democrata, um Parlamentar que nos faz, todos 

os dias, agradecer ao povo do Ceará pela oferta de um Parlamentar da qualidade do 

Deputado Chico Lopes, Presidente desta Comissão. 

Em relação aos desdobramentos da reunião, a Deputada Érika acrescentou, in verbis: 

Nós vamos fazer esses procedimentos. Primeiro, vamos encaminhar o requerimento de 

informação para o Governador do Piauí. Também vamos solicitar essa audiência e 

convidar os membros desta Mesa. As pessoas que se inscreveram, como eu já disse, terão 

acesso ao áudio dessa audiência. 

 

6. 1.º de dezembro de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

01/12/16 A Educação que a Gente 

Quer. 

Anexo II, 

Plenário 

14 

10h10 às 

13h49 

(2h45min) 

Requerimento nº 

90/16, do Deputado 

Glauber Braga. 

EXPOSITORES: Wisley Pereira, Coordenador-Geral de Ensino Médio, da Secretaria 

de Educação Básica, do Ministério da Educação; Edite Colares Oliveira Marques, 

Coordenadora-Geral do Fórum Estadual de Educação do Ceará - FEE/CE; Mário Volpi, 

Coordenador do Programa de Cidadania dos Adolescentes, do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância - UNICEF/Brasil; Cleomar Manhas, Assessora Política do Instituto de 
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Estudos Socioeconômicos - INESC; Maria Rehder, Coordenadora de Projetos da 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação; Lisete Regina Gomes Arelaro, 

Professora Titular Sênior da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – 

USP; e Graziela Damasceno - representante dos estudantes. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Luiz Couto - Vice-Presidente; Aliel Machado, Glauber Braga, Jô 

Moraes e Lincoln Portela - titulares; Celso Jacob – suplente. Compareceram também os 

Deputados Carlos Henrique Gaguim, Izalci Lucas e Pr. Marco Feliciano, como não-

membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Chico Lopes. O Deputado Chico Lopes presidiu a 

reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 40min. 

Participação efetiva do público na reunião: Brenda Fernandes, Matheus Eduardo de 

Lima, Ana Clara Guerreiro, Sofia, Cirlene Alves, Sérgio Gouvêa, Gislaine, Talita, Maria 

José, Tiara, Paulo, Diego, Márcia e Raquel de Souza. 

Observações: O evento foi transmitido pela Internet, possibilitando a participação pelo 

e-Democracia. No entanto, não foi localizado nas notas taquigráficas e no arquivo sonoro 

qualquer manifestação por meio do bate-papo virtual. 

Participação de apenas 1 parlamentar. 

O público presente participou, ainda que não tenha sido em número relevante. 

Houve a participação do Ministério da Educação, para ouvir a sociedade e fazer possíveis 

contrapontos.. 

 

7. 14 de dezembro de 2016 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

14/12/16 ECUMENISMO NO 

BRASIL. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

15h01 às 

16h23 

(1h22min) 

Req. nº 89/16 - de 

autoria dos deputados 

Cabo Sabino, Chico 

Lopes e Lincoln Portela. 

EXPOSITORES: Paulo José Pessoa de Jesus - Arquiteto, Gestor de Cidades, Escritor 

e Conferencista; Enaildo Vianna - Cientista Social, Mestre em Comunicação e 

Conferencista; e Mariene Matos - Advogada e Professora de Direito Público.  
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Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Ronaldo Lessa e Luiz Couto - Vice-Presidentes; Aliel Machado, 

Angela Albino, Glauber Braga, Janete Capiberibe, Lincoln Portela e Luiza Erundina - 

titulares; e Celso Jacob, Chico Alencar e Leonardo Monteiro – suplentes. Compareceram 

também os Deputados Evair Vieira de Melo e Jhc, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos seguintes parlamentares: Chico Lopes, Cabo Sabino. Considerando que o 

Deputado Chico Lopes presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 11min. 

Deputado Cabo Sabino como participante ≈ 6 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Senhor Marcos Espíndola. 

Observações: O evento foi transmitido pela Internet, possibilitando a participação pelo 

e-Democracia. No entanto, não foi localizado nas notas taquigráficas e no arquivo sonoro 

qualquer manifestação por meio do bate-papo virtual. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 

A audiência teve como objetivo debater sobre o ecumenismo no Brasil. A expositora 

Mariene Matos destacou a importância da CLP, dentre as outas Comissões, “cuja missão 

consiste em promover a interação proativa entre cidadania e representação popular, 

oportunizando à sociedade civil apresentar diretamente suas ideias e contribuições no 

cenário político. Ressalvo, também, a grande valia para a construção da paz social na 

iniciativa desta Comissão, que se coloca à frente das demais ao focar sua atenção sobre 

a temática do ecumenismo, que envolve tanto os problemas transcendentes da 

convivência humana quanto as vicissitudes cotidianas das pessoas e coletividades”. 

O público presente participou, ainda que não tenha sido em número relevante. 

O Deputado Cabo Sabino em sua fala justificou a solicitação da realização desta 

audiência pública “para que este tema pudesse ser discutido nesta Casa, para que as 

pessoas pudessem vir aqui, pessoas que usam o ecumenismo, que estão à frente dele, que 

trabalham para ele, que o defendem, para que aqueles que têm dúvida pudessem, nesta 

tarde, dirimir suas dúvidas e aqui aprender um pouco mais. (...) Dessa forma, espero que 

nos pilares do ecumenismo possamos encontrar, em cada um de nós, em cada indivíduo 

desta Nação e do mundo, pontos de equilíbrio para a nossa vida cotidiana, para um trato 

melhor no trabalho, para um trato melhor no Parlamento e para um trato melhor nas 
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famílias e em nosso País, a fim de a razão ser sempre posta em primeiro lugar. E quando 

a paixão vier a se manifestar, que venha para sacramentar aquilo que foi decidido pela 

razão, e não para usurpar a razão em detrimento de paixões que nos levam a lugar 

nenhum.” 

A reunião foi bem proveitosa dentro daquilo em que ela foi proposta. Ao final da reunião 

o Deputado Chico Lopes acreditou “sair dela melhor do que entrou”. Ademais, não 

houve nenhum resultado legislativo concreto. 

 

2016 – REUNIÕES DELIBERATIVAS  

1. 11 de maio de 2016 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

11/05/2016 Anexo II, Plenário 03 14h47 às 14h59 

(12 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Chico Lopes - Presidente; Ronaldo Lessa e Luiz Couto - Vice-Presidentes; Janete 

Capiberibe, Jô Moraes, Lincoln Portela, Luiza Erundina e Pastor Luciano Braga - 

Titulares; Celso Jacob, Erika Kokay e Glauber Braga – Suplentes. Compareceram 

também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira e Evair de 

Melo, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Luiz Couto, Lincoln Portela e Luiza Erundina. 

Observações: Constava da pauta 8 itens para serem deliberados, sendo 7 requerimentos 

de autoria de parlamentares -, todos aprovados em bloco (todos aprovados juntos), sem 

questionamentos, e 1 sugestão da sociedade civil que também foi aprovada. 

O Deputado Luiz Couto sugeriu que os Requerimentos fossem votados em bloco. O 

Deputado Lincoln Portela manifestou-se favoravelmente à proposta. Assim, os 

Requerimentos foram votados sem debates. 

O Deputado Lincoln Portela inclusive mencionou que o quórum estava baixo em razão 

de várias comissões estarem em funcionamento. 

A Deputada Luíza Erundina solicitou que fossem indicados alguns convidados para 

evento proveniente do Requerimento de autoria do Deputado Luiz Couto, que já havia 

sido aprovado. O Plenário acolheu de pronto a solicitação.  

Não houve manifestação da sociedade civil organizada. 

Destaque para a duração da reunião de apenas 12 minutos. 
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2.  1.º de junho de 2016 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

01/06/2016 Anexo II, Plenário 03 15h06 às 15h35 

(29 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Chico Lopes - Presidente; Ronaldo Lessa e Luiz Couto - Vice-Presidentes; Glauber 

Braga, Jô Moraes, Lincoln Portela, Luiza Erundina, Nelson Marquezelli, Orlando Silva 

e Raquel Muniz - titulares; Aliel Machado, Arnaldo Jordy, Celso Jacob, Erika Kokay, 

Jorginho Mello, Leonardo Monteiro e Patrus Ananias – suplentes. Compareceram 

também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira e Evair de 

Melo, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Glauber Braga, Ronaldo Lessa, Pedro Uczai, Jô Moraes. Presidiram a reunião, 

em momentos distintos, os Deputados Chico Lopes e Ronaldo Lessa. 

Observações: Constava da pauta 8 itens para serem deliberados, sendo 6 requerimentos 

de autoria de parlamentares -, todos aprovados em bloco (todos aprovados juntos), sem 

questionamentos, e 2 sugestões da sociedade civil que também foram aprovadas. 

Os Requerimentos foram aprovados em bloco, sem manifestações. 

Poucos parlamentares se manifestaram na reunião. 

Não houve participação da sociedade civil organizada. 

O Deputado Pedro Uczai, em seu parecer, registrou que a CLP é a porta de entrada da 

sociedade civil, considerando a Comissão o local ideal para a realização da Audiência. 

 

3. 28 de junho de 2016 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

28/06/2016 Anexo II, Plenário 15 15h00 às 15h27 

(27 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Chico Lopes - Presidente; Luiz Couto - Vice-Presidente; Lincoln Portela, 

Nelson Marquezelli, Orlando Silva e Raquel Muniz - titulares; e Aliel Machado, Celso 

Jacob, Chico Alencar, Fábio Ramalho e Patrus Ananias – suplentes. Compareceu 

também o Deputado Carlos Henrique Gaguim, como não-membro. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Luiz Couto, Patrus Ananias, Orlando Silva e Raquel Muniz. 
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Observações: Constava da pauta 14 itens para serem deliberados, sendo: 

01 sugestão de Emenda à LDO, de autoria da Associação Greenpeace do Brasil - 

Aprovada; 

08 requerimentos de autoria de parlamentares todos aprovados em bloco, sem 

manifestações dos parlamentares presentes; e 

05 sugestões da sociedade civil – todos aprovadas por unanimidade, com pouquíssimas 

discussões das matérias e sem a participação efetiva de representantes da sociedade civil. 

Destaque para o tempo de duração da reunião que foi de 27 minutos e a quantidade 

de itens constante na pauta e que foram deliberados. 

 

4. 5 de julho de 2016 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

05/07/2016 Anexo II, Plenário 15 15h55 às 16h03 

(08 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Chico Lopes - Presidente; Luiz Couto - Vice-Presidente; Angela Albino, Glauber Braga, 

Jô Moraes, Lincoln Portela e Raquel Muniz - Titulares; Erika Kokay, Leonardo 

Monteiro e Patrus Ananias – Suplentes. Compareceu também o Deputado Evair Vieira 

de Melo, como não-membro. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes e Luiz Couto. Presidiu a reunião o Deputado Chico Lopes. 

Observações: Constava da pauta somente 04 itens para serem deliberados, sendo: 

02 sugestões de Emenda à LDO, uma de autoria do Colegiado Nacional de Gestores 

Municipais de Assistência Social e outra de autoria da União Nacional dos Estudantes- 

Aprovadas; 

01 requerimento de autoria de parlamentar - Aprovado; e 

01 sugestão da sociedade civil – Aprovada por unanimidade. 

Apenas 2 parlamentares se manifestaram na reunião. Não houve debates de quaisquer 

itens. Não houve participação da sociedade civil organizada. Poucas matérias foram 

colocadas em pauta. Destaque para a duração da reunião de apenas 08 minutos. 

 

5. 2 de agosto de 2016 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

02/08/2016 Anexo II, Plenário 03 15h44 às 16h05 

(21 min) 
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Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Chico Lopes - Presidente; Ronaldo Lessa e Luiz Couto - Vice-Presidentes; 

Aliel Machado, Glauber Braga, Jô Moraes, Lincoln Portela, Luiza Erundina, Pastor 

Luciano Braga e Raquel Muniz - titulares; e Assis do Couto, Celso Jacob e Leonardo 

Monteiro – suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim e 

Evair Vieira de Melo, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Aliel Machado, Ronaldo Lessa, Celso Jacob, Jô Moraes. Presidiram  a reunião 

os Deputados Chico Lopes e Ronaldo Lessa. 

Observações: Constava da pauta somente 04 itens para serem deliberados, sendo: 

01 requerimento de autoria de parlamentar - Aprovado; e 

03 sugestões da sociedade civil – Aprovados por unanimidade. Destaque para a 

votação de um dos requerimentos, em que a Deputada Érika Kokay não estava presente, 

e foi nomeada a Deputada Jô Moraes como relatora substituta para a leitura do parecer.  

Poucas matérias foram colocadas em pauta. Somente 5 parlamentares se manifestaram 

efetivamente na reunião. A sociedade civil organizada não compareceu à reunião. 

Destaque para a duração da reunião de apenas 21 minutos.. 

 

6. 13 de setembro de 2016 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

13/09/2016 Anexo II, Plenário 03 15h25 às 16h10 

(45 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Chico Lopes - Presidente; Ronaldo Lessa e Luiz Couto - Vice-Presidentes; Angela 

Albino, Glauber Braga, Jô Moraes, Lincoln Portela, Nelson Marquezelli e Orlando Silva 

- titulares; e Arnaldo Jordy, Chico Alencar, Erika Kokay e Leonardo Monteiro – 

suplentes. Compareceram também os Deputados Andres Sanchez, Carlos Henrique 

Gaguim, Evair Vieira de Melo e Weliton Prado, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Jô Moraes, Lincoln Portela, Ronaldo Lessa, Luiz Couto, Erika Kokay. Presidiram 

a reunião os Deputados Lincoln Portela, Chico Lopes e Ronaldo Lessa em momentos 

distintos.. 

Observações: Constava da pauta 12 itens para serem deliberados, sendo: 

03 requerimentos de autoria de parlamentar - Aprovados; 
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09 sugestões da sociedade civil – sendo que 08 foram aprovadas por unanimidade e 

01 Retirada de pauta de Ofício. () 

A Sugestão retirada de pauta de Ofício era a SUGESTÃO Nº 44/15 - da Associação 

Comercial da Vila Planalto - que "sugere à Comissão de Legislação Participativa Projeto 

de Lei que Cria o Fundo Nacional de Ressarcimento às Vítimas de Infratores da Lei e dá 

outras providências". RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela 

rejeição. 

As matérias foram votadas sem discussões. Não houve participação da sociedade civil 

organizada. 

 

7. 18 de outubro de 2016 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

18/10/2016 Anexo II, Plenário 03 16h15 às 16h28 

(13 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Chico Lopes - Presidente; Luiz Couto - Vice-Presidente; Angela Albino, Glauber Braga, 

Jô Moraes, Lincoln Portela, Nelson Marquezelli, Orlando Silva e Pastor Luciano Braga 

- titulares; e Arnaldo Jordy, Celso Jacob, Chico Alencar, Erika Kokay, Leonardo 

Monteiro e Patrus Ananias – suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos 

Henrique Gaguim, Evair Vieira de Melo, Geovania de Sá, Gonzaga Patriota e Jaime 

Martins, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Jô Moraes, Nélson Marquezelli, Jô Moraes. Presidiram a reunião, em momentos 

distintos, os Deputados Chico Lopes e Nélson Marquezelli. 

Observações: Constava da pauta 07 itens para serem deliberados, sendo: 

03 requerimentos de autoria de parlamentar - Aprovados; 

04 sugestões da sociedade civil –03 aprovadas por unanimidade e 01 Retirada de 

pauta de Ofício.  

A Sugestão retirada de pauta de Ofício era a SUGESTÃO Nº 44/15 - da Associação 

Comercial da Vila Planalto - que "sugere à Comissão de Legislação Participativa Projeto 

de Lei que Cria o Fundo Nacional de Ressarcimento às Vítimas de Infratores da Lei e dá 

outras providências". RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela 

rejeição. 
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Poucos parlamentares participaram da reunião. Alguns parlamentares, autores e 

relatores, não estavam presentes no momento da votação. Claro esvaziamento da reunião 

por parte de parlamentares. Não houve manifestação da sociedade civil organizada. 

As matérias foram aprovadas sem debates. Percebe-se um esforço dos parlamentares 

presentes à reunião para esgotar a pauta, aprovando todos os itens, de forma a não 

prejudicar eventos futuros, a exemplo de audiências e seminários. 

 

8. 18 de outubro de 2016 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

18/10/2016 Anexo II, Plenário 03 16h36 às 16h48 

(12 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Chico Lopes - Presidente; Luiz Couto - Vice-Presidente; Jô Moraes, Lincoln Portela, 

Nelson Marquezelli e Orlando Silva - titulares; Arnaldo Jordy, Celso Jacob, Erika 

Kokay, Leonardo Monteiro e Patrus Ananias – suplentes. Compareceu também o 

Deputado Carlos Henrique Gaguim, como não-membro. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Orlando Silva, Luiz Couto. Presidiram a reunião os Deputados Chico Lopes e 

Orlando Silva. 

Observações: Constava da pauta 09 itens para serem deliberados, sendo: 

06 Sugestões de Emenda ao Orçamento, 04 Aprovadas e 02 Rejeitadas. 

01 requerimento de autoria de parlamentar - Aprovado; 

02 sugestões da sociedade civil –aprovadas por unanimidade  

Somente 3 parlamentares participaram da reunião. Não foi localizada na ata da reunião, 

nos áudios e nos vídeos qualquer participação da sociedade civil organizada. 

As matérias foram aprovadas sem debates, de forma bastante célere. Destaque para a 

duração da reunião de apenas 12 minutos. 

 

9. 23 de novembro de 2016 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

23/11/2016 Anexo II, Plenário 03 11h02 às 11h31 

(29 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Luiz Couto - Vice-Presidente; Glauber Braga, Lincoln Portela, Luiza Erundina e Raquel 

Muniz - titulares; e Benedita da Silva, Cabo Sabino, Celso Jacob, Erika Kokay e 



268 
 

Jorginho Mello – suplentes. Compareceram também os Deputados Evair Vieira de Melo, 

Luiz Nishimori, Tenente Lúcio e Weliton Prado, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Érika Kokay, Lincoln Portela, Raquel Muniz. Presidiram a reunião, em 

momentos distintos, os Deputados Chico Lopes e a Deputada Raquel Muniz. 

Observações: Constava da pauta 11 itens para serem deliberados, sendo: 

05 requerimentos de autoria de parlamentar - Aprovados; 

06 sugestões da sociedade civil – 05 Pareceres dos Relatores aprovados por 

unanimidade e 01 Sugestão Retirada de pauta de Ofício.  

A Sugestão retirada de pauta de Ofício era a SUGESTÃO Nº 44/15 - da Associação 

Comercial da Vila Planalto - que "sugere à Comissão de Legislação Participativa Projeto 

de Lei que Cria o Fundo Nacional de Ressarcimento às Vítimas de Infratores da Lei e dá 

outras providências". RELATOR: Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela 

rejeição. 

A Deputada Érika Kokay fez a leitura dos Requerimentos nº 86/16 e 87/16. O Deputado 

Chico Lopes, Presidente da Comissão, colocou em discussão os Requerimentos. Nessa 

oportunidade, o Deputado Lincoln Portela sugeriu que fossem votados em bloco os 

Requerimentos, o que foi aceito pelos pares. Os Deputados Lincoln Portela, Raquel 

Muniz e Érika Kokay manifestaram-se no sentido de subscrever alguns dos 

Requerimentos. Os Requerimentos foram aprovados sem discussões. Em relação às 

sugestões, percebeu-se que 3 parlamentares fizeram as leituras de seus Pareceres, 

não havendo debates antes da aprovação.  

Ademais, não foi localizada na ata da reunião, nos áudios e nos vídeos qualquer 

participação da sociedade civil organizada. 

 

10. 7 de dezembro de 2016 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

07/12/2016 Anexo II, Plenário 03 17h09 às 17h16 

(07 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Chico Lopes - Presidente; Luiz Couto - Vice-Presidente; Aliel Machado, Angela Albino, 

Glauber Braga, Jô Moraes, Lincoln Portela, Orlando Silva e Pedro Uczai - Titulares; 

Benedita da Silva, Celso Jacob, Chico Alencar, Erika Kokay e Leonardo Monteiro – 
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Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Goulart e 

Marcelo Castro, como não-membros.  

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes e Pedro Uczai. Presidiu a reunião o Deputado Chico Lopes. 

Observações: Constava da pauta 06 itens para serem deliberados, sendo: 

03 requerimentos de autoria de parlamentar – Retirados de Pauta de Ofício; 

03 sugestões da sociedade civil –1 Parecer do Relator aprovado por unanimidade e 

02 Sugestões retiradas de Pauta de Ofício.  

Sugestões Retiradas de pauta de Ofício: 

SUGESTÃO Nº 44/15 - da Associação Comercial da Vila Planalto - que "sugere à 

Comissão de Legislação Participativa Projeto de Lei que Cria o Fundo Nacional de 

Ressarcimento às Vítimas de Infratores da Lei e dá outras providências". RELATOR: 

Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 15/15 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e 

Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, 

Quissamã e Carapebus/RJ - que "sugere Projeto de Lei que altera o § 1º do art. 477 da 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para que todo trabalhador, quando no ato da 

rescisão do contrato de trabalho, independentemente o tempo de serviço, seja assistido 

pelo Sindicato ou autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego". RELATOR: 

Deputado ORLANDO SILVA. PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei 

que apresenta. RETIRADO DE PAUTA, DE OFÍCIO. 

Somente 2 parlamentares participaram da reunião. Não foi localizada na ata da reunião, 

nos áudios e nos vídeos qualquer participação da sociedade civil organizada. 

Somente 1 sugestão foi aprovada, sendo todos os itens restantes retirados de pauta de 

ofício. Destaque para a duração da reunião de apenas 07 minutos. 

 

11. 14 de dezembro de 2016 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

14/12/2016 Anexo II, Plenário 03 14h42 às 14h53 

(11 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Ronaldo Lessa e Luiz Couto - Vice-Presidentes; Aliel Machado, Angela Albino, Glauber 

Braga, Janete Capiberibe, Lincoln Portela e Luiza Erundina - titulares; e Celso Jacob – 
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suplente. Compareceram também os Deputados Evair Vieira de Melo e Jhc, como não-

membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes e Celso Jacob. Presidira a reunião os Deputados Chico Lopes e Celso Jacob em 

momentos distintos. 

Observações: Constava da pauta 07 itens para serem deliberados, sendo: 

02 requerimentos de autoria de parlamentar – Aprovados; 

04 sugestões da sociedade civil – 2 Pareceres dos Relatores aprovados por 

unanimidade e 02 retirados de Pauta de Ofício.  

Sugestões Retiradas de pauta de Ofício: 

SUGESTÃO Nº 44/15 - da Associação Comercial da Vila Planalto - que "sugere à 

Comissão de Legislação Participativa Projeto de Lei que Cria o Fundo Nacional de 

Ressarcimento às Vítimas de Infratores da Lei e dá outras providências". RELATOR: 

Deputado FÁBIO RAMALHO. PARECER: pela rejeição. 

SUGESTÃO Nº 97/13 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e 

Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, 

Quissamã e Carapebus/RJ - que "sugere projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade 

de fornecimento de vale-alimentação ao empregado, por parte da empresa contratante, 

sem a incidência de desconto salarial". RELATOR: Deputado NELSON 

MARQUEZELLI. PARECER: pela rejeição. 

Somente 2 parlamentares participaram da reunião. Alguns parlamentares, autores e 

relatores, não estavam presentes no momento da votação. A matérias foram deliberadas 

sem discussões. Não foi localizada na ata da reunião, nos áudios e nos vídeos qualquer 

participação da sociedade civil organizada. Destaque para a duração da reunião de apenas 

11 minutos. 

 

2017 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SUGERIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL  

1. 4 de maio de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

04/05/17 PEC 287/2016 - 

Reforma da Previdência 

(Regime Próprio dos 

Servidores Públicos) 

Anexo II, 

Plenário 03 

09h32 às 

13h10 

(3h38min) 

Req. nº95/16, da 

Deputada Érika 

Kokay; SUG nº 

89/15 do Sindilegis. 
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EXPOSITORES: Marcelo Barroso Lima Brito De Campos - Conselheiro do Instituto 

Brasileiro de Direito Previdenciário - IBDP. Floriano Martins de Sá Neto - Conselheiro 

da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal - ANFIP. Paulo 

Martins - Presidente da união dos Auditores Fiscais. Ely Maranhão - Diretor Jurídico 

do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da 

União - SINDILEGIS. Rudinei Marques - Presidente do Fórum Nacional Permanente 

de Carreiras Típicas de Estado - FONACATE. Mauro Silva - Diretor de Defesa 

Profissional e Assuntos Técnicos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil - UNAFISCO. Petrus Elesbão - Sindilegis. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Presidência do Deputado Chico Lopes, 1º Vice-Presidente. Registraram 

presença os Deputados (as) Chico Lopes – 1º Vice-Presidente; Adérmis Marini, 

Leonardo Monteiro e Lincoln Portela - Titulares; Erika Kokay e Glauber Braga – 

Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair Vieira 

de Melo, Professor Victório Galli e Weliton Prado, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos seguintes parlamentares: Deputado Chico Lopes; Deputada Erika 

Kokay; Deputado Lincoln Portela, Deputado Rôney Nemer. Considerando que à exceção 

do Deputado Rôney Nemer, todos eles presidiram a reunião, alternadamente. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente da reunião: ≈ 10 min. 

Deputada Erika Kokay como Presidente da reunião ≈ 33 min. 

Deputado Lincoln Portela como Presidente da 

reunião 

≈ 10 min. 

Deputado Roney Nemer como participante ≈ 8 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Sra. Daniela Gomes, Professora de 

Direito Tributário e de Direito Constitucional do Instituto Federal de Brasília; Sra. 

Adriana Faria, Coordenadora Jurídica e Parlamentar da Federação Nacional dos 

Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE; Sr. 

Cristiano Bernardino Moreira, Coordenador da FENAJUFE e Diretor do Sindicato 

dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul - SINTRAJUFE/RS; Sra. 

Magda Helena, Diretora do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do 

Tribunal de Contas da União - SINDILEGIS e da Federação Nacional dos Trabalhadores 
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do Judiciário Federal e Ministério Público da União – FENAJUFE; Sr. Sérgio Ronaldo 

da Silva, Secretário-Geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 

Federal - CONDSEF/FENADSEF; Sr. Paulo Rosa, do Sindicato dos Trabalhadores do 

Judiciário Federal no Rio Grande do Sul - SINTRAJUFE/RS; Sr. Edmilton Gomes, 

Coordenador-Geral em exercício da FENAJUFE - Federação Nacional dos 

Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União; Dra. Rosana dos 

Anjos, do Judiciário Federal, servidora aposentada de Pelotas, Rio Grande do Sul; Dr. 

Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, Conselheiro do Instituto Brasileiro de 

Direito Previdenciário. 

Observações: O conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela Internet. 

O material desta reunião está disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão 

promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp.  

Destaque para a fala do Deputado Rôney Nemer: “Estou no meu primeiro mandato, 

ainda estou aprendendo. Eu nem sabia que havia esta Comissão de Legislação 

Participativa. Vejam que eu tenho muito a aprender aqui”. 

Ao final da reunião, em que foi possível expor tanto posicionamento favoráveis quanto 

contrários à aprovação da Reforma Previdência, o expositor Sr. Paulo Martins afirmou 

que: “E eu acho que o que sai daqui é a conclusão de que precisamos ter uma 

estratégia, como em tudo na vida. Não adianta só reclamarmos nas redes sociais. 

Precisamos ter uma estratégia real de combate à reforma da Previdência. E isso 

passa, necessariamente, pela mobilização de toda a sociedade”. 

Por fim, o Presidente Deputado Lincoln Portela informa que a Comissão aprovou 

requerimentos para debates sobre a PEC da Reforma da Previdência, como as propostas 

de mudanças no Benefício de Prestação Continuada - BPC; as propostas de alteração na 

aposentadoria do servidor; debates sobre as mudanças nas aposentadorias do Regime 

Geral e também sobre as aposentadorias especiais. 

 

2. 10 de maio de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

10/05/17 Regime Geral de 

Previdência proposto 

na PEC 287/2016 

Anexo II, 

Plenário 03 

15h00 às 

17h29 

(2h29min) 

Requerimento nº 

95/16, da Sra. Érika 

Kokay, e à Sugestão 

nº 89/15, do 

Sindicato dos 

Servidores do Poder 

http://www.camara.leg.br/clp


273 
 

Legislativo Federal e 

Tribunal de Contas 

da União – 

Sindilegis 

EXPOSITORES: José Enéas Kovalczuk, Representante do Instituto dos Advogados 

Previdenciários (IAPE); Emerson Costa Lemes, Representante do Instituto Brasileiro 

de Direito Previdenciário; Chico Couto de Noronha Pessoa, Presidente da Comissão 

de Direito Previdenciário da OAB; e Paulo Martins, Vice-Presidente do Sindilegis. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Flávia Morais – Presidente, Chico Lopes – 1º Vice-Presidente; Adérmis 

Marini, Celso Jacob, Janete Capiberibe, Leandre, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela e 

Marcelo Aguiar - Titulares; Erika Kokay – Suplente. Registraram presença também os 

Deputados Cabuçu Borges, Carlos Henrique Gaguim, Chico Alencar, Evair Vieira de 

Melo, Félix Mendonça Júnior, Raquel Muniz e Weliton Prado, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se manifestações dos 

seguintes parlamentares: Flávia Morais, Chico Lopes, Janete Capiberibe e Erika 

Kokay. Considerando que a Deputada Flávia Morais, Deputado Chico Lopes e Deputada 

Erika Kokay presidiram a reunião em momentos distintos. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputada Flávia Morais como Presidente: ≈ 9 min. 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 4 min. 

Deputada Erika Kokay como Presidente ≈ 5 min. 

Deputada Janete Capiberibe como participante ≈ 10 min. 

Deputado Chico Lopes como participante ≈ 5 min. 

Deputada Erika Kokay como participante ≈ 15 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Lourival Matos, do SINDJUFE/BA; Mara 

Weber, da FENAJUFE; Gláucio Luiz da Silva, da FENAJUFE; e Rafael Scherer, da 

SINTRAJUFE. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Essa reunião de audiência pública se deu em conjunto com a reunião deliberativa 

do dia 10/05/2017. Como não havia número regimental de parlamentares para 

iniciar a deliberação dos itens constantes da pauta, a reunião se iniciou com a 

audiência pública. 

A reunião transcorreu de forma tranquila e expositiva com a manifestação contributiva 

de parlamentares e representantes da sociedade civil para o debate. Não consta a íntegra 

da reunião em texto. 

 

3. 8 de agosto de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

08/08/17 Debater a marcação da 

data limite dos 

Municípios brasileiros 

para ajustes de suas 

Guardas ao novo 

Estatuto 

Anexo II, 

Plenário 03 

15h13 às 

17h38 

(2h25min) 

Requerimento nº 

136/17, do Sr. 

Lincoln Portela, e à 

Sugestão nº 71/16, 

Fundação 

Conferência 

Nacional das 

Guardas Municipais 

do Brasil 

EXPOSITORES: Bruno Caligaris, Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública; Rodrigo Lopes, Prefeito de Andradas – MG; Oséias Francisco da 

Silva, Presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, Gustavo 

Cezário, Diretor Executivo da Confederação Nacional dos Municípios; Fernando Luiz 

Albuquerque Faria, Diretor do Departamento de Análise de Atos Normativos da 

Advocacia Geral da União – AGU; Diana Freitas de Andrade, Defensora Regional dos 

Direitos Humanos da Defensoria Pública da União – DPU.  

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Flávia Morais – Presidente; Chico Lopes – Vice-Presidente; André 

Amaral, Celso Jacob, Félix Mendonça Júnior, Leandre, Lincoln Portela, Luiza Erundina 

e Marcelo Aguiar - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Glauber Braga, Luiz Couto e 

Nelson Marquezelli – Suplentes. Registraram presença também os Deputados Arnaldo 

Faria de Sá, Evair Vieira de Melo, Major Olimpio, Marcio Alvino e Weliton Prado, como 

não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se manifestações dos 

seguintes parlamentares: Lincoln Portela, André Amaral, Chico Lopes, Major Olimpio 
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e Arnaldo Faria de Sá. Considerando que o Deputado Lincoln Portela e Chico Lopes 

presidiram a reunião em momentos distintos. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Lincoln Portela como Presidente: ≈ 9 min. 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 8 min. 

Deputada Major Olimpio como participante ≈ 5 min. 

Deputada Arnaldo Faria de Sá como participante ≈ 2 min. 

Participação efetiva do público na reunião:  

Jones Moura - Vereador pelo PSD da Câmara Municipal do Rio de Janeiro; Matheus 

Pereira Adan - Corregedor da Guarda Municipal de Salvador; João Gomes de Souza 

Neto - Inspetor-Geral da Guarda Municipal de Salvador; Silvano da Silva - Vereador e 

Secretário de Segurança na cidade de Cristalina, em Goiás; Almir Rodrigues - Vice-

Prefeito e Secretário de Segurança Pública do Município de Cotia, no Estado de São 

Paulo; Cleiton Correa dos Santos; Alexandre Moraes de Alvarenga Rangel - Guarda 

Municipal de Campinas, São Paulo; Alexandre A. M. Lustoza - Presidente da 

Associação dos Guardas Municipais de Rio Preto. e Henanes Bueno - Secretário 

Executivo do Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança 

Pública. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Essa reunião de audiência pública se deu em conjunto com a reunião deliberativa 

do dia 08/08/2017. Como não havia número regimental de parlamentares para 

iniciar a deliberação do item constante da pauta, a reunião se iniciou com a 

audiência pública.  

A participação do Deputado André Amaral se deu somente para defender a aprovação 

do requerimento de sua autoria, ou seja, a sua participação foi restrita à reunião 

deliberativa. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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A reunião foi marcada por muitas participações de representantes da categoria dos 

Guardas Municipais. 

Importante frisar a participação dos representantes da AGU e da Defensoria Pública da 

União como expositores. Muito meritória foram essas participações acerca dos pontos 

jurídicos que envolvem a questão do fortalecimento das políticas públicas de segurança 

pública. 

Um dos participantes da sociedade civil, presente ao evento, solicitou ao Presidente da 

reunião a geração de um relatório, a ser encaminhado a todos os prefeitos do Brasil. Em 

resposta a esse pedido, o Deputado Chico Lopes argumenta: “A única Comissão que não 

é técnica é esta. Ela pode gerar leis. Como V.Exa. está dizendo, nós vamos nos reunir e 

talvez elaborarmos uma lei ou qualquer outro documento e vamos comunicá-lo disso, já 

que temos seu endereço. Mas vou falar com os membros da Comissão nesse sentido. 

Porém, precisamos de respaldo constitucional para isso”. 

Ao final da reunião, o Deputado Chico Lopes considerou a audiência pública positiva e 

solicitou aos presentes a apresentação de sugestões. “Acho que os Prefeitos e o Chefe de 

Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública poderiam lutar por verbas no 

Orçamento da União destinadas às Guardas Municipais”. 

Por fim, o Deputado Chico Lopes demonstrou interesse em apresentar um projeto de lei 

para que as Guardas Municipais fossem privilegiadas no Orçamento da União 

 

4. 17 de agosto de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

17/08/17 A importância da 

engenharia para o 

desenvolvimento 

nacional. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

09h46 às 

12h39 

(2h53min) 

Requerimento nº 

113/17, do Sr. Ronaldo 

Lessa, e deliberação da 

Sugestão nº 98/17, da 

Associação dos 

Defensores Públicos do 

Estado do Ceará 

EXPOSITORES: Carlos Bastos Abraham, Presidente em exercício da Federação 

Nacional dos Engenheiros – FNE; Silvana Palmeira, Diretora da Federação 

Interestadual dos Sindicatos de Engenheiros – FISENGE; José Gilberto Pereira de 

Campos, Assessor do Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – 

CREA; Flávio Correia de Souza, Presidente do Conselho Regional de Engenharia e 
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Agronomia do Distrito Federal – CREA/DF; e Pedro Celestino, Presidente do Clube de 

Engenharia. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Ronaldo Lessa - Vice-Presidente; Celso Jacob, Félix Mendonça Júnior, 

Lincoln Portela, Luiza Erundina e Zé Augusto Nalin - Titulares; André Amaral, Carlos 

Henrique Gaguim, Luiz Couto e Patrus Ananias – Suplentes. Compareceram também os 

Deputados Professor Vitório Galli, Raimundo Gomes de Matos e Weliton Prado, como 

não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se manifestações dos 

seguintes parlamentares: Ronaldo Lessa e Patrus Ananias. Considerando que o 

Deputado Ronaldo Lessa presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Ronaldo Lessa como Presidente: ≈ 20 min. 

Deputado Patrus Ananias como participante ≈ 10 min. 

Participação efetiva do público na reunião: José Roberto, Antônio Trindade, 

Waldemar Moreira, Antônio Carlos e José Sávio. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Essa reunião de audiência pública se deu em conjunto com a reunião deliberativa 

do dia 17/08/2017.  

Consta da ata a informação que houve pergunta feita pelo e-democracia aos expositores 

presentes na presente reunião. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em vídeo: 

O Presidente da reunião, o Deputado Ronaldo Lessa, começa a reunião informando que 

lutará para tentar mudar a dinâmica dos trabalhos da CLP, alterando o dia das reuniões 

para a quarta-feira e não na quinta-feira, como frequentemente acontece. Ele acredita que 

na quinta-feira a maioria dos Deputados já começam a retornar aos seus Estados e com 

isso dificulta a participação efetiva na Comissão.  

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Ele ainda faz uma crítica à ida dos Deputados todas as semanas para os seus Estados, 

segundo ele argumenta, isso traz gastos públicos e impede que os parlamentares 

produzam o que devem produzir, que é legislação de qualidade para o povo.  

Destaque para a participação efetiva na reunião de apenas 2 parlamentares. 

A íntegra em vídeo da reunião encontrada no site da Comissão tem apenas 7 minutos e 

não consta a íntegra da reunião em texto. 

 

5. 24 de agosto de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

24/08/17 Os efeitos da Portaria nº 

207/2017, do TSE, que 

dispõe sobre a execução 

dos ajustes necessários 

aos Tribunais Regionais 

Eleitorais para atender à 

Resolução nº 

23.512/2017, do TSE, 

no tocante às zonas 

eleitorais das capitais. 

Anexo II, 

Plenário 03 

09h51 às 

11h51 

(2hrs) 

Sugestão nº 102, de 

2017, do Sindicado 

dos Servidores das 

Justiças Federais no 

Estado do Rio de 

Janeiro. 

EXPOSITORES: Julianne Marques, Vice-Presidente da Associação dos Magistrados 

Brasileiros - AMB; Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, Presidente da 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP; Fernanda 

Lauria, Diretora do Sindicado dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de 

Janeiro - SISEJUFE; Lucas Ferreira Costa, Representante do SISEJUFE; Erick 

Wilson Pereira, Presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho 

Federal da OAB. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes - Vice-Presidente; Félix Mendonça Júnior, Lincoln Portela 

e Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Glauber Braga, Luiz Couto e 

Patrus Ananias – Suplentes. Compareceram também os Deputados Evair Vieira de Melo 

e Tenente Lúcio, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se manifestações dos 

seguintes parlamentares: Deputado Glauber Braga, Deputados Luiz Couto, José 

Augusto Nalin e Lincoln Portela. Considerando que o Deputado Glauber Braga presidiu 

a reunião por 1h:45min e o Deputado Lincoln Portela presidiu os 15 minutos finais. 

Deputados  Tempo de participação 
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Deputado Glauber Braga como Presidente: ≈ 15 min. 

Deputado Luiz Couto como participante ≈ 3 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como participante ≈ 7 min. 

Deputado Lincoln Portela como participante ≈ 2 min. 

Deputado Lincoln Portela como Presidente ≈ 2 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Marcelo Henrique de Araújo Nogueira, 

TRE-CE; Mara Rejane Weber, FENAJUFE; Suely de Oliveira Bissi, TRE/PR; e 

Maria Eliete Maia, TRE/CE 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

O Deputado Luiz Couto justificou que precisaria se ausentar da reunião para comparecer 

à Comissão de Constituição e Justiça. 

O Deputado Zé Augusto Nalin, em sua fala, destaca que está em seu primeiro mandato 

e que imaginava que a Câmara dos Deputados fosse uma Casa que conversasse mais em 

busca de resolver mais rapidamente as pendencias, mas percebe que a Câmara é uma 

“Casa de embates” que não se resolvem. E, acrescenta que os representantes das 

entidades presentes nesta audiência pública estão no lugar errado para pedir ajuda, por 

que os Deputados não conseguem elaborar uma Reforma Política, pois quem determina, 

delibera e sobre o zoneamento eleitoral é o Ministro Gilmar Mendes: “513 Deputados 

com experiências diversas e não conseguem aprovar uma Reforma Política”. Segundo 

ele esclarece, uma grande parte dos Deputados não são francos com seus eleitores, 

“falam para plateia”, falam o que as pessoas querem ouvir. E ainda ressalta que a CLP é 

a única Comissão em que ele é titular, pois é o primeiro contato com o povo.  

O Presidente Glauber Braga sugeriu promover na semana seguinte um encontro entre os 

representantes presentes na audiência pública, a Deputada Shéridan e o Deputado 

Vicente Cândido que são relatores de propostas de Reformas Eleitorais na Câmara, para 

que estes pudessem pedir apoio às suas demandas. E no mesmo dia, uma coletiva de 

imprensa para os veículos que se interessarem pela matéria, e em suas próprias redes 

sociais, como forma de se fazer repercutir a demanda. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Foi falado também sobre o andamento da criação de uma Frente Parlamentar para o 

Fortalecimento da Justiça Eleitoral. 

 

6. 19 de setembro de 2019 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

19/09/2017 Transporte como 

Direito Social. 

Anexo II, 

Plenário 

04 

14h49 às 

17h16 

(2h:27min) 

Sugestão nº 108/2017, 

do Instituto de Estudos 

Socioeconômicos - 

INESC. 

EXPOSITORES: Lúcio Gregori, Engenheiro e Ex-Secretário de Transportes da 

Prefeitura de São Paulo; Ermínia Maricato, Arquiteta, Urbanista e Professora 

Aposentada da Universidade de São Paulo – USP; Cleo Manhas, Educadora e Assessora 

Política do Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC; Letícia Bortolon, 

Coordenadora de Políticas Públicas do Instituto de Políticas de Transporte e 

Desenvolvimento – ITDP Brasil; e Paulo Henrique Santarém, Representante do 

Movimento Passe Livre. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Flávia Morais – Presidente; Chico Lopes – Vice-Presidente; Celso 

Jacob, Félix Mendonça Júnior, Leonardo Monteiro; Lincoln Portela, Luiza Erundina e 

Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim e Luiz Couto – Suplentes. 

Compareceram também os Deputados Angelim, Marcelo Matos, Professor Victório 

Galli e Weliton Prado, como não-membros.  

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se manifestações dos 

seguintes parlamentares: Deputado Chico Lopes, Deputada Luiza Erundina, 

Deputados Flávia Morais, Zé Augusto Nalin e Angelim. Considerando que os Deputados 

Chico Lopes e Luiza Erundina presidiram a reunião alternadamente. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente: ≈ 06 min. 

Deputado Luiza Erundina como Presidente ≈ 25 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como participante ≈ 3 min. 

Deputada Flávia Morais como participante ≈ 3 min. 

Deputado Angelim como participante ≈ 3 min. 

Participação efetiva do público na reunião: o Senhor Nazareno Stanislau Affonso, 

do Instituto MDT e do Instituto Rua Viva, e também a Senhora Alda Dutra Duarte, do 
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Movimento Nossa Brasília. Em seguida, a Presidente em exercício registrou a 

participação dos internautas Ailton, Emanuel Meirelles, Renato Romano, e Ronaldo 

Corvo. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

A Deputada Flávia Morais ressalta a importância da audiência pública para a melhoria 

do transporte público do país. 

O Deputado Augusto Nalin disse que se identifica muito com a CLP porque tem a 

oportunidade de “visualizar o todo dos mais variados temas”. 

O Deputado Angelim falou sobre a importância da discussão exaustiva da questão das 

gratuidades: “Não pode apenas o trabalhador pagar! Os gestores devem necessariamente, 

ser mais exigentes nas concessões para garantir a qualidade dos serviços prestados”. 

A Deputada Luiza Erundina ressalta que a CLP é uma das poucas janelas abertas entre o 

Parlamento e a sociedade e que é muito discriminada, porque no início era ‘tida como 

um castigo” para aqueles deputados que estavam brigados com suas lideranças 

partidárias. “Até que se deram conta que tem povo na CLP, aqui tem presença da 

sociedade, tem debate de temas que tem tudo a ver com a sociedade e com a situação 

concreta do povo”. 

A Deputada se compromete a avançar na regulamentação e criação de novos mecanismos 

que possam dar maior eficácia a esse direito social que é essa conquista constitucional 

formal para que possam ser contemplados em seus orçamentos, nas suas políticas. E isso 

só será possível pela força popular. 

 

7. 19 de outubro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃ

O 

AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

19/10/2017 Uso indiscriminado de 

bebidas energéticas. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

10h02 às 

11h41 

(1h39min) 

Sugestão nº 49/2016, 

do Instituto Cuidar 

Jovem 

EXPOSITORES: Senhores Quirino Cordeiro Júnior, Coordenador de Saúde Mental, 

Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde; Thalita Antony de Souza Lima, 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Gerente Geral de Alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; e 

Marcos M. Daudt, Presidente do Instituto Cuidar Jovem 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes - Vice-Presidente; Celso Jacob, Félix Mendonça Júnior e 

Lincoln Portela - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Glauber Braga, Jean Wyllys, 

Nelson Marquezelli e Patrus Ananias – Suplentes. Compareceu também o Deputado 

Weliton Prado, como não-membro.  

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos seguintes parlamentares: Deputado Patrus Ananias, Deputado 

Nelson Marquezelli. Considerando que esses Deputados presidiram a reunião 

alternadamente. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Patrus Ananias como Presidente: ≈ 6 min. 

Deputado Nelson Marquezelli como Presidente ≈ 15 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Senhor Gilberto F. Taboada, do Partido 

Social Cristão - PSC, e lidos os questionamentos do internauta Ronaldo Corvo, que 

participou pelo e-democracia 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

O participante Sr. Gilberto Taboada fez perguntas referentes ao mercado de bebidas 

estimulantes: Quantos fornecedores existem no país?; Quantos são os importadores?; 

Quantos empregados estão diretamente empenhados na fabricação dessas bebidas?; Qual 

é o faturamento mensal, anual dessas empresas na venda dessas bebidas? Essas respostas 

seriam importantes para se mensurar o impacto que uma intervenção n kmi8esse 

mercado possa causar.  

O presidente da reunião, Dep. Nelson Marquezelli, se identificou como um dos maiores 

revendendores AMBEV do país com representação em Pirassununga e em mais 38 

cidades, diz que essas perguntas são difíceis de se responder por ser um mercado novo. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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O expositor esclarece que o cerne do debate é o uso nocivo de bebidas energéticas por 

adolescentes e que podem prejudicar saúde dessas pessoas. “Nós temos um assunto de 

periculosidade, de saúde pública, em especial ao consumo prematuro pelos adolescentes, 

mais ainda potencializado pelo uso de bebidas alcoólicas, e também sem informações 

conclusivas e precisas de quanto de taurina e cafeína tem nesses produtos”. 

Foi sugerido que uma das formas para se restringir o uso dessas bebidas é pensar em 

aumentar a taxação do preço dessas bebidas que hoje são consideradas muito baratas e 

restringir os pontos de venda. Outra medida seria pensar em controlar a propaganda.  

Foi exposto ainda sobre as reais consequências do uso dessas substancias para crianças 

e adolescentes e os estudos precisam avançar nesse sentido para que o debate possa 

evoluir para a criação de um proposta legislativa que regulamente a matéria. 

 

8. 8 de novembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

08/11/17 Indústria das Multas no 

Brasil - ao invés de 

Educação, mais 

Arrecadação e Punição. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h54 às 

16h44 

(1h50min) 

Sugestão nº 90/2016 

- CLP, da 

Associação 

Socioambiental 

"Carona Legal". 

EXPOSITOR: Senhor Valdir Braz de Azevedo, Presidente da Associação Carona 

Legal 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Flávia Morais – Presidente, Chico Lopes e Ronaldo Lessa – Vice-

Presidentes, Benedita da Silva, Celso Jacob, Félix Mendonça Jr., Janete Capiberibe, 

Leandre, Lincoln Portela, Luiza Erundina, Subtenente Gonzaga e Zé Augusto Nalin - 

Titulares; André Amaral, Assis Melo, Carlos Gaguim, Jean Wyllys e Luiz Couto – 

Suplentes. Compareceram também os Deputados Evair de Melo e Weliton Prado, como 

não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

do seguinte parlamentar: Chico Lopes. Considerando que este deputado presidiu a 

reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente: ≈ 10 min. 

Participação efetiva do público na reunião:  
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Participações pelo e-democracia dos internautas: Fernando Guerra, Andrade44 e Maria 

Teresa Miranda. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Essa reunião de audiência pública se deu em conjunto com a reunião deliberativa 

do dia 08/11/2017. O início dos trabalhos se deu com a reunião deliberativa, 

passando- se a seguir com a realização da presente audiência pública que durou 35 

minutos. 

Vários Deputados estiveram presentes na reunião deliberativa e participaram 

efetivamente da reunião. No entanto, a audiência pública se realizou somente com 

a presença de um expositor e de um parlamentar. A discussão entre os dois se 

resumiu em tratar sobre a importância da educação de trânsito nas escolas. 

Houve perguntas do público pelo e-democracia. 

A audiência não produziu nenhum resultado prático. 

 

9. 5 de dezembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

05/12/17 Debate sobre a 

realização, implantação 

e expansão dos plantões 

das Defensorias 

Públicas em todo o 

Brasil. 

Anexo II, 

Plenário 03 

10h42 às 

12h44 

(2h02min) 

Sugestão nº 

98/2017 - CLP, da 

Associação dos 

Defensores Públicos 

do Estado do Ceará. 

Relator: Deputado 

Chico Lopes. 

EXPOSITORES: Senhores Renato Roseno, Deputado Estadual do Estado do Ceará 

(PSOL/CE); Gilmar Menezes S. Júnior, Defensor Público Federal e Secretário de 

Relações Institucionais/ASLEG; Ana Carolina Neiva Gondim Ferreira Gomes, 

Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará – ADPEC; Igor 

Albuquerque Roque, Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos 

Federais – ANADEF; Ivan Rodrigues Sampaio, Coordenador do Movimento Quanto 

Vale uma Vida; e Lúcio Andrade Hilário Nascimento, Ouvidor da Defensoria Pública 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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do Mato Grosso e Presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores das Defensorias 

Públicas. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes – Vice-Presidente, Janete Capiberibe e Zé Augusto Nalin 

– Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Glauber Braga, Jorginho Mello, Luiz Couto e 

Nelson Marquezelli – Suplentes. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos seguintes parlamentares: Deputado Chico Lopes e Deputado Zé 

Augusto Nalin. Considerando que o Deputado Chico Lopes presidiu a reunião do início 

até o fim. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente da reunião: ≈ 17 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como participante ≈ 1 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Internauta Manoel Neto 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Na página da Comissão não consta a íntegra do texto, nem íntegra do vídeo desta 

reunião. 

O Deputado Chico Lopes esclareceu que os internautas poderiam enviar sugestões e 

críticas e que ao final da reunião será apresentada um resumo das propostas, pois “a 

Comissão de Legislação Participativa tem o poder de apresentar Lei”. 

O Deputado Zé Augusto Nalin parabenizou a mesa e lamentou ter chegado atrasado e 

pegou o final da exposição do sr. Ivan Rodrigues e entende que todos estão em defesa da 

Defensoria Pública e da sociedade. Com isso, ele se absteve de fazer qualquer pergunta 

ou contribuição para o debate. 

Foi exposta a pergunta do Manuel Neto: “Poderia crescer o direito em diligência e 

integração aos serviços com padrões de garantia de defesa da Defensoria Pública”? Foi 

dito que o ideal seria a presença de defensores Públicos em todas as sessões judiciárias 

conforme a PEC 80. 

http://www.camara.leg.br/clp
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Ao final, o Deputado Chico Lopes, em nome da Deputada Flávia Morais, Presidente da 

CLP, agradeceu a presença de todos, mas não apresentou o resumo das sugestões e 

críticas dos participantes da internet. 

 

2017 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REQUERIDAS POR PARLAMENTARES 

1. 11 de maio de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

11/05/17 Situação da Empresa 

Brasileira de Correios e 

Telégrafos 

Anexo II, 

Plenário 03 

9h30 às 

12h37 

(3h07min) 

Requerimento nº 

106/17, do Sr. 

Leonardo Monteiro 

(PT/MG) e outros 

EXPOSITORES: Guilherme Campos, Presidente da Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos - ECT; José Rivaldo da Silva, Presidente da Federação Nacional dos 

Trabalhadores dos Correios - FENTECT; Luiz Alberto Bataiola, Diretor da Federação 

Interestadual dos Trabalhadores dos Correios - FINDECT; Rodolfo Manoel Marques 

do Amaral, Presidente da Associação Nacional dos Trabalhadores da ECT - 

ANATECT; Suelma Braz de Barros, Presidente da Associação de Mulheres dos 

Trabalhadores nos Correios Maria Maria; Jailson Pereira, Presidente da Associação de 

Analistas de Correios do Brasil - AACB; e Maurício Fortes Garcia Lorenzo, 

Presidente da Associação de Profissionais dos Correios - ADCAP 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes – Vice-Presidente; Adérmis Marini, Celso Jacob, 

Leonardo Monteiro (autor do requerimento dessa audiência pública) e Lincoln Portela 

- Titulares; Glauber Braga e Luiz Couto – Suplentes. Registraram presença também os 

Deputados Carlos Henrique Gaguim, Cesar Souza, Delegado Éder Mauro, Joaquim 

Passarinho, Pr. Marco Feliciano, Silas Freire, Walter Ihoshi e Weliton Prado, como não-

membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se as manifestações 

dos parlamentares: Deputados Chico Lopes, Leonardo Monteiro, Luiz Couto, Assis 

Melo, Zé Augusto Nalin e Hugo Leal. Considerando que os Deputados Chico Lopes e 

Leonardo Monteiro presidiram a reunião alternadamente.  

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 6 min. 

Deputado Leonardo Monteiro como Presidente ≈15 min. 
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Deputado Chico Lopes como participante ≈ 1 min. 

Deputado Luiz Couto como participante ≈1 min. 

Deputado Hugo Leal como participante ≈ 3 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como participante ≈ 6 min. 

Deputado Assis Melo como participante ≈3 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Sr. José Maria, SINTEC/AMAZONAS; 

Sr. Rubens Suelson, SINTEC/MG; Sr. Gilvan Sardinha, SINTEC/DF; Sra. Amanda 

Gomes, da plateia; e Sr. Geraldo Tadeu, Ex-Deputado Federal. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

O Deputado Chico Lopes destacou que “a Comissão não limita a sua participação só a 

uma audiência. Poderá haver diversas audiências. Os Correios são uma empresa 

importante, que nos rincões deste País funciona como banco e é o único meio de as 

pessoas se comunicarem com outros lugares”.  

O Deputado Luiz Couto ressaltou que tem que ficar entre a CLP e a Comissão de 

Constituição e Justiça. No meio da reunião ele justificou que teria que sair para ir à 

Comissão de Constituição e Justiça para votação, mas que retornaria posteriormente para 

participar do debate que ele julga ser importante. Ele realmente retornou à Comissão e 

manifestou-se pela continuidade desse debate. Reconheceu a importância desse e 

prometeu, como autor do requerimento, que estará na audiência da Comissão de Direitos 

Humanos para debater essas e outras questões. 

Nesta audiência pública foi citado que no dia 30 de maio, às 9 horas, a sessão da Câmara 

dos Deputados seria transformada em uma Comissão Geral, para dar 

continuidade/aprofundar o debate sobre os Correios, com a confirmação de presença das 

entidades participantes dessa reunião e do Presidente Guilherme Campos. O presidente 

considerou ser o momento oportuno para trabalhar as propostas que estão surgindo nas 

audiências públicas e tentar concretizá-las, para garantir a continuidade do 

funcionamento da empresa. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/


288 
 

Por fim, o Presidente dos Correios em suas considerações finais, apresentou dados, que 

que o Presidente da Comissão considerou importantes para o conhecimento dos 

Parlamentares, funcionários e dirigentes das entidades. 

O presidente da reunião, Deputado Leonardo Monteiro, colocou a Frente Parlamentar 

em Defesa dos Correios à disposição de todos - as entidades e a direção dos Correios - a 

fim de ajudar a organizar e a elaborar propostas, para que sejam concretas, no sentido de 

revitalizar a empresa. 

 

2. 5 de julho de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

05/07/17 A melhoria do 

atendimento ao paciente 

em unidades de internação 

hospitalar referente à 

nutrição parenteral. 

Anexo 

II, 

Plenário 

03 

15h15 às 

18h01 

(2h46min) 

Req. nºs 125 e 

138/17, dos Srs. 

Flávia Morais 

(PDT/GO) e Chico 

Lopes (PCdoB/CE) 

EXPOSITORES: Diogo Penha Soares, Gerente-Geral de Tecnologia em Serviços de 

Saúde da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Maria Ilca da Silva 

Moitinho, representante da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da 

ANVISA; Ricardo Rosenfeld, representante da Associação Brasileira de Medicina 

Intensiva; Maria de Lourdes Teixeira da Silva e Henrique Maia Costa, representantes 

do Sindusfarma - Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São 

Paulo; e Maria Rira Garbi de Carvalho Novaes, representante do Conselho Federal de 

Farmácia 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes e Ronaldo Lessa - Vice-Presidentes; Celso Jacob, Félix 

Mendonça Júnior, Janete Capiberibe, Leandre, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela e Zé 

Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Erika Kokay, Glauber Braga e Luiz 

Couto – Suplentes. Compareceu também o Deputado Weliton Prado, como não-membro. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos parlamentares: Deputado Chico Lopes, Deputado Zé Augusto 

Nalin, Deputado Laercio Oliveira e Deputada Flávia Morais. Considerando que à 

exceção do Deputado Laercio Oliveira, todos eles presidiram a reunião, alternadamente.  

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Zé Augusto Nalin como Presidente ≈ 6 min. 
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Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 2 min. 

Deputada Flávia Morais como Presidente ≈ 20 min. 

Deputado Laercio Oliveira como participante ≈ 4 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Sra. Valéria Abrahão Rosenfeld, da 

empresa Baxter; Sr. Igor Zanetti, da empresa Baxter; Sra. Flávia Contin, da empresa 

Baxter; Sra. Adriana Brandão, empresa da B. Braun; Sr. Ricardo César Oliveira, da 

Farmácia Nutromni; Sr. Michel Kfouri Filho, farmacêutico e especialista em terapia 

nutricional; Sra. Claudete Jacyczen, representando a Sociedade Brasileira de Nutrição 

Enteral e Paraenteral; Sr. Guilherme Teixeira de Araújo, médico nutrólogo do Núcleo 

de Terapia Enteral e Parental; Sr. Denizard Ferreira, do Instituto Brasileiro de 

Nutrologia. Após, a Deputada Flávia Morais leu as perguntas dos seguintes participantes 

que fizeram contato pela internet, por meio do e-democracia: Romênia, Haroldo Falcão 

e Simone Silvestre. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

O Deputado Laercio Oliveira destacou, sem ter ouvido todos os expositores até o 

momento de sua fala, a necessidade de fazer outra audiência pública, comprometendo-

se a se inteirar sobre o assunto, para convocar outros atores que estão inseridos nesse 

tema para trazer as suas informações, que serão importantes para que possa enriquecer o 

debate com outros conhecimentos. 

A Deputada Flávia Morais ressaltou que a intenção da Comissão de Legislação 

Participativa é justamente abrir a possibilidade e a oportunidade de participação da 

sociedade: “E aqui não existe restrição alguma; queremos ouvir a todos. Esse tema 

chegou a esta Comissão, que, com certeza, reconhece a importância da discussão e do 

debate. Por isso, estamos abrindo este espaço. Esta é a primeira das audiências que 

poderemos realizar sobre o mesmo tema”. 

Ao final da reunião a Presidente da Comissão Flávia Morais justificou a sua ausência no 

início da reunião devido o funcionamento de muitas Comissões nesse dia, além do fato 

dela ser relatora de um projeto que tramitava na Comissão do Idoso, em que existia uma 

http://www.camara.leg.br/clp
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manobra enorme para a rejeição do seu relatório: “Eu tive que estar lá para lutarmos. 

Pediram votação nominal. Nós tivemos que ir atrás de Deputados! Quase conseguiram 

derrubar o meu relatório, mas no final foi aprovado”. 

Por fim, a Presidente enfatizou que a Comissão está aberta a sugestões de texto, a 

sugestões legislativas, inclusive a indicações para fazer à ANVISA, caso exista a 

necessidade. Destacou a busca da realização de outras audiências públicas com o mesmo 

tema. “Acredito que este foi um momento muito rico, muito importante. Aqui não se 

trata de se posicionar a favor de um tipo de alimentação ou contra outro, de forma 

alguma, mas simplesmente debater formas de garantir a segurança dessa alimentação ao 

paciente”. 

 

3. 16 de agosto de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

16/08/17 Aprovação do Sistema 

Nacional de Juventude - 

SINAJUVE. 

Anexo II, 

Plenário 01 

15h32 às 

17h36 

(2h04min) 

Requerimentos nºs 

137/2017 e 141/2017 

CLP, do Sr. André 

Amaral. 

EXPOSITORES:  Francisco de Assis Costa Filho, Secretário Nacional da Juventude; 

Maicon Cleython Rodrigues Nogueira, Presidente do Fórum Nacional de Gestores de 

Políticas Públicas de Juventude nos Municípios; José Antônio de Melo Filho, 

Secretário-Executivo do Comitê Interministerial da Política de Juventude - COIJUVE; 

Mariane Josviak, Procuradora do Trabalho da 9ª Região do Ministério Público do 

Trabalho e Maria das Neves, Representante da Comissão de Programa de Políticas do 

Conselho Nacional de Juventude – CONJUVE;  Anderson Pavin Neto, Presidente do 

Conselho Nacional de Juventude. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes - Vice-Presidente; Celso Jacob, Félix Mendonça Júnior, 

Janete Capiberibe, Leandre, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela e Zé Augusto Nalin - 

Titulares; André Amaral, Carlos Henrique Gaguim, Erika Kokay, Luiz Couto, Nelson 

Marquezelli e Patrus Ananias – Suplentes. Compareceram também os Deputados Cícero 

Almeida, Evair Vieira de Melo, Fábio Mitidieri, João Gualberto, Major Olímpio, Rafael 

Motta e Weliton Prado, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos parlamentares: Deputados Chico Lopes, André Amaral, Zé 
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Augusto Nalin e Deputado Rafael Motta. Considerando que, com exceção do Deputado 

Rafael Mota, todos eles presidiram a reunião alternadamente. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente da reunião: ≈ 7 min. 

Deputado André Amaral como Presidente da reunião ≈ 11min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como Presidente  ≈ 5 min. 

Deputado Rafael Motta como participante ≈ 5 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Neilson Amaral Marques, Presidente da 

Comissão Especial do SINAJUVE; Marcos Silva, Conselheiro Nacional de 

Juventude do Mato Grosso do Sul; Augusto Salgado, Conselheiro Municipal de 

Juventude de Manaus; Gustavo Henrique, Conselheiro Nacional de Juventude no 

Estado do Tocantins e Adriano Medeiros, Presidente do MJM Nordeste. Manuel 

Neto, da Secretaria de Juventude do DF; Edson Lou, da Assessoria Especial de 

Juventude do Governo do Pará; Iago Rodrigues Evanovite, Representante da CNBB 

no CONJUVE; Desiré Queiroz, Relatora comissão empreendedorismo; Francisco 

Carlos Filho, “Galera Sangue Bom”; Kílvia Teixeira, Assessora Especial da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e Vítor 

Espinoza, da CTB.  

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas do áudio sonoro:  

Foi exposto pelo Secretário Nacional da Juventude que o presidente Michel temer no seu 

compromisso de institucionalizar a Política Nacional de Juventude decidiu regulamentar 

os art. 41 e seguintes para instituir o Sistema Nacional da Juventude que é uma dívida 

histórica da União com a Lei Federal nº 12.852/2005 – Estatuto da Juventude, e que após 

4 anos de vigência desse que é um marco legal para a Juventude brasileira, até então 

ainda não tinha sido regulamentado. O Governo federal então visava construir um grande 

debate para implantação desse sistema. Foi quando foi feia uma consulta pública online 

no portal da Secretaria nacional da Juventude e amplamente divulgado. O relatório das 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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contribuições recebidas pela consulta pública foi disponibilizado para os participantes 

da audiência pública. “O objetivo do governo é instituir um SINAJUVE com a cara do 

jovem brasileiro”. Com isso, pretende-se construir um modelo de governança com a 

participação de todos os atores, tais como as entidades civis, da Câmara dos Deputados. 

Segundo esclarece o Secretário da SINAJUVE, a regulamentação e o Decreto que será 

assinado pelo Presidente Michel Temer recebeu a contribuição da consulta pública 

online, e a presente audiência pública também tem o objetivo de escutar os jovens 

brasileiros, representantes de seus seguimentos para que se possa instituir um Sistema 

Nacional de Juventude que atenda as expectativas de governança e de aplicação de 

política pública. 

Foi convidado a compor a mesa o Secretário de Juventude da Câmara dos Deputados, o 

Deputado Rafael Mota que tem como missão reunir todas as proposições relacionadas à 

Juventude. O deputado diz que a Secretaria começa tímida, mas se compromete a 

dialogar com todos os segmentos sociais e com portas abertas aos jovens de todas as 

ideologias políticas. Destaca a ideia de criar uma Semana da Juventude em que o Plenário 

da Casa pautaria proposições importantes para a juventude. Isso seria levado à reunião 

de líderes. Outra ideia seria criar uma Comissão Permanente de Juventude. 

No geral a discussão sobre políticas públicas da juventude foi bem proveitosa e com 

muitas participações. 

Ao fim da reunião, o Presidente Deputado André Amaral pede apoio em um Projeto de 

sua autoria e do Deputado Marco Antônio Cabral que destina parte do Fundo partidário 

para fomento de política de juventude dentro dos partidos políticos. 

 

4. 14 de setembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

14/09/17 Audiência pública para 

discutir os diversos 

projetos de lei que 

dispõem, direta ou 

indiretamente, sobre o 

direito constitucional de 

reunião. 

Anexo II, 

Plenário 05 

09h54 às 

12h32 

(2h38min) 

Requerimento nº 

133/2017 - CLP, dos 

senhores Luiz Couto, 

Luiza Erundina e 

Glauber Braga. 

EXPOSITORES:  Deborah Duprat, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão; os 

Senhores Darcy Frigo, Presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, e 

Lucas Sada, Advogado do Instituto de Defesa de Direitos Humanos da Rede de Justiça 
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Criminal; a Senhora Camila Marques, Coordenadora do Centro de Referência Legal 

em Liberdade de Expressão e Acesso à Informação – Artigo 19; e o Senhor Patrick 

Mariano, Advogado da Rede Nacional de Advogados Populares. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes - Vice-Presidente; Celso Jacob, Félix Mendonça Júnior, 

Janete Capiberibe, Leandre, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela e Zé Augusto Nalin - 

Titulares; André Amaral, Carlos Henrique Gaguim, Erika Kokay, Luiz Couto, Nelson 

Marquezelli e Patrus Ananias – Suplentes. Compareceram também os Deputados Cícero 

Almeida, Evair Vieira de Melo, Fábio Mitidieri, João Gualberto, Major Olímpio, Rafael 

Motta e Weliton Prado, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se as manifestações 

dos parlamentares: Deputados Nelson Marquezelli, Luiz Couto, Zé Augusto Nalin, 

Luiza Erundina, Erika Kokay, Glauber Braga.  Considerando que presidiram a reunião 

alternadamente, os Deputados Nelson Marquezelli, Zé Augusto Nalin e Glauber Braga. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Nelson Marquezelli como Presidente  ≈ 4 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como Presidente  ≈ 6 min. 

Deputado Glauber Braga como Presidente ≈ 3 min. 

Deputado Luiz Couto como participante ≈ 3 min. 

Deputada Luiza Erundina como participante ≈ 7 min. 

Deputada Erika Kokay como participante ≈ 11 min. 

Deputado Glauber Braga como participante ≈ 10 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Senhor Alexandre Varella, Vice-

Presidente do Conselho Federal de Segurança Pública. Registro da presença dos alunos 

do Centro de Ensino Ave Branca, de Taguatinga, participantes do Programa Escola na 

Câmara. registrou a participação dos internautas. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da íntegra em texto: 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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O Deputado Luiz Couto justificou que outros parlamentares não puderam estar presentes, 

uma vez que ficaram em sessão até de madrugada, embora nada tenha sido votado: “Na 

quinta-feira, a turma assina e vai embora para casa, porque não há o que votar”. “Este 

evento estava programado para terça-feira, mas nesta Casa há tal desarranjo que ninguém 

sabe o que acontece. E este evento foi marcado para hoje”. 

O Deputado Luiz Couto destaca ainda que existem 59 projetos tramitando na Câmara 

dos Deputados que tratam de “protesto, manifestações e tudo o mais”. A ampla maioria 

visa algum tipo de restrição a manifestações e de retirada de direitos, que é o mais grave. 

O que esses projetos têm em comum? Foi exposto que eles têm em comum o objetivo 

explícito ou não, intencional ou não, de cercear o direito de manifestação e o direito de 

protesto. 

A Deputada Luiza Erundina começa a sua fala se desculpando de ter chegado ao fim do 

debate, da discussão devido um compromisso de bancada. Ela agradeceu a presença dos 

participantes e visitantes que estavam presente na reunião e disse que o espaço, da 

Comissão de Legislação Participativa, e no espaço da Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias estão abertos e querendo a presença, o apoio e a militância de cada participante 

para realmente respirar, sobreviver e resistir até o limite ao direito de manifestação que 

já foram previstos na Constituição. 

Os deputados Erika Kokay e Glauber Braga, fizeram de suas participações um protesto 

bastante incisivo contra todas as ações do Governo de Michel Temer. 

A reunião chegou ao fim sem nenhum encaminhamento de ação concreta. 

 

5.  26 de setembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

26/09/17 Debater a perspectiva 

de extinção do Serviço 

Social no INSS. 

Anexo II, 

Plenário 14 

15h20 às 

17h48 

(2h28min) 

Requerimento nº 

160/2017 - CLP, 

Dep. Flávia Morais. 

EXPOSITORES: Carlos Roberto dos Santos, Diretor da Federação Nacional de 

Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Serviço Social – 

FENASPS; Valéria Lopes de Sá, Representante da Comissão Nacional de Assistentes 

Sociais da FENASPS; e Mariana Furtado Arantes, Conselheira do Conselho Federal 

de Serviço Social – CFESS, em substituição à Senhora Josiane Soares Santos, Presidente 

do Conselho. 
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Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Flávia Morais – Presidente; Chico Lopes – Vice-Presidente; Celso 

Jacob, Félix Mendonça Júnior, Lincoln Portela, Luiza Erundina, Marcelo Aguiar e Zé 

Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Luiz Couto, Margarida Salomão e 

Patrus Ananias – Suplentes. Compareceram também os Deputados Alexandre Baldy, 

Aliel Machado, Dagoberto, Enio Verri, Evair Vieira de Melo, Raquel Muniz, Rubens 

Otoni e Weliton Prado, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se as manifestações 

dos parlamentares: Deputados Flávia Morais, Dagoberto Nogueira, Enio Verri, 

Margarida Salomão, Luiza Erundina, Zé Augusto Nalin, Chico Lopes, Patrus Ananias e 

Aliel Machado. Considerando que presidiram a reunião alternadamente, a Deputada 

Flávia Morais e o Deputado Patrus Ananias. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputada Flávia Morais como Presidente  ≈ 8 min. 

Deputado Patrus Ananias como Presidente  ≈ 6 min. 

Deputado Dagoberto Nogueira como participante ≈ 1 min. 

Deputado Enio Verri como participante ≈ 7 min. 

Deputada Margarida Salomão como participante ≈ 3 min. 

Deputada Luiza Erundina como participante ≈ 13 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como participante ≈ 12 min. 

Deputado Chico Lopes como participante ≈5 min.  

Deputado Patrus Ananias como participante ≈ 5 min.  

Deputado Aliel Machado como participante ≈ 8min. 

Participação efetiva do público na reunião: Representando o INSS nos Estados, as 

Senhoras Lylia Rojas, de Alagoas; Ângela Brasil, de Goiás; Ivonete de Jesus, de Santa 

Catarina; Anahi Melgare, do Rio Grande do Sul. Os internautas Milena Simon Pascolati, 

Ronaldo Corvo, Verônica, Jeambert Matos e Edivane de Jesus. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Informações retiradas da íntegra em vídeo: 

A Presidente Flávia Morais inicia a reunião agradecendo a presença dos todos os 

parlamentares à reunião e diz que recebeu o telefonema de vários deputados preocupados 

com a situação da extinção do serviço social nas agências do INSS. Relatou a 

preocupação da Comissão em relação ao corte de 98% do orçamento da Assistência 

Social. 

Foi destacado que foi convidado o Ministro do Desenvolvimento Social, mas este 

informou sobre a impossibilidade do comparecimento, e que também não enviou 

representante. A Presidente da Comissão repudiou essa ausência e disse sobre a 

importância da contribuição do Ministério para um debate de alto nível. O presidente do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Leonardo de Melo Gadelha, também não 

compareceu. 

Foi informado que estaria prevista uma reunião com o Ministro da Casa Civil para tratar 

sobre a extinção do serviço social no INSS e que a presença dos parlamentares na 

audiência pública reforçaria o pleito da categoria. 

Estavam presentes à reunião representantes da categoria de profissionais de assistência 

social de vários lugares do país.  

A Deputada Luiza Erundina falou sobre a importância do serviço social para o exercício 

da cidadania, e sobre a importância da mobilização de toda a classe profissional para 

reivindicar contra esse desmonte que está acontecendo dentro do INSS. Ela ressaltou que 

a classe agiu bem ao procurar a CLP para chegar até aos parlamentares as suas demandas. 

O Deputado Chico Lopes pede em sua fala a convocação do Ministro do MDS como 

forma de respeito à classe da assistência social. 

O Deputado Patrus Ananias destaca a importância de unir forças para defesa das políticas 

públicas de assistência social, na defesa dos profissionais do serviço social, e mais ainda, 

na perspectiva de outras lutas, como a defesa dos direitos sociais, nas conquistas sociais, 

pela soberania do país. 

 

6. 3 de outubro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

03/10/17 Debater ações, políticas 

e programas 

relacionados com o 

combate e prevenção ao 

Anexo II, 

Plenário 

03 

15h08 às 

17h15 

(2h07min) 

Requerimento nº 

155/2017, da Sra. 

Dep. Flávia Morais. 
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uso de drogas no país, 

em especial iniciativas 

inovadoras. 

EXPOSITORES: Cinthia Lociks de Araújo, Assessora Técnica da Coordenação-

Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, do Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde; Cristiano Maronna, Secretário-

Executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas; e Cloves Eduardo 

Benevides, Diretor de Articulação e Projetos da Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Flávia Morais – Presidente; Chico Lopes e Ronaldo Lessa – Vice-

Presidentes; Celso Jacob, Félix Mendonça Júnior, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, 

Subtenente Gonzaga e Zé Augusto Nalin - Titulares; Assis Melo, Carlos Henrique 

Gaguim, Luiz Couto e Nelson Marquezelli – Suplentes. Registrou presença também o 

Deputado Evair Vieira de Melo, como não-membro. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se as manifestações 

dos parlamentares: Chico Lopes. Considerando que ele presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente  ≈ 12 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Senhora Ana Carolina Neiva Gondim 

Ferreira Gomes, da Associação dos Defensores Públicos do Ceará - ADPEC. 

Internautas Renata Jones, Ronaldo Corvo, Francisco Castro Viana Junior e Leonardo 

Moreira. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Essa reunião de audiência pública se deu em conjunto com a reunião deliberativa 

do dia 03/10/2017.  

A reunião contou apenas com a presença de um parlamentar, que presidiu a reunião.  

A reunião foi apenas expositiva, informativa e limitou-se apenas a esclarecer perguntas 

de participantes presentes na reunião e de internautas. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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A reunião não produziu nenhum resultado prático. 

 

7. 10 de outubro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

10/10/17 Debater a permacultura, 

agroecologia e a 

educação para 

sustentabilidade no 

Brasil. 

Anexo II, 

Plenário 

05 

14h22 às 

16h34 

(2h12min) 

Requerimento nº 

163/CLP, de 2017, 

do Sr. Deputado 

Glauber Braga. 

EXPOSITORES:  Virgínia Lira, Coordenadora de Agroecologia do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, Kelliane da Consolação Fuscaldi, 

Coordenadora-Geral de Micro e Pequenos Negócios para Inclusão Produtiva do 

Ministério do Desenvolvimento Social - MDS; Marcos Niguém, Conselheiro do 

Conselho de Assentamentos Sustentáveis da América Latina; Flávio Cerratense, 

Representante do Assentamento Canaã; Fabiana Peneireiro, Representante da 

Comunidade que Sustenta a Agricultura – CSA Brasília.  

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Flávia Morais – Presidente; Celso Jacob, Leonardo Monteiro, Marcelo 

Aguiar e Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim e Glauber Braga – 

Suplentes. Compareceu também o Deputado Evair Vieira de Melo, como não-membro. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos parlamentares: Deputados Flávia Morais, Glauber Braga e Zé 

Augusto Nalin. Considerando que todos eles presidiram a reunião alternadamente. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputada Flávia Morais como Presidente  ≈ 2 min. 

Deputado Glauber Braga como Presidente  ≈ 8 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como Presidente ≈ 20 min. 

Participação efetiva do público na reunião: as Senhoras Susana Medeiros, Moradora 

da Ecovila/RS; e Andreina D`Ayala Valva, da Liderança do PSOL na Câmara. Em 

seguida, o Presidente em exercício registrou e agradeceu a participação na audiência dos 

alunos da Escola Fundamentum, de Valinhos/SP, e também leu a participação do 

internauta Ronaldo Corvo. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 
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Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informação retiradas do Requerimento da Audiência Pública: 

“Atualmente se tem inúmeros projetos de Permacultura para resiliência em comunidades 

atingidas por desastres naturais e impactadas por grandes empreendimentos como 

barragens, estradas, usinas etc. O modelo proposto pela permacultura é trabalhar em 

conjunto com o meio ambiente promovendo um sistema de integração entre a sociedade 

e a natureza. No mundo em que vivemos o padrão proposto para o crescimento 

econômico e social se mostra cada vez mais em desequilíbrio. Alternativas para que 

tenhamos uma sociedade sustentável e ao mesmo tempo produtiva tem que estar na 

agenda desta Casa Legislativa”. 

Informação da íntegra do vídeo: 

Foi apresentado um vídeo educativo sobre a permacultura, que é um curso técnico 

profissionalizante, mas ao mesmo tempo traz o comprometimento com os movimentos 

rurais, com a extensão rural e produção orgânica. 

A Audiência Pública teve por objetivo expor didaticamente a permacultura como forma 

de educação ambiental para a sustentabilidade. Então com esse intuito houve 

participações que muito contribuíram para a apresentação do tema. 

Foi questionado sobre a possibilidade real de que a permacultura se torne política pública 

federal, estadual ou municipal e como trazer os movimentos sociais à frente dessa 

demanda. Foi respondido que esse é o objetivo ao trazer o tema pela primeira vez ao 

parlamento. “A Permacultura tem que virar política pública, mas não necessariamente 

com esse nome, pode entrar como saneamento ecológico(..)”. 

 

8. 17 de outubro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

17/10/17 Debater sobre os serviços 

oferecidos de TV a cabo, 

internet e telefonia no 

país em 2016. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h55 às 

16h59 

(2h04min) 

Requerimento nº 

110/2017 - CLP, do 

Sr. Deputado Zé 

Augusto Nalin. 

EXPOSITORES:  Ana Carolina Pinto Caram Guimarães, Diretora do Departamento 

de Proteção e Defesa do Consumidor - SENACON do Ministério da Justiça; Elisa Vieira 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Leonel, Superintendente de Relações com os Consumidores da Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL; Ivoneide Oliveira, Diretora-Geral do Procon do Distrito 

Federal; Alexander Castro, Diretor de Regulamentação do Sindicato Nacional das 

Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal - SINDITELEBRASIL;  e 

Rafael Augusto Ferreira Zanatta, Representante do Conselho-Diretor do Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Flávia Morais – Presidente; Chico Lopes - Vice-Presidente; Celso 

Jacob, Félix Mendonça Júnior, Leandre, Lincoln Portela, Subtenente Gonzaga e Zé 

Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Erika Kokay, Glauber Braga e Luiz 

Couto – Suplentes. Compareceram também os Deputados Evair Vieira de Melo e Raquel 

Muniz, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos parlamentares: Deputados Chico Lopes e Zé Augusto Nalin. 

Considerando que o Deputado Chico Lopes presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente  ≈ 10 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como participante  ≈ 11 min. 

Participação efetiva do público na reunião: internautas Ronaldo Corvo, Rosângela 

Gomes, Thiago Capuano e Ronald Linhares, que participaram pelo sistema e-

democracia. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informação retiradas do Requerimento da Audiência Pública: 

O site Consumidor.gov.br e o Sindec (Sistema Nacional de Informações de Defesa do 

Consumidor), que integra dados do Procon, divulgaram em março/2017 um balanço da 

quantidade de reclamações de consumidores insatisfeitos com serviços e produtos ao 

longo de 2016. Foram 2.746.732 reclamações no ano, mais que as 2,6 milhões de 2015. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Também no site Reclame Aqui, as empresas que oferecem serviços de TV a cabo, 

internet e telefonia foram as mais citadas pelos consumidores em 2016. 

Em razão desse elevado número de reclamações, o deputado Zé Augusto Nalin (PMDB-

RJ) defendeu a realização de audiência pública, por meio do Requerimento nº 110/2017, 

aprovado pela CLP.  

Informação da íntegra do vídeo: 

O Deputado Zé Augusto Nalin em sua fala diz que a Presidente da Comissão fez o pedido 

para que ele apresentasse o requerimento.   

O Deputado Chico Lopes enfatiza para todos os participantes da reunião que envie 

sugestões de proposições para a Comissão de Legislação Participativa acerca do tema 

tratado.  

Ele também fala que esse tema tratado na Comissão de Legislação Participativa e não na 

Comissão de Defesa dos Consumidores tem o papel de complementar o debater em prol 

do consumidor: “a Comissão de Legislação participativa é a única Comissão que não é 

técnica, é politica!” 

 

9. 18 de outubro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

18/10/17 Os Investimentos do 

Governo Federal na 

Cultura Brasileira 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h42 às 

17h07 

(2h25min) 

Requerimento nº 

159/2017 - CLP, dos 

Senhores Deputados 

Lincoln Portela e 

Luiz Couto. 

EXPOSITORES: Oswaldo Augusto de Barros, Presidente da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura; Fábio Almeida 

Mateus, Diretor do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do 

Estado do Rio De Janeiro - SATED/RJ; Fábio Restori da Cunha, Delegado da 

Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Difusão Cultural e Artistas 

nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina - FITEDECA RS/SC; e Magdalena 

Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de 

Diversões do Estado de Minas Gerais - SATED/MG. Déborah Cheyne, Vice-Presidente 

do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro – SINDMUSI; e Doner 

Cavalcanti, Presidente da Orquestra Filarmônica de Brasília 
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Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares:  Flávia Morais – Presidente, Chico Lopes – Vice-Presidente, Benedita 

da Silva, Celso Jacob, Félix Mendonça Jr., Janete Capiberibe, Lincoln Portela, Leandre, 

Luiza Erundina, e Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos Gaguim, Érika Kokay, Glauber 

Braga, Luiz Couto, Nelson Marquezelli e Patrus Ananias – Suplentes. Compareceram 

também os Deputados Evair de Melo, Givaldo Carimbão e Weliton Prado, como não-

membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos parlamentares: Deputados Lincoln Portela e Zé Augusto Nalin. 

Considerando que esses Deputados presidiram a reunião em momentos distintos. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Lincoln Portela como Presidente  ≈ 6 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como participante  ≈ 19 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Sérgio Gonçalves Lima, da Federação 

dos Trabalhadores em Educação no Estado do Paraná, e Moka Nascimento, Presidente 

do Sindicato dos Músicos de Goiás 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Essa reunião de audiência pública se deu em conjunto com a reunião deliberativa 

do dia 18/10/2017.  

Destaque que os dois Deputados que participaram da presente audiência pública, 

presidiram a reunião em momentos distintos, ou seja, o debate pouco contou com 

intervenções/contribuições dos parlamentares. 

A reunião contou com a presença de muitas pessoas que assistiram ao debate. 

Dois representantes da Sociedade Civil participaram efetivamente da reunião. 

Informação retirada da íntegra da reunião em vídeo: 

Uma das expositoras disse que não essa audiência pública tem como proposito fazer com 

que essa “Casa Parlamentar” conheça os anseios da classe cultural brasileira e que esses 

anseios sejam entendidos por todos. “Essa audiência pública serve de estímulo, e também 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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como disparador de processo, de maior entendimento, acredito de maior participação, 

para que nós estejamos mais presentes nessa Casa, até por questão da lei orçamentária. 

Sem a nossa participação efetiva, o orçamento nunca será entendido como uma questão 

necessária para o desenvolvimento da cultura. (...) Temos que parar de reagir e começar 

a propor objetivamente.” 

Ao final, o presidente da audiência pública Lincoln Portela se comprometeu, em nome 

da Comissão, a receber e encaminhar as sugestões da categoria cultural. 

 

10. 21 de novembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

21/11/17 Debate sobre a Ação Civil 

Pública impetrada pelo 

Ministério Público do 

Estado do Ceará com a 

finalidade de inviabilizar o 

funcionamento das 

Associações 

representativas dos 

Policiais e Bombeiros 

Militares que especifica. 

Anexo 

II, 

Plenário 

03 

10h19 às 

13h33 

(3h14min) 

Requerimento nº 

169/2017 - CLP, do 

Sr. Subtenente 

Gonzaga. 

EXPOSITORES: Lucas Azevedo, Representante da Associação Nacional dos 

Membros do Ministério Público – CONAMP e Presidente da Associação Cearense do 

Ministério Público; Heder Martins de Oliveira, Secretário-Executivo da Associação 

Nacional dos Praças Policiais e Bombeiros Militares - ANASPRA; Coronel PM Elias 

Miler da Silva, Diretor de Assuntos Legislativos da Federação Nacional das Entidades 

de Oficiais Militares Estaduais – FENEME; Maurício Rezende Gouveia, Secretário-

Executivo do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais – CNCG; Marcelo Azevedo, 

Diretor Jurídico da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – FENAPRF; 

e Pedro Queiroz da Silva, Presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará; Soldado Noélio da Rocha Oliveira, 

Vereador pelo Município de Fortaleza/CE. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputados Félix Mendonça Júnior, Leandre, Lincoln Portela, 

Subtenente Gonzaga e Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Glauber 

Braga e Luiz Couto – Suplentes. Compareceram também os Deputados Cabo Sabino e 

Capitão Augusto, como não-membro. 
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Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos parlamentares: Deputados Subtenente Gonzaga e Cabo Sabino. 

Considerando que o Deputado Subtenente Gonzaga presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Subtenente Gonzaga como Presidente  ≈ 40 min. 

Deputado Cabo Sabino como participante  ≈ 14 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Victor Silva Torres, Flávio Daimiani e 

Elizandro Lotim, e também foi lido o questionamento do internauta Agnaldo Antonio 

Perez Nogueira, que participou pelo e-democracia.  

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em vídeo: 

A reunião contou com a presença física e participação apenas de 2 parlamentares.  

A reunião contou com a presença de entidades representativas dos Policiais e Bombeiros 

Militares do estado do Ceará, Oficiais Militares Estaduais e Policiais Rodoviários 

Federais. Esses representantes reivindicam o pleno direito de funcionamento de suas 

entidades representativas. Estes argumentam que os profissionais de segurança pública 

são um cidadãos como quaisquer outros, apesar de não terem direito de greve. Eles 

argumentaram que Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do Estado do 

Ceará com a finalidade de inviabilizar o funcionamento das Associações representativas 

dos Policiais e Bombeiros Militares é uma afronta à Democracia. 

A reunião também contou a presença do representante da Associação Nacional dos 

Membros do Ministério Público que garantiu a qualidade do debate com a sua exposição. 

Ele garantiu a compreensão de que se deve preservar as entidades associativas, tendo em 

vista que os interesses das entidades associativas convergem com os interesses da 

sociedade. Ele colocou a CONAMP à disposição para funcionar como um intermediador 

entre as entidades representativas dos profissionais de segurança pública e os 

representantes do Ministério Público para chegar a um denominador comum, qual seja, 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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a preservação de funcionamento das entidades associativas sem que ocorra afronta aos 

interesses que o Ministério Público entende como sendo essenciais. 

E disse que não acredita que a Ação Civil Pública seja julgada em seu mérito antes da 

elaboração de um Termo de Ajustamento de conduta (TAC). A CONAMP se colocou 

como “parceira” das entidades representativas dos profissionais de segurança pública e 

mostrou-se aberta a montar uma pauta, com reuniões no próprio Estado do Ceará. 

Ao final, o Deputado Subtenente Gonzaga expôs que a audiência pública teve o objetivo 

de se conseguir chegar a uma solução e não simplesmente a exposição de pontos de vista. 

E que o Termo de Ajustamento de Conduta seria uma boa solução para que a Ação Civil 

Pública impetrada pelo Ministério Público não prospere. Ele comprometeu-se a 

acompanhar os trabalhos para a elaboração do TAC.   

A reunião mostrou-se bastante produtiva por haver consenso de que é necessário chegar 

a um ponto de equilíbrio que garanta o pleno funcionamento das entidades 

representativas. 

 

11. 28 de novembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

28/11/17 O fortalecimento dos 

Conselhos Tutelares por 

meio da legislação. 

Anexo 

II, 

Plenário 

15 

14h57 às 

16h59 

(2h02min) 

Requerimento nº 

134/2017 - CLP, do 

Sr. Jorginho Mello. 

EXPOSITORES:  Senhora Anete Lemes, Coordenadora-Geral de Fortalecimento do 

Sistema de Garantias e Direitos do Ministério dos Direitos Humanos; e o Senhor Júlio 

César Fontoura de Souza, Coordenador de Relações Institucionais do Fórum 

Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares; Deputado Jorginho Mello, autor do 

requerimento que originou a audiência pública e Presidente da Frente Parlamentar Mista 

em Defesa dos Conselhos Tutelares do Brasil. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputados Flávia Morais – Presidente, Félix Mendonça Júnior, Lincoln 

Portela e Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Erika Kokay, Glauber 

Braga, Jorginho Melo e Luiz Couto – Suplentes. Compareceram também os Deputados 

Antonio Brito, Conceição Sampaio, Evair Vieira de Melo, Osmar Bertoldi e Severino 

Ninho, como não-membros. 
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Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se as manifestações 

dos parlamentares: Deputada Flávia Morais, Deputado Jorginho Mello, Deputada 

Conceição Sampaio, Deputado Severino Ninho, Deputado Osmar Bertoldi, Deputada 

Érika Kokay. Considerando que a Deputada Flávia Morais e Deputado Jorginho Mello 

presidiram a sessão alternadamente. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputada Flávia Morais como Presidente  ≈ 13 min. 

Deputado Jorginho Mello como Presidente ≈ 5 min. 

Deputado Jorginho Mello como participante ≈ 6 min. 

Deputada Conceição Sampaio como participante ≈ 5 min. 

Deputado Severino Ninho como participante ≈ 9 min. 

Deputado Osmar Bertoldi como participante ≈ 3 min. 

Deputada Erika Kokay como participante ≈ 9 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Senhores Ismael Carvalho, Conselho 

Tutelar de Goiânia - GO; Junior Borges Leite, Conselho Tutelar de Goiânia - GO; 

Selma, Associação dos Conselheiros do DF; Iran Magalhães, Conselho Tutelar de 

Águas Claras – DF; Rondinelly Barbosa, Conselho Tutelar de Goiânia – GO; Daniela 

da Gilka, FCNCT e ACETEGO – GO; Marcelo Nascimento, Gabinete do Deputado 

Arlindo Chinaglia e Paulo Henrique Rodrigues Silva, Conselho Tutelar Norte de 

Goiânia – GO. Internautas Fernando Bezerra, Giovanni Borges, Humberto Dólar e 

Franca Capacitações que participaram pelo e-democracia.  

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da Íntegra da Reunião em texto: 

O Deputado Jorginho Mello em sua fala inicial destaca que: “o debate de hoje, com o 

conhecimento de cada um e de cada uma, vamos iniciar a construção de uma lei geral 

para os Conselhos Tutelares do nosso País”. Ele também falou sobre a criação de uma 

Comissão Especial para reunir todos os projetos sobre o tema que tramitam na Câmara.  

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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A Deputada Flávia Morais defendeu que “a abertura do debate e a realização das 

audiências públicas são importantes”, mas que é necessário, ao final das discussões, 

“sempre otimizar as ações e dar a elas continuidade objetiva, para que novos projetos ou 

projetos já existentes que estejam próximo daquilo com que sonhamos possam tramitar”. 

Houve uma participação considerável de parlamentares e de pessoas da sociedade civil 

presentes na plateia. Também houve participação efetiva de internautas que enviaram 

perguntas aos expositores. 

 

12. 29 de novembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

29/11/17 Os efeitos da mudança 

da meta fiscal no serviço 

público. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

16h06 às 

17h34 

(1h28min) 

Requerimento nº 

147/2017 - CLP, do 

Sr. Deputado Chico 

Lopes. 

EXPOSITORES:  Luiz Carlos Prates, Dirigente da Secretaria Executiva Nacional da 

Conlutas; Francelino das Chagas Valença Júnior, Representante da Pública – Central 

do Servidor; e Isaú Chacon, Presidente da União Geral dos Trabalhadores do Distrito 

Federal - UGT. Pedro Armengol, Representante da Central Única dos Trabalhadores – 

CUT; Saulo Arcangeli, Membro da Executiva Nacional da CSP Conlutas; Carlos A. 

Costa Alves, Diretor da Força Sindical. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputados Flávia Morais – Presidente, Chico Lopes – Vice-Presidente, 

Benedita da Silva e Félix Mendonça Júnior – Titulares. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se as manifestações 

dos parlamentares: Deputada Flávia Morais e Deputado Chico Lopes. Considerando 

que a Deputada Flávia Morais e o Deputado Chico Lopes presidiram a sessão 

alternadamente. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputada Flávia Morais como Presidente  ≈ 2 min. 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 7 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Senhor Rodrigo César Peretto, 

Representante da Força Sindical e internautas, que participaram pelo e-democracia, 

Hugo Ferreira, Matheus Gondim, Luiz Carlos Andrade e Agnaldo Antonio Perez. 
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Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da íntegra da Reunião em texto: 

Destaque para a falta de participação parlamentar ao debate e pela importante 

participação dos internautas. 

A reunião não teve encaminhamento prático, tendo características expositivas sobre 

pontos de vista acerca do tema. 

O Deputado Chico Lopes ao ler as perguntas dos internautas ressaltou que estas 

demonstravam a indignação da sociedade, e constatou que a Câmara está sendo 

observada e assistida. “Essas perguntas são todas positivas. Não temos que achar que 

não são positivas, pelo contrário. A continuar assim, futuramente vamos ter um 

Congresso respeitado, como já o foi, porque também será eleito por pessoas que não 

recebem o Bolsa Família, que não recebem inscrição para estudar por parte de Fulano de 

Tal, num clientelismo sem necessidade. Políticas públicas são exatamente para preencher 

as lacunas daquilo que a sociedade civil não faz”. 

O Representante da Pública – Central do Servidor falou que a FENAFISCO, junto com 

a ANFIP, está organizando um grupo para discutir e propor uma reforma tributária da 

sociedade para a sociedade, “uma reforma tributária que inverta a lógica do sistema, que 

tribute quem tem dinheiro”. Esse expositor fez uma importante análise ao falar sobre a 

escolha dos representantes do povo no parlamento: “parece que a lógica no Congresso 

está meio invertida”. Ele instigou o Deputado Chico Lopes a falar mais sobre este 

assunto. Este por sua não quis se comprometer! Ao final o expositor concluiu que “há 

muitos representantes de grupos econômicos, quando precisamos ter aqui representantes 

da sociedade. Com eles aqui dentro, podemos fazer uma grande diferença”. 

O Representante da Central Única dos Trabalhadores – CUT, Pedro Armengol, também 

fez uma crítica ao sistema político brasileiro em sua exposição, “onde quem determina 

inclusive a maioria de representação do povo - entre aspas - não é o povo, mas o sistema 

financeiro”. Trouxe ainda um importante dado que corrobora com a sua crítica: apenas 

120 parlamentares dialogam com os interesses da classe trabalhadora e da sociedade. 

 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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13. 6 de dezembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

06/12/17 Debate sobre a Portaria do 

Ministério da Saúde que 

exclui materiais e inclui 

procedimento relativo a 

material para fixação de 

haste em coluna vertebral 

na Tabela de 

Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais 

Especiais do SUS. 

Anexo 

II, 

Plenário 

03 

14h42 às 

16h13 

(1h31min) 

Requerimento nº 

182/2017 - CLP, da 

Sra. Flávia Morais. 

EXPOSITORES:  Sra. Maria Inez Pordeus Gadelha, Chefe de Gabinete da Secretaria 

de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde; a Sra. Rosylane Nascimento das Mercês 

Rocha, Conselheira do Conselho Federal de Medicina - CFM; e o Sr. Luciano de 

Almeida Ferrer, Representante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia 

– SBOT 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputados: Flávia Morais – Presidente; Chico Lopes – Vice-Presidente; 

Leonardo Monteiro e Zé Augusto Nalin - Titulares; Luiz Couto – Suplente. Registraram 

presença também a Deputada Zenaide Maia e os Deputados Tenente Lúcio, como não-

membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se as manifestações 

dos parlamentares: Deputada Flávia Morais, Deputado Chico Lopes, Deputado Zé 

Augusto Nalin e Deputada Zenaide Maia. Considerando que a Deputada Flávia Morais 

presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputada Flávia Morais como Presidente  ≈ 20 min. 

Deputado Chico Lopes como participante ≈ 4 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como participante ≈ 6 min. 

Deputada Zenaide Maia como participante ≈ 8 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Não houve. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

http://www.camara.leg.br/clp
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bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informação retirada da íntegra da reunião em texto: 

Ressalta-se a falta de participação efetiva do público e não existe registro na ata ou na 

íntegra em vídeo da reunião de participação pelo e-democracia na internet. 

A Deputada Flávia Morais ao final da reunião defendeu que “a audiência pública não 

pode ser um espaço só para ficar falando. Após cada discussão, temos de sair com um 

resultado efetivo, com um encaminhamento objetivo, para trazermos respostas. Quando 

a audiência púbica é sobre saúde, isso é mais urgente ainda e temos que ser mais 

objetivos”. Ela ainda esclareceu que não teve a presença maciça de Parlamentares, 

porque, este foi um dia em que houve muitos acontecimentos ao mesmo tempo. “Mas, 

com certeza, o que foi discutido hoje vai ser divulgado e pulverizado”. 

Por fim, segundo consta da ata da reunião , a Presidente solicitou à Secretaria da CLP o 

envio de dois encaminhamentos ao Ministério da Saúde: 1) Andamento da sugestão de 

envio do Ministério da Saúde à Casa Civil de Projeto de Regulamentação Econômica de 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais, aumentando o escopo da Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos – CMED; 2) Solicitação para que o Ministério da Saúde 

atue na mediação com os fornecedores para que não haja interrupção de fornecimento de 

materiais para os hospitais realizarem cirurgia de coluna. 

 

14. 7 de dezembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

07/12/17 Discutir o aumento de 

preços do gás de cozinha 

e da gasolina. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

11h06 às 

12h22 

(1h16min) 

Requerimento nº 

173/2017 - CLP, dos 

Srs. Chico Lopes e 

Assis Melo. 

EXPOSITORES: Flávio Tojal, Gerente de Marketing da Diretoria Executiva de Refino 

de Gás Natural da Petrobras; o Sr. Gustavo Scalcon, Gerente de Preços da Diretoria 

Executiva de Refino de Gás Natural da Petrobras; e a Sra. Jacqueline Raffoul, Chefe da 

Divisão de Sanções Administrativas da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor - 

SENACON. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes – Vice-Presidente; Lincoln Portela e Zé Augusto Nalin - 

https://edemocracia.camara.leg.br/
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Titulares; André Amaral, Carlos Henrique Gaguim, Glauber Braga, Luiz Couto e Nelson 

Marquezelli – Suplentes. Registraram presença também os Deputados Luiz Carlos 

Hauly, Pr. Marco Feliciano e Weliton Prado, como não-membros.  

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente as 

manifestações dos parlamentares: Deputado Chico Lopes e Deputado Zé Augusto 

Nalin. Considerando que o Deputado Chico Lopes presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 19 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como participante ≈ 12 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Sra. Sílvia, da Rádio Câmara, 

participações pelo e-democracia, dos internautas Ítalo Campelo e Milton Luiz 

Rodrigues Novais. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas do Requerimento da Audiência Pública: 

Os Deputados Chico Lopes e Assis Melo solicitaram a realização da presente audiência 

pública “considerando a necessidade de esclarecimentos aos consumidores das novas 

regras de aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis e gás de cozinha”. 

Requereram a presença de 2 representantes da PETROBRAS e 1 representante da Defesa 

do Consumidor. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 

O presidente da reunião, deputado Chico Lopes, ao requerer a participação da 

representante da defesa do consumidor disse que gostaria que esta fosse mais proativa 

na afirmação do poder do órgão, porque estava achando o seu discurso muito conciliador. 

“Eu milito nessa área há muitos anos e sei que os senhores ficam um pouco distantes. 

Nós que somos militantes do consumidor é que vamos para o confronto com as 

empresas”. Com isso, o presidente não se limitou a conduzir o andamento da discussão, 

ele também participou de forma que deixou a discussão acalorada. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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A representante da Defesa do Consumidor disse que seu papel como Chefe da Divisão 

de Sanções Administrativas, é analisar processos administrativos: “Eu preciso ter uma 

postura imparcial e técnica na análise desses processos”. 

O Presidente então questionou se somente os Deputados poderiam se emocionar com a 

questão, e foi mais incisivo ao argumentar: 

Talvez a senhora não esteja gostando do meu comportamento. Eu peço 

desculpas, mas nós que estamos no PROCON botamos aquele paletó em 

que está escrito fiscalização e vamos para o confronto. A senhora é do 

gabinete, é quem escreve. Defesa do consumidor não se faz no ar-

condicionado, se faz no mercado, na feira, nos bancos. Acredito que a 

questão administrativa tenha importância, mas aqui estamos falando da 

defesa direta do consumidor, no dia a dia, e da lei que foi criada exatamente 

para essa situação. Parece-me que a senhora trabalha com processos, 

enquanto nós trabalhamos com o concreto: no mercado, na feira, no 

cinema, etc. No começo, eu não entendi qual era o papel, mas agora estou 

entendendo. Os senhores fazem alguma diligência, vão às lojas, multam, 

discutem? 

A audiência pública não produziu nenhum encaminhamento prático de trabalho.  

Ao final o Presidente colocou a Comissão de Legislação Participativa à disposição da 

PETROBRAS, para a apresentação de um pronunciamento sobre um plano de melhoria 

de preços. 

 

15. 7 de dezembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

07/12/17 Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à 

Docência - PIBID 

Anexo II, 

Plenário 

09 

14h33 às 

17h19 

(2h46min) 

Requerimento nº 

174/2017 - CLP, do 

Sr. Chico Lopes. 

EXPOSITORES: Nilson de Souza Cardoso, Presidente do Fórum Nacional dos 

Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência - FORPIBID; e o Sr. Wagner Roberto Batista, Pró-Reitor de Ensino da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro e Vice - Coordenador da Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES. 

Bruna Brelaz, Diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes – 

UNE. 
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Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes – Vice-Presidente; e os Deputados Luiz Carlos Hauly, 

Pollyana Gama, Paulo Teixeira, e Pedro Uczai, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se as manifestações 

dos parlamentares: Deputado Chico Lopes, Deputado Luiz Carlos Hauly, Deputada 

Pollyana Gama, Deputado Paulo Teixeira e Deputado Pedro Uczai. Considerando que o 

Deputado Chico Lopes presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Chico Lopes como Presidente ≈ 16 min. 

Deputado Luiz Carlos Hauly como participante ≈ 3 min. 

Deputada Pollyana Gama como participante ≈ 9 min. 

Deputado Paulo Teixeira como participante ≈ 6 min.  

Deputado Pedro Uczai como participante ≈ 5 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Senhores Sueli G. L. Mendonça, 

PIBID/UNESP; Noêmia Moura, PIBID/UFGD; Déborah Teodoro de Oliveira, Centro 

Acadêmico Paulo Freire da Faculdade de Educação/UFG; Gislene Marques Meireles, 

PIBID/Professora Supervisora – UEMG; André Luis da E. Bacelar, PIBID/Matemática 

Bolsista; Vanessa Cristina de Paula, PIBID/Executiva Nacional de Pedagogia – PUC 

MG; Daniele Antunes, PIBID Química/UFBA; Lucas Alvim, PIBID Química/UFBA; 

Raquel Melo, PIBID/UFBA; Ana Maria Calil, PIBID/UNITAU; Marilena Loureiro, 

PIBID/UFPA; João Pedro Piccoli, PIBID/UEMS; Jossara Bicalho, CI/IFMG; 

Alexandre Silva, PIBID Sociologia/UFBA; Carlos Castro, PIBID Letras/UFMS; João 

Olímpio Soares dos Reis, UNIMONTES/Montes Claros – MG; Iara Maria Soares 

Costa da Silveira, UNIMONTES/Montes Claros – MG; Welington Coimbra Ferreira, 

UNIMONTES/MG; Ana Maria Barbosa Silva, UNIMONTES/MG; Isabela Bozzini, 

UFSCAR/SP; Sandra Monteiro Lemos, UERGS; Juliana Monique de Souza de 

Araújo, UFBA; Nayara Ferreira Elias, UNIMONTES/MG; e Edson Carlos Ribeiro 

Silva, UNIMONTES/MG.  

Questionamentos, pelo e-democracia, dos internautas, Ludmila Fuzzi, Kauan Felipe 

Saraiva Bezerra, Franciano Katiani e Franciele Otto Duque. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

http://www.camara.leg.br/clp
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bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas do inteiro teor da reunião em vídeo: 

A reunião contou com a presença de várias estudantes do Brasil inteiro demonstrando o 

interesse pela continuidade do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. 

Os expositores e deputados se manifestaram pela manutenção do PIBID e pela 

importância do Programa para a educação brasileira. 

O Deputado Chico Lopes falou sobre organizar uma agenda com o Ministro da Educação 

e um grupo de parlamentares para conversar sobre o PIBID e sugeriu a possível criação 

de uma Frente Parlamentar pela Defesa do PIBID.  

O Deputado Chico Lopes falou que a ausência do Ministro da Educação na audiência 

pública se deve ao fato de não ter o que responder. 

Ele ressaltou ainda que o povo tem o dever de colocar o “parlamentar contra a parede” e 

cobrar certas atitudes dos Deputados, pois o povo paga muito bem os seus salários.  

Ao fim, o Deputado Chico Lopes informou que iria se reunir com a Deputada Flávia 

Morais para elaborar um documento para ser encaminhado ao Ministério da Educação. 

 

16. 12 de dezembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

12/12/17 Debate sobre a situação 

financeira dos 

Municípios. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h49 às 

15h55 

(1h06min) 

Requerimento nº 

168/2017 - CLP, do 

Sr. André Amaral. 

EXPOSITORES:  Fabiana Azevedo da Cunha Barth, Membro do Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; e o Sr. Hugo Lembeck, Tesoureiro da 

Confederação Nacional dos Municípios. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputada Flávia Morais, Presidente; o Deputado Chico Lopes – Vice-

Presidente; os Deputados Zé Augusto Nalin – Titular; e o Deputado André Amaral - 

Suplente. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se as manifestações 

dos parlamentares: Deputada Flávia Morais, Deputado Chico Lopes, Deputado André 

Amaral. Considerando que a Deputada Flávia Morais e o Deputado André Amaral 

presidiu a reunião. 

https://edemocracia.camara.leg.br/
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Deputados  Tempo de participação 

Deputada Flávia Morais como Presidente ≈ 2 min. 

Deputado André Amaral como Presidente ≈ 2 min. 

Deputado Chico Lopes como participante ≈ 7 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Internauta, João Rafael da Fontoura e 

Sr. Ary José Galeski, Prefeito de Timbó Grande/SC. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

Segundo consta da ata da reunião, a Presidente comunicou que o Ministro de Estado 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Senhor Dyogo de Oliveira, informou não 

poder comparecer, devido a compromissos agendados anteriormente. Diante desta 

informação, o Deputado Chico Lopes manifestou sua insatisfação, com a qual 

concordaram os Deputados Flávia Morais e André Amaral, de não ter havido sequer a 

indicação de um representante do Ministério para comparecer à audiência. 

Informações retiradas do inteiro teor da reunião em vídeo: 

O Prefeito de Timbó Grande/SC, Ary José Galeski, em sua participação, questionou a 

pequena presença de parlamentares presentes em uma reunião que é de extrema 

importância para os municípios brasileiros. O Presidente da reunião, Deputado André 

Amaral, rebateu dizendo que “a reunião foi amplamente divulgada, mas nem os 

Prefeitos, os maiores interessados, vieram, quanto mais os Deputados, que têm que 

participar de 50 Comissões aqui.” 

A representante da OAB em sua avaliação pessoal, enfatizou que “temos que voltar a 

exercer a cidadania nas ruas. De certa forma, houve muitos movimentos de rua, mas essa 

onda passou. Agora nós estamos muito apáticos enquanto sociedade. No âmbito do nosso 

Estado, nós fizemos um movimento para estimular o voto consciente, até porque está 

chegando o momento das eleições. Nós fizemos um evento e pensávamos em fazer uma 

marcha na rua. Nosso receio foi que houvesse pouca gente. E é isso que se reflete aqui. 

Finalizo, respondendo um pouco da pergunta do Prefeito. Parece-me que nós estamos 

apáticos a movimentos sociais. Parece-me que os assuntos vão se resolvendo nos 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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gabinetes, e nós estamos saindo dessa arena do debate público, por mais que nós 

estejamos aqui, institucionalmente, falando abertamente, inclusive com transmissão em 

rede. Parece-me que estamos desacreditando um pouco nesse exercício da democracia, 

que é o debate público de ideias e de propostas”. 

 

17. 13 de dezembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

13/12/17 Debate sobre a água no 

Brasil, no mundo e os 

fóruns mundiais que 

acontecerão no Brasil 

dentro de 6 (seis) meses. 

Anexo II, 

Plenário 

05 

11h50 às 

13h39 

(1h49min) 

Requerimento nº 

166/2017 - CLP, dos 

Srs. Glauber Braga e 

Chico Lopes. 

EXPOSITORES:  Mayana Teixeira, Representante do Fórum Alternativo Mundial da 

Água; Geovani Krenak, Representante Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - 

APIB; Thiago Ávila, Representante das Assembleias Populares da Água; e Osvaldo 

Rosa da Silva Júnior, Representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – 

APIB. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputada Flávia Morais, Presidente; os Deputados Leonardo Monteiro 

e Zé Augusto Nalin – Titulares; Jean Wyllys - Suplente. Deputados Helder Salomão e 

Deoclides Macedo como não-membros.  

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se as manifestações 

dos parlamentares: Deputada Flávia Morais, Deputado Jean Wyllys, Deputado Zé 

Augusto Nalin e Deputado Leonardo Monteiro. Considerando a presidência alternada da 

Deputada Flávia Morais, do Deputado Jean Wyllys e do Deputado Zé Augusto Nalin. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputada Flávia Morais como Presidente ≈ 2 min. 

Deputado Jean Wyllys como Presidente ≈ 14 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como participante ≈ 9 min. 

Deputado Leonardo Monteiro como participante ≈ 8 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Sr. Mirinju Yan Guarani Mbya, do 

Conselho Indígena do Distrito Federal, e Sra. Sônia Guajajara, Representante 

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB.  
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Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

O presidente a reunião, Deputado Jean Wyllys, precisou se ausentar por um momento, e 

informou que a presente audiência pública estava acontecendo simultaneamente a sessão 

do Congresso Nacional no plenário da Câmara. 

O Deputado Jean Wyllys externou em sua fala que gostaria que a sociedade civil 

estabelecesse uma relação de confiança com os Deputados e Deputadas desta Casa, mas 

diz saber que não é bem assim: “É difícil, porque a grande maioria está representando 

aqui interesses particulares, privados, às vezes privados de uma família mesmo, dando 

continuação a um país forjado, primeiro, na divisão de capitanias hereditárias e, depois, 

em mais de 300 anos de escravidão, sem falar do extermínio dos povos originários, ou 

melhor, da maioria dos povos originários, é importante dizer, porque nós temos aí outros 

bravamente resistindo”. 

Ao final da reunião, o Deputado Jean Wyllys agradeceu a todos que participaram desta 

audiência pública, que considerou ser de grande relevância, embora contasse com um 

baixo quórum de Deputados, também em razão da sessão do Congresso Nacional, e de 

outras audiências que estavam acontecendo simultaneamente.  

 

18. 14 de dezembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

14/12/17 Debate sobre o reajuste do 

piso salarial nacional para 

os profissionais do 

magistério público da 

educação básica. 

Anexo II, 

Plenário 

06 

9h36 às 

10h39 

(1h03min) 

Requerimento nº 

176/2017 - CLP, da 

Sra. Flávia Morais. 

EXPOSITORES:  Filipe Girardi, Diretor de Valorização dos Profissionais de 

Educação, da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da 

Educação – SASE/MEC; e Rosilene Correa Lima, Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação – CNTE e Diretora Financeira do Sindicato dos Professores 

do Distrito Federal. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Deputados Chico Lopes, Vice-Presidente; Zé Augusto Nalin – Titular; 

Carlos Gaguim, Erika Kokay, Jorginho Mello e Luiz Couto - Suplentes. Registraram 

presença como não-membros os Deputados Chapadinha, Evair de Melo e Izaque Silva. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se as manifestações 

dos parlamentares: Deputado Zé Augusto Nalin e Chico Lopes. Considerando que o 

Deputado Zé Augusto Nalin presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputada Zé Augusto Nalin como Presidente ≈ 22 min. 

Deputado Chico Lopes como participante ≈ 5 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Sra. Adriana Maria Giubertti, assessora 

parlamentar 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

O Presidente informou que o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

comunicou que não pôde comparecer devido a outros compromissos agendados 

anteriormente. 

A reunião contou com a presença e participação de poucos parlamentares e não produziu 

nenhum resultado prático. 

 

19. 14 de dezembro de 2017 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

14/12/17 Debate sobre o piso 

salarial dos profissionais 

de relações públicas. 

Anexo II, 

Plenário 

06 

11h21 às 

11h45 

(24min) 

Requerimento nº 

177/17 - CLP, da 

Sra. Flávia Morais. 

EXPOSITORES:  José Ulisses Fontenele Figueira, Presidente do Conselho Regional 

de Profissionais de Relações Públicas – CONRERP - 6ª Região; e Donne Pinheiro 

Macedo Pisco, Assessor Jurídico do Conselho Federal de Profissionais de Relações 

Públicas – CONFERP. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Chico Lopes, Vice-Presidente; Lincoln Portela, Ronaldo Lessa, Zé 

Augusto Nalin – Titulares. Registraram presença como não-membros os Deputados 

Professor Victorio Galli e Victor Valim. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se somente a 

manifestação do parlamentar Deputado Ronaldo Lessa. Considerando que ele presidiu 

a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Ronaldo Lessa como Presidente ≈ 8 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Sra. Adriana Maria Giubertti, da 

Universidade de Brasília – UNB; 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp. Fez parte da reunião um 

bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão interagir com os Deputados 

e as entidades presentes por meio de perguntas ou considerações através do link: 

https://edemocracia.camara.leg.br. 

A reunião contou com a presença somente de um parlamentar que presidiu a reunião, 

Deputado Ronaldo Lessa. 

A reunião foi apenas expositiva, com apenas 1 questionamento de uma participante , não 

produzindo nenhum resultado prático. 

 

2017 – REUNIÕES DELIBERATIVAS  

1. 29 de março de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

29/03/2017 Anexo II, Plenário 03 15h05 às 15h57 

(52 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Adérmis Marini, Benedita da Silva, Celso Jacob, Chico Lopes, Janete Capiberibe, 

Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Marcelo Aguiar e Zé Augusto Nalin - Titulares; 

Glauber Braga, Luiz Couto, Margarida Salomão, Nelson Marquezelli e Patrus Ananias 

– Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Damião 

Feliciano, Evair Vieira de Melo e Weliton Prado, como não-membros. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/


320 
 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Chico Lopes, Luiz Couto, Zé Augusto Nalin, Damião Feliciano, Nelson 

Marquezelli, Lincoln Portela. Presidiram a reunião os Deputados Flávia Moraes e Chico 

Lopes, em momentos distintos. 

Observações:  

Informação retirada da Ata da reunião: A Presidente da Comissão, Deputada Flávia 

Morais, iniciou a reunião ressaltando “a importância do Colegiado para encurtar o 

caminho dos interesses da população com o Poder Legislativo, destacando que a 

Comissão não poderá se furtar aos grandes debates que estão ocorrendo na Casa, a 

exemplo das reformas trabalhista e da previdência, em relação aos quais serão 

promovidas audiências no âmbito deste Órgão Técnico, como forma de promover a 

participação da população no processo legislativo da Câmara dos Deputados, com vistas 

à consolidação do processo democrático. Em seguida, a Deputada Flávia Morais passou 

a palavra ao Deputado Chico Lopes, que ressaltou a importância desta Comissão, em 

razão de dar vez às entidades de classe para se apresentarem nesta Casa, e apresentou o 

Relatório de Atividades de 2016 desta Comissão, sob sua presidência”. 

Constava da pauta 6 itens para serem deliberados, sendo: 

2 requerimentos de autoria de parlamentares -, Aprovados, e  

4 sugestões da sociedade civil, sendo que 03 não foram deliberados em razão do início 

da Ordem do Dia em Plenário e 1 após a discussão foi concedida vista conjunta aos 

deputados Luiz Couto e Zé Augusto Nalin. 

1 dos requerimentos foi subscrito pelo Deputado Luiz Couto, tendo em visto que a autora 

Deputada Erika Kokay não se encontrava presente no momento da votação. 

Ampla manifestação dos parlamentares no que tange aos votos de sucesso à Nova 

Presidente na condução dos trabalhos da Comissão, bem como sobre as matérias a serem 

deliberadas. 

Não consta da ata e do arquivo sonoro qualquer manifestação de representantes da 

sociedade civil. 

 

2. 5 de abril de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

05/04/2017 Anexo II, Plenário 03 14h53 às 16h45 

(1h 52 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 
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Deputados Flávia Morais - Presidente, Chico Lopes – Vice-Presidente, Adérmis Marini, 

Benedita da Silva, Celso Jacob, Janete Capiberibe, Leandre, Leonardo Monteiro, 

Lincoln Portela, Subtenente Gonzaga e Zé Augusto Nalin - Titulares; Erika Kokay, 

Glauber Braga, Jorginho Mello, Luiz Couto e Patrus Ananias – Suplentes. 

Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair Vieira de Melo e 

Raquel Muniz, como não-membros.  

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Luiz Couto, Chico Lopes, Zé Augusto Nalin, Celso Jacob, Janete Capiberibe. 

Presidência alternada da Deputada Flávia Morais e dos Deputados Luiz Couto e Chico 

Lopes. 

Observações:  

Informação retirada da Ata da reunião:  

ELEIÇÃO DO 1º e 2º VICE-PRESIDENTES: A Presidente informou ao Plenário que 

procederia à eleição dos Vice-Presidentes da Comissão, e que, por acordo de lideranças, 

considerava registradas para os cargos as candidaturas dos Deputados Chico Lopes 

(PCdoB/CE) e Ronaldo Lessa (PDT/AL), para os cargos de 1º e 2º Vice-Presidentes, 

respectivamente. Havendo quórum regimental, a Presidente iniciou o processo de 

eleição, que foi realizado pelo sistema eletrônico, antes, porém, esclareceu os 

procedimentos para o escrutínio e determinou o início da votação. Encerrada a votação, 

foram contabilizados dez votos favoráveis para o 1º Vice-Presidente e onze para o 2º 

Vice-Presidente. Processada a apuração eletrônica, a Presidente proclamou o resultado, 

declarando eleitos os Deputados Chico Lopes e Ronaldo Lessa, respectivamente para 1º 

e 2º Vice-Presidentes do Colegiado. Em seguida, a Presidente declarou empossado o 1º 

Vice-Presidente, ficando a posse do 2º Vice-Presidente para outra oportunidade, dada a 

ausência do Deputado Ronaldo Lessa.  

Constava da pauta 11 itens para serem deliberados, sendo: 

4 requerimentos de autoria da Presidente da Comissão Deputada Flávia Morais -, 

Aprovados por unanimidade, e  

7 sugestões da sociedade civil, sendo que 06 foram deliberadas (2 sugestões rejeitadas 

e 4 aprovadas) e 1 foi concedida vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Zé Augusto 

Nalin, em 29/03/2017. Retirada de pauta, de ofício. 

As sugestões foram razoavelmente discutidas pelos parlamentares presentes e algumas 

opiniões foram dadas. 
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Consta da ata e do arquivo sonoro a manifestação do Sr. Mário Avelino, Diretor da ONG 

Instituto Fundo devido ao Trabalhador , entidade autora de uma das Sugestões constantes 

da pauta.. 

 

3. 11 de abril de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

11/04/2017 Anexo II, Plenário 05 15h10 às 15h37 

(27 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Chico Lopes, Ronaldo Lessa; Adérmis Marini, Benedita da Silva, Celso 

Jacob, Leandre, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Subtenente Gonzaga e Zé Augusto 

Nalin - Titulares; Erika Kokay – Suplente. Compareceram também os Deputados Carlos 

Henrique Gaguim, Evair Vieira de Melo, Raquel Muniz, Sergio Vidigal e Weliton Prado, 

como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Leonardo Monteiro, Benedita da Silva, Chico Lopes. Presidência alternada da 

Deputada Flávia Morais e dos Deputados Luiz Couto e Chico Lopes.  

Observações:  

Constava da pauta 09 itens para serem deliberados, sendo: 

07 requerimentos de autoria de parlamentares, 03 deles de autoria da Presidente da 

Comissão Deputada Flávia Morais. Todos foram aprovados por unanimidade, e  

02 sugestões da sociedade civil, sendo que nenhuma delas foram deliberadas em razão 

da realização da Ordem do Dia no Plenário da Casa. 

A reunião estava esvaziada e ao início da reunião a presidente informou que havia 

consenso para a votação de todos os requerimentos. Não consta da ata e do arquivo 

sonoro qualquer manifestação de representantes da sociedade civil. 

 

4. 27 de abril de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

27/04/2017 Anexo II, Plenário 03 12h17 às 12h31 

(14 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais - Presidente; Adérmis Marini, Benedita da Silva, Celso Jacob, Lincoln 

Portela, Luiza Erundina, Marcelo Aguiar e Zé Augusto Nalin - Titulares; Glauber Braga, 
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Luiz Couto e Nelson Marquezelli – Suplentes. Compareceram também os Deputados 

Carlos Henrique Gaguim e Evair Vieira de Melo, como não-membros.  

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Lincoln Portela, Benedita da Silva. Presidência alternada das Deputadas Flávia 

Morais e Benedita da Silva.  

Observações:  

Constava da pauta 09 itens para serem deliberados, sendo: 

08 requerimentos de autoria de parlamentares, 04 deles de autoria da Presidente da 

Comissão Deputada Flávia Morais. Todos foram aprovados por unanimidade e em 

bloco, e  

01 sugestão da sociedade civil – aprovada por unanimidade o parecer pela aprovação. 

Não consta da ata e do arquivo sonoro qualquer manifestação de representantes da 

sociedade civil. 

Destaque para a duração da reunião de apenas 14 minutos. A reunião se deu de forma 

corrida e sem debates por conta da iminência da Ordem do Dia em Plenário. 

 

5. 10 de maio de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

10/05/2017 Anexo II, Plenário 03 18h16 às 18h44 

(28 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais – Presidente, Chico Lopes – 1º Vice-Presidente; Adérmis Marini, Celso 

Jacob, Janete Capiberibe, Leandre, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela e Marcelo 

Aguiar - Titulares; Erika Kokay – Suplente. Registraram presença também os Deputados 

Cabuçu Borges, Carlos Henrique Gaguim, Chico Alencar, Evair Vieira de Melo, Félix 

Mendonça Júnior, Raquel Muniz e Weliton Prado, como não-membros. .  

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Chico Lopes, Janete Capiberibe, Erika Kokay, Lincoln Portela. Presidência 

alternada das Deputadas Flávia Morais e Erika Kokay.  

Observações: Além dos itens a serem deliberados, constava da pauta a audiência 

pública com o Tema:  Regime Geral de Previdência proposto na PEC 287/2016. A 

Presidente iniciou os trabalhos com a reunião de Audiência Pública, pois não havia 

quórum regimental para deliberação das proposições constantes da pauta. 

Constava da pauta 12 itens para serem deliberados, sendo: 
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08 requerimentos de autoria de parlamentares, sendo que 07 foram aprovados em globo, 

sem discussões e 01 foi retirado da pauta de ofício, e  

04 sugestões da sociedade civil, sendo: 1 aprovada por unanimidade o parecer pela 

aprovação, 01 aprovada por unanimidade o parecer pela rejeição e 02 não deliberados. 

Logo no início da reunião a Presidente Flávia Morais informou que nessa reunião a CLP 

estaria inaugurando a participação de entidades através de vídeo conferência. Essa 

atividade facilitaria a participação da sociedade e interação entre a sociedade e o 

Parlamento. A ideia seria expandir futuramente essa ação para as outras Comissões e a 

CLP seria a pioneira neste tipo de atividade. A Presidente enfatizou que a atividade 

estaria em fase experimental e caminhando para o avanço tecnológico. 

Nesta audiência consta a participação por videoconferência dos representantes das 

entidades que apresentaram sugestões a serem deliberadas nesta reunião. 

 

6. 31 de maio de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

31/05/2017 Anexo II, Plenário 03 14h39 às 15h13 

(34 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais - Presidente; Chico Lopes e Ronaldo Lessa - Vice-Presidentes; Celso 

Jacob, Janete Capiberibe, Leandre, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Luiza Erundina 

e Subtenente Gonzaga - Titulares; Erika Kokay, Glauber Braga, Jorginho Mello, Luiz 

Couto e Nelson Marquezelli – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos 

Henrique Gaguim, Delegado Edson Moreira, Evair Vieira de Melo, Félix Mendonça 

Júnior, Raquel Muniz e Weliton Prado, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Luiza Erundina, Ronaldo Lessa, Chico Lopes. Presidência alternada das 

Deputadas Flávia Morais, Luiza Erundina e do Deputado Chico Lopes. 

Observações:  

Constava da pauta 10 itens para serem deliberados, sendo: 

07 requerimentos de autoria de parlamentares, sendo que 06 deles eram de autoria da 

Deputada Flávia Morais, Presidente da Comissão. TODOS FORAM APROVADOS, e  

03 sugestões da sociedade civil, sendo 1 aprovada por unanimidade o parecer pela 

aprovação, e 02 foram retiradas de pauta de ofício. Em razão da ausência momentânea 

dos relatores, deixaram de ser deliberadas a SUGESTÃO Nº 119/14 - da Associação 
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Nacional dos Departamentos de Trânsito - e a SUGESTÃO Nº 80/16 - do Instituto 

Doméstica Legal. 

Consta do arquivo em vídeo a manifestação de representante da sociedade civil por 

videoconferência. 

 

7. 13 de junho de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

13/06/2017 Anexo II, Plenário 03 15h18 às 16h12 

(54 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais - Presidente; Chico Lopes - Vice-Presidente; Benedita da Silva, Félix 

Mendonça Júnior, Leandre, Leonardo Monteiro, Luiza Erundina, Marcelo Aguiar, 

Subtenente Gonzaga e Zé Augusto Nalin - Titulares; Erika Kokay, Glauber Braga, 

Jorginho Mello, Luiz Couto, Nelson Marquezelli e Patrus Ananias – Suplentes. 

Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair Vieira de Melo, 

Marcelo Castro, Raquel Muniz, Thiago Peixoto e Weliton Prado, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Benedita 

da Silva, Zé Augusto Nalin, Erika Kokay, Leandre, Chico Lopes, Nelson Marquezelli. 

Presidência alternada da Deputada Benedita da Silva e do Deputado Chico Lopes. 

Observações:  

Constava da pauta 11 itens para serem deliberados, sendo: 

01 requerimento de autoria de parlamentar, sendo APROVADO por unanimidade, e  

10 sugestões da sociedade civil, sendo 04 aprovadas por unanimidade o parecer pela 

aprovação, 01 aprovadas por unanimidade o parecer pela rejeição, 04 não foram 

deliberados e 01 foi concedida vista ao Deputado Chico Lopes. 

A Presidente registrou em ata que em razão do início da Ordem do Dia no Plenário da 

Câmara dos Deputados, 4 sugestões não seriam deliberadas. 

Consta da ata a manifestação de um representante da sociedade civil por 

videoconferência e uma participação presencial. 

As matérias a serem deliberadas tinha consenso e a participação dos Deputados presentes 

em sua maioria se limitou em defender a relatoria das sugestões que estavam em pauta. 

 

8. 27 de junho de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 
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27/06/2017 Anexo II, Plenário 03 15h18 às 16h11 

(53 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais - Presidente; Chico Lopes - Vice-Presidente; Benedita da Silva, Félix 

Mendonça Júnior, Janete Capiberibe, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Luiza 

Erundina e Subtenente Gonzaga - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Érika Kokay, 

Glauber Braga, Jorginho Mello, Luiz Couto e Patrus Ananias – Suplentes. 

Compareceram também os Deputados Evair Vieira de Melo, Luiz Nishimori, Raquel 

Muniz e Weliton Prado, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Luiz Couto, Jorginho Mello, Benedita da Silva. Presidência alternada da 

Deputada Flávia Morais e do Deputado Jorginho Mello. 

Observações:  

Constava da pauta 13 itens para serem deliberados, sendo: 

04 requerimentos de autoria de parlamentar, sendo todos APROVADOS por 

unanimidade, e  

09 sugestões da sociedade civil, sendo 03 aprovadas por unanimidade o parecer pela 

aprovação, 01 aprovadas por unanimidade o parecer pela rejeição, 03 foram retiradas 

de pauta a requerimento do Deputado Luiz Couto e 02 foram concedidas vista ao 

Deputado Jorginho Mello. 

Consta do arquivo sonoro a manifestação do Senhor Fernando Fernandes, representante 

da entidade autora da sugestão - representante da sociedade civil -, por videoconferência. 

Os requerimentos a serem deliberados tinha consenso e a participação dos Deputados 

presentes em sua maioria se limitou em defender a aprovação dos requerimentos de sua 

autoria. A votação destes se deu de forma muito rápida e sem discussões. 

Sobre as sugestões destaca-se que houve um debate bastante produtivo entre o 

representante da entidade autora da sugestão e a relatora que elaborou parecer pela 

rejeição da sugestão. O debate resultou em um pedido de vista pelo Deputado Jorginho 

Mello.  

Houve ausência de relator para a defesa de parecer elaborado para aprovação de 

sugestão, situação em que foi designada a Deputada Benedita da Silva para leitura do 

referido parecer, viabilizando-se assim a deliberação da matéria. 

 

9. 4 de julho de 2017 
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DATA LOCAL DURAÇÃO 

04/07/2017 Anexo II, Plenário 03 15h06 às 16h56 

(50 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais – Presidente, Chico Lopes e Ronaldo Lessa – Vice-Presidentes, Benedita 

da Silva, Celso Jacob, Janete Capiberibe, Leandre, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, 

Luiza Erundina, Ronaldo Lessa e Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos Gaguim, Glauber 

Braga, Jorginho Mello, Luiz Couto, Patrus Ananias – Suplentes. Registraram presença, 

como não-membros, os Deputados Evair Vieira de Melo, Raquel Muniz, como não-

membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Ronaldo 

Lessa, Lincoln Portela, Zé Augusto Nalin, Chico Lopes, Luiza Erundina, Leandre, 

Benedita da Silva. Presidência do Deputado Ronaldo Lessa. 

Observações:  

Constava da pauta 07 itens para serem deliberados, sendo: 

02 Sugestões de Emendas à LDO, de autoria da Deputada Flávia Morais, Presidente da 

Comissão - Aprovadas 

03 requerimentos de autoria de parlamentar, sendo todos APROVADOS, e  

02 sugestões da sociedade civil, sendo 01 aprovada o parecer pela rejeição, 01 foi 

retirada de pauta a requerimento da Deputada Luiza Erundina. Ou seja, nenhuma 

sugestão da sociedade civil ou de seus representantes foram acatadas nesta reunião. 

Não consta do arquivo sonoro, da ata, da integra da reunião e do vídeo qualquer 

manifestação de representantes da sociedade civil, seja presencial ou por 

videoconferência.  

De acordo com o resumo da reunião, consta debate intenso acerca do parecer pela 

rejeição da seguinte sugestão: 

SUGESTÃO Nº 93/17 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e 

Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, 

Quissamã e Carapebus/RJ - que "sugere Projeto de Lei que institui o dia 8 de março, Dia 

Internacional da Mulher, como feriado nacional". 

RELATORA: Deputada LEANDRE. PARECER: pela rejeição. Vista ao Deputado 

Chico Lopes, em 13/06/2017. Discutiram a matéria: Dep. Chico Lopes (PCDOB-CE), 

Dep. Benedita da Silva (PT-RJ), Dep. Zé Augusto Nalin (PMDB-RJ) e Dep. Leandre 

(PV-PR). Aprovado o parecer, contra o voto do Deputado Chico Lopes (PSOL/SP). 
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10. 3 de agosto de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

03/08/2017 Anexo II, Plenário 03 10h59 às 11h02 

(03 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Chico Lopes – 1º Vice-Presidente, Celso Jacob, Luiza Erundina, Marcelo Aguiar e Zé 

Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Glauber Braga, Luiz Couto, Nelson 

Marquezelli e Patrus Ananias – Suplentes. Registraram presença, como não-

membros, os Deputados João Daniel e Professor Victório Galli. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Carlos Henrique Gaguim, Presidência do Deputado Chico Lopes. 

Observações:  

Constava da pauta 01 único item para ser deliberado, sendo: 

01 Requerimento de autoria da Presidente da Comissão, Deputada Flávia Morais, sendo 

que subscreveu o requerimento o Deputado Carlos Henrique Gaguim, pela ausência da 

autora - sendo aprovado por unanimidade. 

Não consta do arquivo sonoro, da ata, da integra da reunião e do vídeo qualquer 

manifestação de representantes da sociedade civil, seja presencial ou por 

videoconferência.  

Destaque para os seguintes aspectos: 

• Duração da presente reunião de apenas 03 minutos; 

• Manifestação de apenas dois Deputados; 

• 01 único item na pauta. 

 

11. 8 de agosto de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

08/08/2017 Anexo II, Plenário 02 15h13 às 17h38 

(2h25 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais – Presidente; Chico Lopes – Vice-Presidente; André Amaral, Celso Jacob, 

Félix Mendonça Júnior, Leandre, Lincoln Portela, Luiza Erundina e Marcelo Aguiar - 

Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Glauber Braga, Luiz Couto e Nelson Marquezelli – 
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Suplentes. Registraram presença também os Deputados Arnaldo Faria de Sá, Evair 

Vieira de Melo, Major Olimpio, Marcio Alvino e Weliton Prado, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Lincoln 

Portela, André Amaral, Chico Lopes, Major Olimpio, Arnaldo Faria de Sá. Presidência 

do Deputado Lincoln Portela e Chico Lopes. 

Observações:  

Além do item a ser deliberado, constava da pauta a audiência pública com o Tema: 

Debater a marcação da data limite dos Municípios brasileiros para ajustes de suas 

Guardas ao novo Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei 13.022/2014. A 

Presidente iniciou os trabalhos com a reunião de Audiência Pública. 

Constava da pauta 01 item para ser deliberado, sendo: 

01 requerimento de autoria de parlamentar - APROVADO.  

No transcorrer da Audiência Pública, foi anunciado que havia quórum regimental para 

deliberação do item único constante da pauta.  

O autor do requerimento, Deputado André Amaral defendeu a sua aprovação. Somente 

o Deputado Chico Lopes se manifestou em apoio ao requerimento. A votação do 

requerimento durou apenas 6 minutos. Após a votação do requerimento, voltaram os 

debates referentes à audiência pública. 

Nenhum representante da sociedade civil se manifestou acerca do requerimento 

deliberado. 

 

12. 15 de agosto de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

15/08/2017 Anexo II, Plenário 03 15h15 às 16h04 

(49 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Chico Lopes e Ronaldo Lessa - Vice-Presidentes; Celso Jacob, Félix Mendonça Júnior, 

Leandre, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela e Luiza Erundina - Titulares; André 

Amaral, Carlos Henrique Gaguim, Glauber Braga, Jorginho Mello, Luiz Couto e Patrus 

Ananias – Suplentes. Compareceram também os Deputados Evair Vieira de Melo e 

Sérgio Souza, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Patrus Ananias, Ronaldo Lessa, Glauber Braga, Luiza Erundina, Celso Jacob. 

Presidência do Deputado Chico Lopes. 
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Observações:  

Constava da pauta 10 itens para serem deliberados, sendo: 

04 Requerimentos de autoria de parlamentares - sendo todos aprovado por 

unanimidade.; 

06 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 02 deles aprovados por unanimidade 

o parecer pela aprovação, 03 não deliberadas e 1 retirada de pauta pelo autor. 

Segundo consta em ata, as sugestões não deliberadas se justificam pelas ausências das 

relatoras. 

Em ata consta a participação do Senhor Ilan Chveide, representante do Instituto Novo 

Brasil pelo Carimbo Solidário, por meio de videoconferência. O parecer do relator 

rejeitaria a sugestão da entidade e a manifestação do representante do Instituto sugeriu a 

revisão do parecer. Com isso, a pedido do relator, a matéria foi retirada de pauta com a 

aquiescência do Plenário. 

Em ata consta a participação presencial do senhor Valdemar Moreira, representante da 

Associação dos Petroleiros e Pedevistas. 

 

13. 17 de agosto de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

17/08/2017 Anexo II, Plenário 03 9h46 às 12h39 

(2h53min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Ronaldo Lessa - Vice-Presidente; Celso Jacob, Félix Mendonça Júnior, Lincoln Portela, 

Luiza Erundina e Zé Augusto Nalin - Titulares; André Amaral, Carlos Henrique 

Gaguim, Luiz Couto e Patrus Ananias – Suplentes. Compareceram também os 

Deputados Professor Vitório Galli, Raimundo Gomes de Matos e Weliton Prado, como 

não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: No que 

concerne à deliberação do item único constante da pauta, nenhum deputado se 

manifestou. 

Observações:  

Além do item único a ser deliberado, constava da pauta a audiência pública com o 

Tema: A importância da engenharia para o desenvolvimento nacional.  

A Presidente iniciou os trabalhos com a reunião de Audiência Pública. 

Constava da pauta 01 item para ser deliberado, sendo: 
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01 Sugestão de entidade Civil – NÃO DELIBERADO, devido ao início da Ordem do 

Dia no Plenário.  

Com isso, essa reunião, apesar de constar no site da Comissão como sendo deliberativa, 

ela foi somente utilizada para a realização de audiência pública. 

 

14. 12 de setembro de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

12/09/2017 Anexo II, Plenário 02 14h31 às 15h06 

(35min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Chico Lopes - Vice-Presidente; Celso Jacob, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Luiza 

Erundina, Marcelo Aguiar e Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, 

Glauber Braga, Jorginho Mello, Luiz Couto e Nelson Marquezelli – Suplentes. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Luiz Couto, Glauber Braga, Zé Augusto Nalin, Luiza Erundina. Presidência 

alternada dos Deputados Chico Lopes e Luiz Couto. 

Observações:  

Constava da pauta 09 itens para serem deliberados, sendo: 

07 Requerimentos de autoria de parlamentares - sendo todos aprovados sem discursões 

pelos parlamentares presentes.  

02 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 01 deles aprovados por unanimidade 

o parecer pela aprovação, e o outro foi concedido o adiamento de votação, por 5 

(cinco) sessões por sido levantada vício de constitucionalidade da sugestão pela 

Deputada Luiza Erundina. 

02 requerimentos das Deputadas Leandre e Carmen Zanotto foram subscritos e 

encaminhados pelo Deputado Luiz Couto, devido à ausência das deputadas. 

Consta da ata a participação da Senhora Leila Saraiva, representante do Instituto de 

Estudos Socioeconômicos – INESC e do Senhor Hamilton Henrique dos Anjos, 

Presidente da Associação Comercial da Vila Planalto. 

 

15. 21 de setembro de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

21/09/2017 Anexo II, Plenário 03 10h43 às 12h14 

(1h31min) 
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Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais – Presidente; Chico Lopes e Ronaldo Lessa - Vice-Presidentes; Celso 

Jacob, Félix Mendonça Júnior, Lincoln Portela, Luiza Erundina, Subtenente Gonzaga e 

Zé Augusto Nalin - Titulares; André Amaral, Carlos Henrique Gaguim, Glauber Braga, 

Luiz Couto e Patrus Ananias – Suplentes. Compareceram também os Deputados Evair 

Vieira de Melo, Professor Victório Galli e Weliton Prado, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Flávia Morais, Luiz Couto, Luiza Erundina, Zé Augusto Nalin, Subtenente 

Gonzaga, Celso Jacob. Presidência alternada dos Deputados Flávia Morais e Chico 

Lopes. 

Observações:  

Constava da pauta 18 itens para serem deliberados, sendo: 

01 Deliberação do pedido de retirada de tramitação da Sugestão 58/16. Aprovado 

07 Requerimentos de autoria de parlamentares, 04 deles de autoria da Deputada Flávia 

Morais, Presidente da Comissão - sendo todos eles aprovados sem discursões pelos 

parlamentares presentes.  

10 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 02 aprovadas por unanimidade o 

parecer pela aprovação, 03 aprovadas o parecer pela rejeição, 02 foram retiradas da 

pauta, e 03 não foram deliberadas. 

Segundo consta da íntegra da reunião em vídeo, a votação dos requerimentos deu-se de 

forma rápida e com a contribuição de todos os parlamentares que estavam presentes na 

reunião. Os 04 requerimentos de autoria da Deputada Flávia Morais foram deliberados 

em bloco. 

Com a ausência da Deputada Leandre e do Deputado Lincoln Portela, o Deputado Luiz 

Couto subscreveu os requerimentos de suas autorias, passando assim a defender a 

aprovação desses requerimentos. 

Segundo consta em ata, 03 sugestões não foram deliberadas devido a ausência das 

relatoras. 

Consta da ata a participação por videoconferência do Senhor Fernado Fernandes, 

representante da Associação Brasil Legal e da Senhora Josie Chveide, representante do 

Instituto Novo Brasil pelo Carimbo Solidário. 

 

16. 3 de outubro de 2017 
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DATA LOCAL DURAÇÃO 

03/10/2017 Anexo II, Plenário 03 15h08 às 17h15 

(2h07min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais – Presidente; Chico Lopes e Ronaldo Lessa – Vice-Presidentes; Celso 

Jacob, Félix Mendonça Júnior, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Subtenente 

Gonzaga e Zé Augusto Nalin - Titulares; Assis Melo, Carlos Henrique Gaguim, Luiz 

Couto e Nelson Marquezelli – Suplentes. Registrou presença também o Deputado Evair 

Vieira de Melo, como não-membro. . 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Chico Lopes, Luiz Couto. Presidência alternada dos Deputados Chico Lopes e 

Flávia Morais. 

Observações:  

Além dos itens a serem deliberados, constava da pauta a audiência pública com o 

Tema: Debater ações, políticas e programas relacionados com o combate e prevenção 

ao uso de drogas no país, em especial iniciativas inovadoras.  

A Presidente iniciou os trabalhos com a reunião deliberativa. 

Constava da pauta 04 itens para serem deliberados, sendo: 

04 Requerimentos de autoria de parlamentares – Todos aprovados por 

unanimidade.  

A votação dos requerimentos se deu de forma muito rápida e sem quaisquer 

discussões. A reunião deliberativa durou apenas 12 minutos, passando-se a seguir 

ao início da audiência pública. 

Nenhum representante da sociedade civil se manifestou acerca dos requerimentos 

deliberados. 

 

17. 10 de outubro de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

10/10/2017 Anexo II, Plenário 03 10h31 às 11h33 

(1h02min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais – Presidente; Chico Lopes e Ronaldo Lessa – Vice-Presidentes; Celso 

Jacob, Félix Mendonça Júnior, Janete Capiberibe, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, 

Luiza Erundina, Subtenente Gonzaga e Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique 

Gaguim, Erika Kokay, Luiz Couto e Nelson Marquezelli – Suplentes. Registraram 
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presença também os Deputados Evair Vieira de Melo, Luiz Carlos Hauly, Raquel Muniz, 

Tadeu Alencar, Tenente Lúcio e Weliton Prado, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Zé Augusto Nalin, Chico Lopes, Subtenente Gonzaga, Celso Jacob. Presidência 

da Deputada Flávia Morais. 

Observações:  

Constava da pauta 8 itens para serem deliberados, sendo: 

01 Requerimento de autoria de parlamentar, aprovado por unanimidade. 

07 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 04 aprovadas o parecer pela aprovação,  

02 foram retiradas da pauta, em virtude da ausência do relator, e 01 retirada da pauta 

pelo relator. 

Consta do arquivo sonoro a participação por videoconferência do advogado Ilan Chuied 

representando o Instituto Novo Brasil pelo Carimbo Solidário. 

Ausência de alguns relatores das matérias a serem deliberadas. 

Destaque para a votação da SUGESTÃO Nº 153/14 - do Instituto Novo Brasil pelo 

Carimbo Solidário - que "sugere Projeto de Lei que dispõe sobre o registro de 

legitimação de posse e de ocupação urbanas no Registro de Títulos e Documentos, 

e dá outras providências". RELATOR: Deputado CELSO JACOB. PARECER: 

pela rejeição.  

Discutiram a matéria: Dep. Celso Jacob, Dep. Subtenente Gonzaga, Dep. Chico Lopes, 

Dep. Zé augusto Nalin e, por videoconferência, Sr. Ilan chveid, representando o Instituto 

Novo Brasil pelo carimbo solidário.  

Rejeitado o parecer contra o voto do Deputado Celso Jacob. Designado relator do 

vencedor, Dep. Subtenente gonzaga. Parecer vencedor, Dep. Subtenente gonzaga, pela 

aprovação, com substitutivo. Aprovado o parecer vencedor do Dep. Subtenente Gonzaga 

contra o voto do deputado Celso Jacob. O parecer do relator, Dep. Celso Jacob, passou 

a constituir voto em separado. Somente os Deputados presentes deliberaram sobre a 

matéria. 

 

18. 18 de outubro de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

18/10/2017 Anexo II, Plenário 03 14h42 às 17h07 

(2h05min) 
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Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Flávia Morais – Presidente, Chico Lopes – Vice-Presidente, Benedita da 

Silva, Celso Jacob, Félix Mendonça Jr., Janete Capiberibe, Lincoln Portela, Leandre, 

Luiza Erundina, e Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos Gaguim, Érika Kokay, Glauber 

Braga, Luiz Couto, Nelson Marquezelli e Patrus Ananias – Suplentes. Compareceram 

também os Deputados Evair de Melo, Givaldo Carimbão e Weliton Prado, como não-

membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Lincoln Portela. Presidência da Deputada Flávia Morais. 

Observações:  

Além dos itens a serem deliberados, constava da pauta a audiência pública com o 

Tema: Os Investimentos do Governo Federal na Cultura Brasileira.  

A Presidente iniciou os trabalhos com a reunião deliberativa. 

Constava da pauta 04 itens para serem deliberados, sendo: 

04 Sugestões de emenda de apropriação à LOA – Todos aprovados.  

A votação dos requerimentos se deu de forma muito rápida e sem quaisquer discussões. 

A reunião deliberativa durou pouco mais que 03 minutos, passando-se a seguir ao início 

da audiência pública. 

Nenhum representante da sociedade civil se manifestou acerca dos requerimentos 

deliberados. 

 

19. 8 de novembro de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

08/11/2017 Anexo II, Plenário 03 14h54 às 16h44 

(1h50min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Flávia Morais – Presidente, Chico Lopes e Ronaldo Lessa – Vice-

Presidentes, Benedita da Silva, Celso Jacob, Félix Mendonça Jr., Janete Capiberibe, 

Leandre, Lincoln Portela, Luiza Erundina, Subtenente Gonzaga e Zé Augusto Nalin - 

Titulares; André Amaral, Assis Melo, Carlos Gaguim, Jean Wyllys e Luiz Couto – 

Suplentes. Compareceram também os Deputados Evair de Melo e Weliton Prado, como 

não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Ronaldo Lessa, Subtenente Gonzaga, Chico Lopes, Janete Capiberibe, Luiz 
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Couto, Félix Mendonça Filho, Zé Augusto Nalin, André Amaral, Benedita da Silva. 

Presidência alternada da Deputada Flávia Morais e do Deputado Chico Lopes.. 

Observações:  

Além dos itens a serem deliberados, constava da pauta a audiência pública com o 

Tema: Indústria das Multas no Brasil - ao invés de Educação, mais Arrecadação e 

Punição.  

A Presidente iniciou os trabalhos com a reunião deliberativa. 

Constava da pauta 21 itens para serem deliberados, sendo: 

03 Sugestões de emenda ao Orçamento – Todos aprovados por unanimidade.  

09 Requerimentos de parlamentares – sendo 08 aprovados por unanimidade e 01 retirada 

de pauta pelo autor, com a aquiescência do plenário. 

09 Sugestões da Sociedade Civil, sendo 02 aprovadas o parecer pela aprovação, 06 não 

deliberadas e 01 foi declarado o encerramento da discussão. Em razão do início da 

Ordem do Dia no Plenário, ficando a votação do parecer para reunião a ser agendada. 

A reunião deliberativa foi bastante movimentada e contou com a participação de muitos 

Deputados e de participantes da sociedade civil. A Presidente da Comissão, Flávia 

Morais, ressaltou que a CLP é a única Comissão da Casa que permite a manifestação da 

sociedade civil organizada. 

Foi registrado em ata a participação da Sra. Ana Carolina Neiva, representante 

Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará; Sra. Kelma Costa, Presidente 

da União Nacional dos Familiares das Forças Armadas.  

A Deputada Benedita da Silva em sua fala manifesta a dificuldade que ela tem, como 

relatora, de votar o seu parecer, em virtude da dificuldade de quórum e início da ordem 

do dia. Ela sugere que a Presidente priorize a votação dos projetos que já estiveram na 

pauta em outras oportunidades, pois a sociedade civil pode pensar que a dificuldade para 

a votação é “culpa do relator”. 

A Presidente da Comissão destacou que a Comissão nunca teve problemas com quórum 

e que nunca teve dificuldade para deliberar por falta de quórum. 

Nessa reunião a Presidente apresentou a relação das entidades a serem agraciadas com o 

Prêmio Selo de Participação Legislativa. Na modalidade maior número de sugestões 

legislativas apresentadas em 2016 foram vencedoras: 1º Lugar – Sindicato dos 

Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, 

Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ, com cinco sugestões 
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apresentadas; 2º Lugar – Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil; 

com quatro sugestões apresentadas; e 3º Lugar – Instituto Doméstica Legal, com duas 

sugestões apresentadas, que, empatado com outras entidades, venceu pelo critério de 

entidade com maior tempo, em anos de cadastramento, na Comissão de Legislação 

Participativa, consoante determina o Regulamento do Prêmio. Na premiação de maior 

número de sugestões aprovadas no ano de 2016, as vencedoras lograram êxito com duas 

sugestões legislativas aprovadas cada uma, de acordo com a seguinte classificação, 

determinada conforme o critério de entidade com maior tempo, em anos de 

cadastramento, na Comissão de Legislação Participativa: 1º Lugar – Associação dos 

Juízes Federais do Brasil; 2º Lugar – Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais 

Onshore e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de 

Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ; e 3º Lugar – Associação Sergipana de 

Distribuidores Independentes em Marketing de Rede. Na premiação de maior número de 

participantes em eventos propostos pelas entidades no ano de 2016, foram vencedoras: 

1º Lugar – Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC, com 134 participantes; 2º 

Lugar – ONG SOS Segurança Dá Vida, com 123 participantes; e 3º Lugar - Associação 

Sergipana de Distribuidores Independentes em Marketing de Rede, com 32 participantes. 

Na premiação de entidades que realizaram atividades consideradas relevantes à 

sociedade brasileira, lograram êxito, conforme escolha feita pelos membros em reunião 

realizada nesta data, na Sala da Presidência da Comissão: 1º Lugar – Instituto Oncoguia; 

2º Lugar – Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás – ADFEGO; 3º Lugar 

– Lar de Amparo à Criança para Adoção – LACA. Em votação, a relação dos 

premiados foi aprovada por unanimidade. 

A reunião deliberativa durou 44 minutos e em virtude do início da Ordem do dia no 

Plenário da Casa esta foi suspendida, passando para a audiência pública. 

 

20. 29 de novembro de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

29/11/2017 Anexo II, Plenário 03 14h30 às 18h43 

(4h13min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais – Presidente, Chico Lopes e Ronaldo Lessa – Vice-Presidentes, Benedita 

da Silva, Félix Mendonça Jr., Janete Capiberibe, Leandre, Leonardo Monteiro, Lincoln 

Portela, Luiza Erundina, Subtenente Gonzaga e Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos 
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Henrique Gaguim, Glauber Braga e Luiz Couto – Suplentes. Compareceram também os 

Deputados Evair Vieira de Melo e Raquel Muniz, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 

Subtenente Gonzaga, Flávia Morais, Lincoln Portela, Janete Capiberibe, Zé Augusto 

Nalin, Luiza Erundina, Benedita da Silva, Chico Lopes, Luiz Couto. Presidência 

alternada da Deputada Flávia Morais e dos Deputados Subtenente Gonzaga, Chico 

Lopes e Janete Capiberibe. 

Observações:  

Constava da pauta 18 itens para serem deliberados, sendo: 

09 Requerimentos de autoria de parlamentares, sendo 07 aprovados, 01 retirado de pauta, 

de ofício, com a aquiescência do plenário, 01 rejeitado. 06 requerimentos eram de 

autoria da Presidente da Comissão, Deputada Flávia Morais e foram votados em 

bloco. 

09 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 02 aprovadas o parecer pela aprovação, 

06 não deliberados, 01 foram retiradas da pauta, em virtude da ausência do relator. 

Consta registrado em ata que deixaram de ser deliberadas as Sugestões nºs 53/2012, 

120/2014, 47/2015, 99/2017, 147/2014 e 35/2015 devido à ausência dos Relatores. 

Percebe-se a participação efetiva dos parlamentares que estavam presentes na Comissão. 

A reunião ficou suspensa por 02h45 min, por conta do início da Ordem do Dia no 

Plenário. Com isso, a reunião durou aproximadamente 1h27min. 

Enquanto a reunião deliberativa ficou suspensa, consta do arquivo em vídeo da reunião 

a realização da audiência pública para “debater os efeitos da mudança da meta fiscal 

do serviço público”. 

Consta da ata a participação do Senhor Clodoaldo Neri Júnior, Representante da 

Associação Nacional dos Aposentados, Deficientes, Idosos, Pensionistas e dos 

Segurados da Previdência Social – ANADIPS. 

 

21. 5 de dezembro de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

05/12/2017 Anexo II, Plenário 14 14h52 às 15h04 

(12min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Chico Lopes – Vice-Presidente, Félix Mendonça Jr., Janete Capiberibe, 

Leandre, Subtenente Gonzaga e Zé Augusto Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, 
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Erika Kokay, Glauber Braga, Jorginho Mello, Luiz Couto e Nelson Marquezelli – 

Suplentes. Compareceram também os Deputados Evair Vieira de Melo e Professor 

Victório Galli, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Chico 

Lopes, Zé Augusto Nalin, Luiz Couto, Leandre. Presidência do Deputado Chico Lopes. 

Observações:  

Constava da pauta 8 itens para serem deliberados, sendo: 

03 Requerimentos de autoria de parlamentares – todos aprovados. 

05 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 01 aprovada o parecer pela rejeição, 

01 concedida vista ao Deputado Luiz Couto e 03 não deliberadas. Deixaram de ser 

deliberadas as Sugestões nºs 120/2014, 47/2015 e 99/2017, devido à ausência dos 

Relatores.  

Consta a ausência de vários relatores de matérias que estavam na pauta. Todos os 

requerimentos foram subscritos ou encaminhados por outros deputados, devido à 

ausência dos seus autores. 

Pelo arquivo em vídeo da reunião, chama a atenção a ausência de discussão das 

matérias deliberadas pelos parlamentares presentes. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

Destaque para a duração da reunião de apenas 12 minutos. 

 

22. 12 de dezembro de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

12/12/2017 Anexo II, Plenário 03 15h56 às 16h28 

(32min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Flávia Morais – Presidente, Chico Lopes – Vice-Presidente, Benedita da 

Silva, Leandre, Leonardo Monteiro, Luiza Erundina e Zé Augusto Nalin - Titulares; 

André Amaral, Carlos Henrique Gaguim e Luiz Couto – Suplentes. Compareceu também 

o Deputado Weliton Prado, como não-membro. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Benedita da Silva e Chico Lopes. Presidência alternada da Deputada Flávia 

Morais, e do Deputado Chico Lopes. 

Observações:  
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Constava da pauta 10 itens para serem deliberados, sendo: 

01 Requerimento de autoria da Presidente da Comissão, Deputada Flávia Morais – 

Aprovado.  

09 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 01 aprovada o parecer pela rejeição, e 

08 não deliberadas. Deixaram de ser deliberadas as Sugestões, devido ao início da 

ordem do dia no Plenário da Câmara dos Deputados. 

A reunião estava vazia da presença de parlamentares. As poucas matérias 

deliberadas, não foram discutidas. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

 

23. 19 de dezembro de 2017 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

19/12/2017 Anexo II, Plenário 03 12h20 às 13h02 

(42min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Deputados Flávia Morais – Presidente, Chico Lopes – Vice-Presidente, Benedita da 

Silva, Leandre, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Luiza Erundina e Zé Augusto Nalin 

- Titulares; Glauber Braga, Jean Wyllys, Jorginho Mello, Luiz Couto, e Patrus Ananias 

– Suplentes. Compareceram também os Deputados Evair Vieira de Melo, Luiz Sérgio, 

Milton Monti, Raquel Muniz e Valtenir Pereira, como não-membro. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Flávia 

Morais, Patrus Ananias, Benedita da Silva, Lincoln Portela, Luiz Couto, Chico Lopes e 

Leandre. Presidência alternada da Deputada Flávia Morais, e do Deputado Chico Lopes. 

Observações:  

Constava da pauta 9 itens para serem deliberados, sendo: 

09 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 06 aprovadas o parecer pela rejeição, 

e 03 aprovadas o parecer pela aprovação.  

Consta em ata a participação da Senhora Adhara Campos Vieira, representante da 

Associação Brasileira de Constelações Sistêmicas. 

Percebe-se a ausência de alguns relatores das matérias a serem deliberadas. Com 

isso, outros deputados leram seus pareceres, e estes foram aprovados.  

A maioria das matérias foram deliberadas sem qualquer discussão. 

Informações retiradas da ata e da íntegra da reunião em vídeo: 
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O Deputado Luiz Couto usou a palavra para elogiar os trabalhos da Comissão e a 

Deputada Flávia Morais agradeceu a todos os membros da CLP, assessoria, entidades e 

colaboradores pela dedicação nos trabalhos de 2017. 

A Deputada destacou que quando assumiu os trabalhos da Comissão muitos diziam que 

a CLP dava problemas para conseguir quórum e, que ela nunca teve problemas para 

conseguir quórum. Agradeceu a todos os membros da Comissão. 

Por fim, informou sobre a apresentação de um Projeto de Resolução para que os projetos 

de iniciativa popular que chegam na Casa, possam tramitar na CLP, que é uma Comissão 

permanente e já estruturada, e não em uma Comissão Especial. Ela acredita que a 

aprovação desse Projeto de Resolução fortalecerá os trabalhos da CLP. 

 

2018 - AUDIÊNCIA PÚBLICA SUGERIDA PELA SOCIEDADE CIVIL  

1. 12 de junho de 2018 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

12/06/18 Digitalização de 

documentos em 

mídia ótica ou 

eletrônica. 

Anexo II, 

Plenário 

12 

14h40 às 

16h12 

(1h32min) 

Sugestão nº 107/2018, de 

autoria da Associação dos 

Servidores do Arquivo 

Nacional – ASSAN 

EXPOSITORES: André Gustavo de Melo Araújo, Professor da Universidade de 

Brasília - UNB e representante da Associação Nacional de História - ANPUH; Ívina 

Flores Melo Kuroki, Arquivista, doutoranda em Ciência da Informação pela UNB; 

Rodrigo Cavaliere Mourelle, Presidente da Associação dos Servidores do Arquivo 

Nacional - ASSAN; Tânia Maria de Moura Pereira, Arquivista e doutoranda em 

Ciência da Informação; e Erlando da Silva Rêses, Professor da Universidade de Brasília 

- UnB e membro da Diretoria do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior – ANDES. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Flávia Morais, Felipe Bornier e Eros Biondini - Vice-Presidentes; Chico 

Lopes, Glauber Braga, Hildo Rocha, Lincoln Portela e Nelson Marquezelli - Titulares; 

Carlos Henrique Gaguim, Erika Kokay, Marcos Rogério e Subtenente Gonzaga – 

Suplentes. Compareceram também os Deputados Bohn Gass, Chico Alencar, Edmilson 

Rodrigues, Evair Vieira de Melo, Nilto Tatto e Professor Victório Galli, como não-

membros. 
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Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos parlamentares: Glauber Braga. Considerando que ele presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Glauber Braga como Presidente ≈ 13 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Wanderlei Batista dos Santos, Luiz 

Fernando Ferreira e Felipe Locke Cavalcanti. Internautas participantes, Senhor Gilberto 

Suhett e Senhora Rogéria Santos. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp.  

Fez parte da reunião um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão 

interagir com os Deputados e as entidades presentes por meio de perguntas ou 

considerações através do link: https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da íntegra em texto da reunião: 

A reunião contou com a participação e contribuição de representantes, de pesquisadores 

da área de arquivo, Professores e Historiadores que se organizaram para solicitar o 

arquivamento do PL 7.920/2017. 

No entanto, apenas 1 parlamentar participou da reunião como Presidente.  

Um dos internautas fez uma pergunta pertinente: "Eu gostaria de saber se, de fato, os 

Deputados estão escutando o apelo de toda a comunidade arquivística"- (Senhor Gilberto 

Suhett). O Deputado Glauber Braga respondeu: “Gilberto, não necessariamente. Acho 

que temos de ampliar a movimentação, ampliar a mobilização, inclusive para que outros 

Parlamentares estejam motivados a arquivar esse projeto de lei. Essa matéria já passou 

pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Ainda tem que passar 

pela Comissão de Trabalho e pela Comissão de Constituição e Justiça”. 

Após as explanações dos componentes da Mesa, e em acordo e consonância com a 

posição de todos os expositores, unânimes em solicitar o arquivamento do projeto 

demasiadamente tratado nos seus esclarecimentos como uma proposição que ocasiona 

desserviço à transparência das ações do Estado e à memória do País, o Deputado Glauber 

Braga, como membro titular da Comissão e presidente da reunião, se comprometeu a 

fazer o encaminhamento da manifestação das entidades presentes e representativas da 

área arquivística brasileira, juntamente com a entrega da ata desta reunião Extraordinária 

de Audiência Pública aos Presidentes das Comissões de Trabalho, de Administração e 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Serviço Público e da de Constituição e Justiça e de Cidadania, bem como ao Presidente 

da Câmara dos Deputados com o intuito de apelar pelo arquivamento imediato do Projeto 

de Lei nº 7.920 de 2017, de autoria do ex-Senador Magno Malta que “Altera a Lei nº 

12.682, de 9 de julho de 2012, a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, o Decreto-Lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Lei nº 12.865, de 9 de 

outubro de 2013, e a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), 

para dispor sobre a digitalização de documentos”. OBS: Atualmente, o PL encontra-

se tramitando na Casa. 

 

2. 12 de dezembro de 2018 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

12/12/18 Equacionamento do Plano 

Petros (PPS), a 

privatização da Petrobrás 

e as suas 

responsabilidades com o 

plano. 

Anexo 

II, 

Plenário 

03 

14h58 às 

16h56 

(1h58) 

Sugestões nº 

149/2018 e 156/2018 

- CLP, do Sindicato 

dos Petroleiros do 

Rio de Janeiro. 

EXPOSITORES: Valdemar Moreira da Silva Filho, Diretor-Geral da Associação 

Nacional dos Petroleiros e Petroleiras - ANPP; Adaedson Costa, Secretário-Geral da 

Federação Nacional dos Petroleiros - FNP; Paulo César Chamadoiro Martin, Diretor 

da Federação Única dos Petroleiros - FUP; e Hilton de Enzo Mitsunaga, Coordenador-

Geral de Processo Sancionador da Diretoria de Fiscalização e Monitoramento da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.  

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais - Vice-Presidenta; Celso 

Jacob e Glauber Braga - Titulares; Carlos Henrique Gaguim e Erika Kokay – Suplentes. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos parlamentares: Pompeo de Matos, Erika Kokay, Luizianne Lins. Considerando que 

todos eles presidiram a reunião em momentos distintos. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Pompeo de Matos como Presidente ≈ 9 min. 

Deputada Erika Kokay como Presidente ≈ 24 min. 

Deputada Luizianne Lins como Presidente ≈ 1 min. 
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Participação efetiva do público na reunião: participantes virtuais, Senhores Eluzai 

Ribeiro, Gilmar Ventura Lima e Ricardo Bejarano Maçol. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp.  

Fez parte da reunião um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão 

interagir com os Deputados e as entidades presentes por meio de perguntas ou 

considerações através do link: https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da íntegra em texto da reunião: 

A Deputada Erika Kokay afirma que esta é a “Comissão mais importante, porque mais 

diálogo carrega com o conjunto da sociedade organizada e mais estabelece os vínculos 

necessários para que este Poder possa, de fato, representar o povo brasileiro”. 

O expositor, Adaedson Costa, Secretário-Geral da Federação Nacional dos Petroleiros 

– FNP, considerou que “esta reunião está sendo de grande serventia para o público, 

principalmente para o pessoal presente que não tem conhecimento da complexidade que 

é um plano de previdência complementar, para elucidarmos por que os trabalhadores 

estão pagando mais uma conta, por mandos e desmandos de Governos”. 

O expositor, Paulo César Chamadoiro Martin, Diretor da Federação Única dos 

Petroleiros – FUP, entendeu que a reunião é importante no sentido de o Legislativo 

ajudar a categoria dos petroleiros, mostrando que a proposta deles é viável, e não só 

tecnicamente, mas principalmente politicamente, para fazer o equacionamento de 

maneira que penalize menos os participantes e os assistidos. 

Houve muitas participações pelo e-Democracia. 

 

2018 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REQUERIDAS POR PARLAMENTARES 

1. 24 de maio de 2018 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

24/05/18 Debate sobre a política de 

remoção de moradores de 

comunidades em área da 

União. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

10h27 às 

13h05 

(2h38) 

Requerimento nº 

193/2018 - CLP, do 

Sr. Glauber Braga. 

EXPOSITORES: Antônio Roberto Ferreira, Diretor do Departamento de 

Caracterização e Incorporação do Patrimônio - DECIP/SPU; Emília Maria de Souza, 

Representante da Comunidade do Horto/RJ; Anjuli - Advogada e Representante 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Brigadas Populares; Edivalma Souza da Cunha, Representante da Comunidade Sonda 

- Maracajás/RJ; Maria Haydée Alves da Silva Teruz, Representante da Comunidade 

Vila Hípica - RJ; e Paulo Russo, Coordenador-Geral do Instituto Chico Mendes. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Glauber Braga, Hildo Rocha e Zé Augusto Nalin – Titulares. 

Compareceu também o Deputado Professor Victório Galli, como não-membro. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos parlamentares: Glauber Braga, Chico Alencar, Luiz Sérgio, Zé Augusto Nalin. 

Considerando que presidiram a reunião em momentos distintos os Deputados Glauber 

Braga e Chico Alencar. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Glauber Braga como Presidente ≈ 28 min. 

Deputado Chico Alencar como Presidente ≈ 8 min. 

Deputado Luiz Sérgio como participante ≈ 10 min. 

Deputada Zé Augusto Nalin como participante ≈ 6 min. 

Participação efetiva do público na reunião: participantes virtuais, Senhores Eluzai 

Ribeiro, Gilmar Ventura Lima e Ricardo Bejarano Maçol. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp.  

Fez parte da reunião um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão 

interagir com os Deputados e as entidades presentes por meio de perguntas ou 

considerações através do link: https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da íntegra em texto da reunião: 

O Presidente da reunião, Deputado Glauber Braga, inicia a reunião informando que essa 

audiência pública é desdobramento de um primeiro encontro que aconteceu na cidade do 

Rio de Janeiro com moradores das comunidades em área da União onde eles expuseram 

as dificuldades que vêm enfrentando. 

O Presidente explicou que a Comissão fez um esforço para garantir quatro passagens 

para que pessoas pudessem participar da reunião representando os moradores do Rio. 

“Muitos desses que são do Rio de Janeiro não estão aqui não por falta de vontade, mas 

por falta de condições. Foi discutido num grupo de WhatsApp quem seriam os 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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representantes dos moradores das comunidades no Rio. Então, não estão todos aqui 

presentes por isso”. 

Embora tenham sido convidados os Representantes da Advocacia Geral da União e do 

Ministério das Cidades, estes não compareceram. 

A Sra. Emília Maria de Souza, representante da comunidade do Horto, no Rio de Janeiro 

disse estarem reivindicando a paralisação das reintegrações até que terminem as 

deliberações da Câmara de Conciliação que estão acontecendo na AGU. “Não há como 

ter tranquilidade para fazer qualquer tipo de conciliação com o risco de remoção de 215 

famílias e mais a ameaça pairando sobre 240 famílias, com esse processo recente”. 

A representante também sugeriu uma manifestação da Comissão na tentativa de 

sensibilizar o Judiciário para a necessidade de haver uma paralisação até uma decisão 

final. 

O Deputado Glauber Braga se comprometeu a pedir o contato dos representantes da 

Defensoria que têm dialogado com o grupo, para encaminhar a manifestação. 

O Deputado Glauber Braga explicou rapidamente para os presentes em que consiste a 

CLP: 

Esta é a Comissão de Legislação Participativa, uma Comissão idealizada 

pela Deputada Luiza Erundina há alguns anos. Ela tem como objetivo 

receber da sociedade civil organizada propostas de projetos de lei e 

audiências públicas. Isto que estamos fazendo aqui é uma audiência 

pública, em que temos representantes de órgãos do Governo e de 

comunidades que estão ameaçadas de remoção em áreas da União. 

Estamos dialogando e procurando alternativas nesta audiência pública, 

que foi solicitada, apresentado um requerimento, e que está acontecendo. 

Então, este é o objetivo da audiência pública: os convidados poderem 

apresentar os seus motivos, aquilo que estão vivenciando, e nós 

procuraremos encaminhamentos para isso. Eu sou Glauber, Deputado 

Federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, membro desta Comissão, a 

Comissão de Legislação Participativa, e apresentei o requerimento para 

esta audiência pública. 

 

Informação retirada da Ata: 

Ao final das manifestações, o Deputado Glauber Braga solicitou que constasse em Ata 

os acordos produzidos na reunião e o inteiro teor do Manifesto coletivo de moradores da 

cidade do Rio de Janeiro entregue à Comissão. Acordos de: 1) - Reinício das negociações 

com Comunidade Vila Hípica a partir da religação da energia elétrica para os moradores, 

conforme entendimento com o Senhor Paulo Russo, Representante do Instituto Chico 

Mendes – ICMBio; disponibilização da Comissão de Legislação Participativa e da 

Consultoria Jurídica da Câmara dos Deputados. 2) - Imediata negociação com a 
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Aeronáutica a partir de encontro com seus representantes no Estado do Rio de Janeiro. 

Na impossibilidade da reunião com os representantes da Aeronáutica elaborar-se-á 

Requerimento de Convocação do Ministro da Defesa para ser ouvido na Comissão de 

Legislação Participativa - CLP. Na iminência de remoção dos moradores da Comunidade 

Sonda – Maracajás a CLP far-se-á presente no Estado do Rio de Janeiro. 3) - Recepção 

da Senhora Ana, Representante oficial da Comunidade de Araçatiba, pelos 

Representantes da Superintendência do Patrimônio da União no Rio de Janeiro e do 

Ministério Público Federal (MPF), com a participação da Comissão de Legislação 

Participativa. 4) - Paralização imediata das reintegrações de posse, até a conclusão das 

deliberações da Câmara de Conciliação que vem ocorrendo na Advocacia-Geral da 

União – AGU; manifestação da Comissão de Legislação Participativa para sensibilizar 

o Judiciário sobre a necessidade de paralização imediata da reintegração de posse; 

disponibilização de outras áreas aos Institutos de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro e de Matemática Pura e Aplicada – IMPA; e 5) - Comprometimento do 

Coordenador-Geral do ICMBio em reativar proposta oferecida pelo Instituto à 

comunidade do Horto.  

 

2. 5 de junho de 2018 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

05/06/18 Debate sobre a Violência 

do Estado contra Jovens 

Pobres e Negros, à Luz do 

Documentário "Nossos 

Mortos têm Voz” 

Anexo II, 

Plenário 

14 

14h48 às 

18h28 

(3h40) 

Requerimento nº 

204/2018 - CLP, da 

Sr. Luiza Erundina e 

outros. 

EXPOSITORES: Luciene Silva, representante da Rede de Mães e Familiares Vítimas 

da Violência do Estado na Baixada Fluminense; Adriano Araújo, representante do 

Fórum Grita Baixada; Fernando Sousa, representante da Produtora Quiprocó Filmes; 

José Claudio Sousa Alves, representante da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro; Sônia Martins, representante do Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais e Felipe Bornier - Vice-

Presidentes; Glauber Braga, Hildo Rocha, Lincoln Portela, Luiza Erundina e Zé Augusto 

Nalin - Titulares; Carlos Henrique Gaguim – Suplente. Compareceram também os 
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Deputados Alessandro Molon, Chico Alencar e Evair Vieira de Melo, como não-

membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos parlamentares: Pompeo de Mattos, Glauber Braga, Chico Alencar, Luiza Erundina, 

Zé Augusto Nalin e Alessandro Molon. Considerando que os Deputados Pompeo de 

Mattos e Glauber Braga presidiram a reunião alternadamente. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Pompeo de Mattos como Presidente ≈ 4 min. 

Deputado Glauber Braga como Presidente ≈ 24 min. 

Deputado Chico Alencar como participante ≈ 9 min. 

Deputada Luiza Erundina como participante ≈ 9 min. 

Deputado Zé Augusto Nalin como participante ≈ 9 min. 

Deputado Alessandro Molon como participante ≈ 9 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Hannara Catarina Cunha Dias e Welinton 

Pereira, Representantes da ONG Visão Mundial; e Lázaro Silva, morador do Município 

de Queimados, Estado do Rio de Janeiro. Internautas: Senhores (as) Lucas Loeblein, 

Douglas Almeida, Lorene Maia e Wilson Sales Júnior. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp.  

Fez parte da reunião um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão 

interagir com os Deputados e as entidades presentes por meio de perguntas ou 

considerações através do link: https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informação retirada da ata da reunião: 

Na presidência da reunião, o Deputado Glauber elaborou as seguintes ações: 1) Gestão 

da Comissão de Legislação Participativa ao Presidente da Câmara dos Deputados para 

pautar o Projeto de Lei nº 4.471 de 2012, de autoria do Deputado Paulo Teixeira; 2) 

Solicitação ao Presidente da Câmara dos Deputados para a constituição da Comissão 

Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3.503 de 2004, de autoria do 

Senador José Sarney; 3) Solicitação ao Ministério da Justiça sobre o conhecimento, 

providências e investigações quanto à existência de genocídio da juventude negra no 

Brasil, de acordo com o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 

apurar as causas, razões, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil; 4) Que a Comissão de Legislação 

Participativa, em conjunto com as entidades participantes desta Audiência Pública, 

elabore os termos de um documento solicitando informações ao Facebook sobre a 

postagem de execuções; 5) Realização de Audiências Públicas para debater novas 

políticas de combate às drogas e de encarceramento; 6) Aguardar o envio de sugestão 

das entidades participantes deste evento, solicitando a criação da Semana das mães e 

familiares vítimas da violência do Estado; e 7) Elaborar requerimento de informações ao 

Ministério da Justiça solicitando respostas sobre as denúncias das entidades de defesa 

dos direitos humanos no que diz respeito à existência de cemitérios clandestinos, pontos 

de desova e desaparecimento forçado dos jovens negros no Estado do Rio de Janeiro e 

em outros Estados da federação. 

Informações retiradas da íntegra em texto da reunião: 

O Deputado Chico Alencar, como líder de bancada, justificou a sua possível saída 

repentina da reunião, devido o início da Ordem do Dia no plenário da Casa. 

A Deputada Luiza Erundina manifestou-se sobre a importância da CLP: 

Este espaço que existe aqui, nesta Comissão, é diferenciado do resto da 

Casa e do resto do Congresso. A Câmara e o Senado também são esse 

Estado que vocês denunciam, o Estado violento, a violência institucional 

de todos os Poderes deste Estado. Mas há este pedaço de chão, dentro 

desta Casa, que foi criado inclusive por inspiração dos movimentos 

sociais e populares, que são uma caixa de ressonância, como o que vocês 

trazem, como outros grupos têm trazido, os índios, os negros, as mulheres 

violentadas da forma mais perversa, e aqui repercute. Esse ato mesmo 

pode parecer muito singelo, muito simples, mas está sendo divulgado pela 

Internet. Espero que muita gente esteja acessando esta reunião, para ter 

acesso a esse recado tão forte e tão premente que vocês nos trazem aqui. 

Qualquer outra coisa que possamos falar vai tirar a força daquilo que 

vocês falaram. Eu acho que é um momento de ação. E eu quero me 

colocar junto com os companheiros Deputados que estão aqui e colocar 

os nossos mandatos, de fato, a serviço dessa luta de vocês, porque ela é 

nossa também. Nós estamos aqui porque temos compromisso com os 

direitos humanos. 

O Deputado Alessandro Molon pediu desculpas por não ter podido ficar o tempo todo 

na reunião: “Aqui, infelizmente, tudo acontece ao mesmo tempo. Hoje, três Comissões 

das quais sou membro estavam para votar ou decidir coisas graves, importantes, 

preocupantes”. 

Destaque para a fala que justifica a ausência de parlamentares fluminenses na reunião: 

“talvez seja porque eles estejam cuidando dos negócios deles. (...). Os negócios deles são 

bem sofisticados, como já trouxemos aqui também”. 
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3. 7 de junho de 2018 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

07/06/18 Debate sobre a Crise dos 

Hospitais Universitários 

pós Lei 12.550/2011 

Auditório 

Nereu 

Ramos 

09h52 às 

13h37 

(3h45) 

Requerimento nº 

187/2018 - CLP, do 

Sr. Gláuber Braga e 

da Sra. Erika Kokay. 

EXPOSITORES: Arnaldo Correia de Medeiros, Vice-Presidente da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH; Moisés Rocha Bello, Diretor da 

Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de 

Contas da União – TCU; Antônio Alves Neto, Coordenador-Geral da Federação dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Técnico-Administrativos das Instituições de Ensino 

Superior do Brasil – FASUBRA; Maria de Fátima Siliansky de Andreazzi, Professora 

e Representante da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde; Gilbran, da Central 

Sindical e Popular - CSP/Conlutas.. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Glauber Braga - Titular; Erika Kokay e Raquel Muniz – Suplentes. 

Compareceu também o Deputado Efraim Filho, como não-membro. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos parlamentares: Glauber Braga, Erika Kokay, Raquel Muniz, Considerando que o 

Deputado Glauber Braga presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Glauber Braga como Presidente ≈ 51 min. 

Deputado Erika Kokay como participante ≈ 7 min. 

Deputada Raquel Muniz como participante ≈ 6 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Perguntas, pelo e-democracia, dos 

internautas Leila Vidal, Arianna Kassiadou Menezes, Maria Coeli Azevedo, Aline da 

Silva, Eddy Pontes, Andrea Queiroz, Camila Albuquerque, Anderson Machado, Pablo 

Inostroza e Júnior Ferreira. 

Público presente: Professor Wladimir Tadeu Baptista Soares, médico e professor no 

Hospital Universitário Antônio Pedro; Rodrigo Ribeiro, representante da UNIRIO; 

Giancarlo Demian, representante da Universidade Federal da Bahia; Mariane Siqueira, 

da Coordenação de Saúde da FASUBRA-UFPR; Lucimara da Silva da Cruz, da 

Coordenação de Seguridade Social da FASUBRA; Gerly Miceli, Coordenadora Geral 
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do SINTUFERJ-UFERJ; Elena da Cunha Brito dos Santos, representante da 

Universidade do Mato Grosso; Marli Duarte Keller, representante da Universidade 

Federal de Santa Maria; Roselma Santos e Nádia Lopes dos Santos, representantes do 

SINTUFAL-UFAL; Máximo José Dias Colares, Enfermeiro do Hospital Universitário 

do Paraná; Rosane, representante Universidade Federal de Goiás. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento: www.camara.leg.br/clp.  

Fez parte da reunião um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão 

interagir com os Deputados e as entidades presentes por meio de perguntas ou 

considerações através do link: https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da íntegra da reunião em texto: 

O início da reunião se deu de forma bem tumultuada. Havia muitos representantes dos 

trabalhadores presentes na plateia e não concordavam com a proposta de apresentação 

sugerida pelo Deputado Glauber Braga, presidente da reunião, de que estes seriam os 

últimos a falar na reunião. 

Destaque para a fala do Sr. Wladimir Tadeu que defendeu a necessidade dos 

Parlamentares formarem uma frente parlamentar em defesa dos hospitais universitários 

públicos federais e pela extinção da EBSERH: “Esta Casa, onde se formulam as leis, tem 

condições, por lei, de aproveitar os empregados da EBSERH, transformando ou 

mudando o regime jurídico deles para estatutários, já que fizeram concurso público, ou 

continuando como empregados públicos do MEC, mas sem perder seus empregos, 

porque já se submeteram a um concurso público. A extinção da EBSERH atende aos 

interesses da sociedade, dos alunos, dos servidores, dos empregados da EBSERH e de 

quem tem juízo”. 

Informação retirada da Ata da reunião: 

O Deputado Glauber Braga comunicou que o senhor Arnaldo Correia de Medeiros, Vice-

Presidente da EBSERH, assumiu o compromisso de encaminhar, no prazo de quinze 

dias, para a Comissão de Legislação Participativa resposta, por escrito, aos 

questionamentos feitos durante a audiência. Informou ainda que, a pedido do senhor 

Arnaldo, a ata desta audiência pública lhe será encaminhada. Além disso, assegurou que 

será dada ampla publicidade aos arquivos de áudio e vídeo desta reunião, ressaltando 

que a audiência estava sendo transmitida, ao vivo, pela TV Câmara. Após, o Deputado 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Glauber Braga firmou com o Senhor Mauro Rabelo, Diretor e Desenvolvimento de Rede 

de Instituições Federais de Ensino Superior do Ministério da Educação, o prazo de 

quinze dias para resposta da possibilidade de retorno da FASUBRA à mesa de 

negociação. Por fim, o Deputado Glauber Braga estabeleceu os seguintes 

encaminhamentos: 1) a prerrogativa de escolha dos respectivos representantes das 

entidades na negociação, ficando a Comissão de Legislação Participativa à disposição 

acompanhar esse processo; 2) a apresentação de proposição legislativa, de autoria 

parlamentar, ou de sugestão legislativa, de autoria de uma entidade da sociedade civil 

organizada, para garantir as principais demandas debatidas durante a audiência pública. 

 

4. 12 de junho de 2018 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

12/06/18 Debate sobre os riscos de 

retrocesso ambiental com 

a possibilidade de 

nomeação política do 

novo presidente do 

Instituto Chico Mendes 

de Biodiversidade - 

ICMBIO 

Anexo II, 

Plenário 

03 

10h26 às 

13h21 

(2h55) 

Requerimento nº 

206/2018-CLP, da 

Sra. Érika Kokay. 

EXPOSITORES: José Paulo Toffano, Diretor do Departamento de Articulação 

Institucional da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental – SAIC, 

do Ministério do Meio Ambiente, que não compareceu; Henrique Marques Ribeiro da 

Silva, Presidente da Associação Nacional dos Servidores Ambientais - ASCEMA; Jonas 

Moraes Correa, Presidente da Associação dos Servidores de Carreira de Especialista de 

Meio Ambiente do Distrito Federal - ASIBAMA/DF; Andrea Bitencourt Prado, 

Presidente da Indigenistas Associados – INA; e João Augusto Madeira, Analista 

Ambiental da Associação dos Servidores de Carreira de Especialista de Meio Ambiente 

do Distrito Federal - ASIBAMA/DF. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Flávia Morais e Eros Biondini - Vice-Presidentes; Glauber Braga - 

Titular; Erika Kokay – Suplente. Registraram presença também os Deputados Bohn 

Gass, Chico Alencar, Edmilson Rodrigues, Evair Vieira de Melo, Nilto Tatto e Professor 

Victório Galli, como não-membros.  
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Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos parlamentares: Erika Kokay, Chico Alencar, Glauber Braga, Edmilson Rodrigues, 

Nilto Tatto, Bohn Gass. Considerando que a Deputada Erika Kokay e o Deputado Bohn 

Gass presidiram a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputada Erika Kokay como Presidente ≈ 56 min. 

Deputado Bohn Gass como Presidente ≈ 1 min. 

Deputado Chico Alencar como participante ≈ 9 min. 

Deputada Glauber Braga como participante ≈ 7 min. 

Deputado Edmilson Rodrigues como participante ≈ 17 min. 

Deputado Nilto Tatto como participante ≈ 7 min. 

Deputado Bohn Gass como participante ≈ 7 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Oradores, inscritos em plenário, Érico 

Grassi, Nonato, Marcelo, Rosana, Jussara, Carlinhos, Kamu, Júnior. Perguntas dos 

internautas Pablo de Ávila Saldo e Viviane Matias, pelo e-democracia. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento:www.camara.leg.br/clp.  

Fez parte da reunião um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão 

interagir com os Deputados e as entidades presentes por meio de perguntas ou 

considerações através do link: https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da íntegra em texto da reunião: 

O Deputado Edmilson Rodrigues em sua fala lamenta um debate tão importante quanto 

este, sendo realizado paralelamente com outros: “Em um debate agora na Comissão de 

Educação, do qual sou um membro efetivo, discute-se o ensino médio e a ideologia da 

escola sem partido”. 

Destaque para a fala do Deputado Nilto Tatto sobre os movimentos sociais: “Outra coisa 

que vivemos neste momento é o processo de criminalização dos movimentos, das 

entidades que representam esses povos. Há essas instituições que eu nominei como 

responsáveis pela implementação das suas políticas ou para proteção, visto que aqui 

dentro também há projetos de lei para tornar essas organizações como terroristas, 

movimentos sociais como organizações terroristas. Essa é a conjuntura” (Grifo nosso). 

Informação retirada da Ata da reunião: 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Ao final, a Deputada Erika Kokay anunciou os seguintes encaminhamentos: 1) 

realização de sessão solene em homenagem ao lançamento do Movimento MARÉ; 2) 

elaboração da cartilha desta audiência pública, com os pronunciamentos dos expositores; 

3) realização de audiência pública para discutir normas de nomeação para cargos 

públicos; 4) identificação do processo de nomeação para cargos públicos em entidades 

estatais, como Caixa Econômica Federal, Petrobrás, FUNAI, CNbio, com a finalidade 

de atender interesses político-partidários; 5) relação das proposições legislativas que 

agridem a política de preservação do meio ambiente e das tentativas de introdução de 

matérias lesivas ao meio ambiente em proposições que tratam de outro assunto; 6) 

encaminhamento de Indicação ao Poder Executivo sobre o estabelecimento de critério 

para nomeação de cargos públicos, conforme sugestão do Deputado Nilto Tatto; 7) 

adoção de posicionamento contrário à Emenda Constitucional nº 95/2016. Ao final, a 

Deputada Erika Kokay solicitou a incorporação de três documentos aos anais da 

audiência pública: a Carta Aberta à Sociedade, do Movimento MARÉ; a Carta dos 

servidores do ICMBIO; a Carta Pública contra o Loteamento Político da FUNAI e o 

desmonte da política indigenista. “Carta Aberta à Sociedade - Como você reagiria se 

para a presidência do Banco Central fosse nomeado um indicado político partidário sem 

NENHUMA experiência em economia? Ou se para técnico da seleção brasileira de 

futebol, fosse indicado um jovem político que nada entende sobre o assunto?(...)  

 

5. 14 de junho de 2018 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

14/06/18 Lei do Aprendiz: 

Avanços e Percalços. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

10h16 às 

12h11 

(1h55) 

Requerimento nº 

201, de 2018, do Sr. 

Pompeo de Mattos. 

EXPOSITORES: Guilherme Guimarães Feliciano, Presidente da Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA; Antônio Alves 

Mendonça Júnior, Coordenador Nacional de Aprendizagem da Secretaria de Inspeção 

do Trabalho do Ministério Do Trabalho - CGSIT/MT; Mariane Josviak, Procuradora 

do Trabalho do Ministério Público do Trabalho - PRT 9ª Região; Dulce Martini 

Torzecki, Procuradora do Trabalho Gerente Eixo Aprendizagem – COORDINFÂNCIA 

- MPT; Mafra Meris, Secretária Executiva da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao 

Protagonismo Infanto-Juvenil e Presidente do Instituto Solidário Estudantil do 

Empreendedor Individual - ISEEI; Rudimar Braz de Melo, Conselheiro Fiscal da 
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Associação Nacional das Empresas Amigas do Jovem Aprendiz - ANDEAJA e 

Conselheiro Fiscal do ISEEI. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Celso Jacob e Lincoln Portela - Titulares; Erika Kokay – Suplente. 

Registraram presença os Deputados Evair Vieira de Melo e Hildo Rocha, como não-

membros.  

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos parlamentares: Celso Jacob. Considerando que este presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputada Celso Jacob como Presidente ≈ 14 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Internautas Flávio Magno, Belaniza Silva, 

Alda Alvarenga, Fabio Alvarenga, Josef Meris, Maria Solange Garcia, Filipe Gomes 

Gadeia Brito, IEP Itapetininga e José Rodrigo Paprotzki Veloso. Oradores, inscritos em 

plenário, Daniele Cabral, jovem aprendiz do ESPRO, David Vieira e Joyce Helen, jovens 

aprendizes do ISBET. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento:www.camara.leg.br/clp.  

Fez parte da reunião um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão 

interagir com os Deputados e as entidades presentes por meio de perguntas ou 

considerações através do link: https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da íntegra em texto da reunião: 

O autor do requerimento que ensejou a presente audiência pública não estava presente, 

mas o Deputado Celso Jacob agradeceu a oportunidade de estar em seu lugar. 

Destaque para a participação de apenas um parlamentar na reunião e, ainda como 

presidente, e que em dado momento da exposição este pediu aos próximos expositores 

brevidade em suas falas, porque ele teria que viajar às 12 horas. 

A Sr. Mafra, Secretária Executiva da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao 

Protagonismo Infantojuvenil, agradeceu à Comissão a oportunidade de trazer a discussão 

na semana da aprendizagem e, especialmente ao Deputado Pompeo de Mattos, 

Presidente da Comissão. Ela enfatizou que há 10 anos eles falavam sobre as suas causas 

— trabalho, emprego, renda e educação para os jovens —, e ninguém os escutava. Em 

2016, eles entenderam que a Câmara dos Deputados era um lugar do qual poderiam 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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usufruir: “Aí, a CLP, Deputado, para nós é uma sigla muito... Eu costumo dizer nas 

minhas falas que, para mim, CLP não é Comissão de Legislação Participativa, para mim, 

a CLP é a Casa que liga o povo à Casa dele”. 

Ao final da reunião, o Deputado Celso Jacob pediu desculpas pelo tempo tão apertado: 

“Acontece que eu já havia comprado uma passagem e não sabia que iria presidir esta 

importante audiência hoje. O Deputado Pompeo de Mattos teve um imprevisto e pediu-

me para ficar aqui. Eu fiquei com o maior prazer, mas estou com o tempo espremido”.  

A reunião foi encerrada, com o discurso do Presidente dizendo que a “Câmara está aberta 

ao diálogo”: “nós vamos inserir mudanças na lei se for preciso, vamos fazer de tudo, 

porque, realmente, esse projeto é importante, ele combate a violência. Não adianta 

invadir o morro com armas, nós temos que invadir o morro com educação. É isso que 

nós vamos fazer aqui, com muita eficiência, com muito trabalho, sem prometer mundos 

e fundos, mas trabalhando”. 

 

6. 20 de junho de 2018 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

20/06/18 Debater o uso de 

tecnologias em apoio ao 

maior envolvimento 

entre a população e a 

política. 

Auditório 

Freitas 

Nobre 

10h05 às 

12h19 

(2h14) 

Requerimento 

210/2018/CLP, do 

Senhor Eros 

Biondini. 

EXPOSITORES: Gabriel Azevedo, Vereador da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte-MG; Marco Konopacki, Representante da Plataforma "Mudamos" e 

Coordenador da Área Democracia e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade 

do Rio de Janeiro/ITS Rio; Gustavo Maia, Diretor-Executivo do Aplicativo "Colab"; 

Renato Dias, Diretor-Executivo da Plataforma Ranking dos Políticos; e Fernando 

Lima Torres, servidor da Diretoria de Inovação e Tecnologia da Informação – DITEC, 

da Câmara dos Deputados. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Flávia Morais, Felipe Bornier, Eros Biondini - Vice-Presidentes e 

Glauber Braga. Compareceu também o Deputado Jaime Martins, como não-membro.  

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos parlamentares: Eros Biondini, Felipe Bornier, Jaime Martins. Considerando que os 

Deputados Eros Biondini e Felipe Bornier presidiram a reunião. 
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Deputados  Tempo de participação 

Deputado Eros Biondini como Presidente ≈ 13 min. 

Deputado Felipe Bornier como Presidente ≈ 12 min. 

Deputado Jaime Martins como participante ≈ 9 min. 

Participação efetiva do público na reunião: Paula Lou’Ane Matos Braga, Andressa 

Dafini de Oliveira Trindade e Fabiana Ramos Ferreira De Melo Todorov.  

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento:www.camara.leg.br/clp.  

Fez parte da reunião um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão 

interagir com os Deputados e as entidades presentes por meio de perguntas ou 

considerações através do link: https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da íntegra em texto da reunião: 

O Deputados Eros Biondini, presidente da reunião, começou a sua fala enfatizando a 

importância da CLP no Parlamento. Ele falou sobre a sua conclusão no curso de Pós-

graduação em Poder Legislativo e se orgulhou em dizer que, “dos Deputados em 

exercício de mandato, eu sou o único, até hoje, que se dispôs a fazer esse curso de Poder 

Legislativo, de 2 anos, na PUC Minas. O Ministro Patrus Ananias, atualmente Deputado, 

também fez essa pós-graduação, porém como servidor concursado da Assembleia”. 

Em seguida explicou sua tese de encerramento do curso, a qual desenvolveu a seguinte 

proposta: “avaliei a Legislatura passada, anterior à minha, e o impacto das audiências 

públicas e das consultas populares realizadas durante a tramitação de projetos de lei de 

iniciativa de Deputados na aplicabilidade das leis oriundas desses projetos. Deu para 

entender? Eu peguei os projetos de Deputados da Legislatura anterior à minha e vi 

aqueles que foram submetidos, durante a tramitação ou até a elaboração, a consultas 

populares, audiências públicas ou algo semelhante. Alguns nem foram convertidos em 

lei, mas, em relação aos que foram convertidos em lei, eu avaliei a aplicabilidade da lei 

considerando justamente essa contribuição da população”. Citou o exemplo da Lei do 

Pit Bull, que os frustrou, por ter sido “constatado que ela não era aplicável, não era 

exequível, porque não foi consultado o Corpo de Bombeiros, não foram consultados os 

veterinários. Então, quando o projeto se transformou em lei, ninguém sabia quem 

sacrificava o animal, quem prendia o animal”.  

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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A conclusão de sua monografia, segundo ele destacou, foi de que “os projetos de lei que, 

durante a elaboração ou a tramitação, foram submetidos a audiências públicas ou tiveram 

a participação da população tornaram-se leis mais aplicáveis, leis que pegaram, como se 

diz”. 

O primeiro expositor foi o Sr. Gabriel Azevedo, Vereador da Câmara Municipal de 

Belo Horizonte, Minas Gerais, passou a falar da sua experiência com o “Mandato 

Digital”. Explicou que a sua plataforma de campanha nas eleições de 2016 continha 31 

ideias, “e a ideia síntese era a criação de um aplicativo chamado Meu Vereador — 

se quiserem, todos aqui podem baixá-lo agora no App Store ou no Google Play. A meta 

era justamente aproximar o eleitor dos seus representantes, facilitar a participação dele 

nas decisões políticas e fortalecer a democracia. Eu acho que, no Brasil, nunca foi tão 

importante fortalecer a democracia. Infelizmente, os tempos vão indo, e as pessoas 

insistem que há outros caminhos”. 

Explicou que o aplicativo tem cinco funções básicas: “informações sobre votação; uma 

pequena biografia; marcação de reunião com político — isso pode parecer simples, mas 

não é, pois a maioria dos políticos é extremamente inacessível à maioria da população 

—; checagem de todas as coisas que prometi em campanha; e fiscalização do Poder 

Executivo”.  Ele disse que prometeu que, se a maioria dos seus eleitores votasse de forma 

diferente da sua opinião, ele mudaria o seu voto. Então, eles têm o poder, ao usar esse 

aplicativo, de interferir na sua decisão em plenário. Nas quase 200 votações que já 

aconteceram na Câmara, até hoje em três ocasiões eles mudaram o seu voto: “isso é um 

sinal de que há uma boa conexão entre mim e o eleitorado”. 

O representante da plataforma Mudamos e coordenador da área de Democracia e 

Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro frisou o desafio de 

“pensar o aumento da participação da população na construção de leis”. Informou que 

ao construir um estudo sobre o estado da arte da iniciativa popular no Brasil, foi 

identificado que, desde a Constituição de 1988, “quando foi estabelecido o direito da 

população de apresentar leis à Câmara Federal, mediante o recolhimento de um número 

mínimo de assinaturas, nenhum projeto de iniciativa popular foi apresentado a esta Casa. 

Esse é um dado alarmante, apesar de os senhores provavelmente se lembrarem de casos 

em que a origem da lei foi a comoção popular, sendo elaborada na forma de iniciativa 

popular, como a Lei da Ficha Limpa. 
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Quando a Lei da Ficha Limpa chegou a esta Casa, com quase duas toneladas de papel 

assinado, a Casa não tinha como verificar essas assinaturas por uma questão técnica e 

por ser muito trabalhoso. Imaginem, revisar duas toneladas de papel! Isso gerava quase 

que uma gambiarra política, em que um ou mais Deputados, percebendo a comoção em 

torno daquele projeto, o adotavam e o apresentavam como se fosse de iniciativa de 

Deputados”. 

Por uma questão de mensagem para a efetividade de um direito, isso é bastante ruim, 

porque, apesar de aquela comoção e mobilização ter uma base social, no final, a iniciativa 

não era efetivamente da sociedade. Talvez por conta disso também exista uma falta de 

conhecimento da sociedade desse direito de poder apresentar leis e participar da 

construção de leis. 

O Deputado Eros Biondini destacou a tentativa de realmente revigorar a CLP para lhe 

dar a importância devida. “Já temos autorização, num trabalho que fizemos com todos 

os Líderes e com o Presidente da Câmara, para pautar o PRC 317/18, porque nós 

conseguimos um convencimento unânime. Ou seja, se na iniciativa de um cidadão há o 

respaldo de 20 mil assinaturas, já pode ser absorvida pela nossa Comissão como 

sugestão. 

 

7. 13 de novembro de 2018 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

13/11/18 Debate sobre a questão 

da Gagueira no país e 

deliberação de 

proposições. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h45 às 

17h33 

(2h48) 

Requerimento nº 

203/2018 - CLP, do 

Sr. Glauber Braga. 

EXPOSITORES: Danilo Campos da Luz e Silva, Coordenador-Geral Substituto de 

Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde; Leonardo Lapa Pedreira, 

Coordenador-Geral de Educação Ambiental e Temas Transversais da Educação Básica 

do Ministério da Educação; Luiz Fernando de Souza Ramos Ferreira, Presidente da 

Associação Brasileira de Gagueira – ABRAGAGUEIRA; Anelise Junqueira Bohnen, 

Presidente do Instituto Brasileiro de Fluência – IBF; Sandra Merlo, Fonoaudióloga e 

Diretora Científica do Instituto Brasileiro de Fluência – IBF; e Conselheira Sílvia 

Tavares de Oliveira, representante do Conselho Federal de Fonoaudiologia. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais e Felipe Bornier - Vice-
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Presidentes; Celso Jacob, Chico Lopes, Glauber Braga, Márcio Biolchi e Ronaldo Lessa 

- Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Raquel Muniz e Subtenente Gonzaga – Suplentes. 

Compareceram também os Deputados Félix Mendonça Júnior, Missionário José 

Olimpio, Reginaldo Lopes e Sóstenes Cavalcante, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos parlamentares: Glauber Braga, Celso Jacob, Sóstenes Cavalcante e Reginaldo 

Lopes. Considerando que os Deputados Glauber Braga e Celso Jacob presidiram a 

reunião em momentos distintos. Esses participaram efetivamente da Audiência Pública. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Glauber Braga como Presidente ≈ 16 min. 

Deputado Celso Jacob como Presidente ≈ 1 min. 

Deputado Sóstenes Cavalcante como participante ≈ 9 min 

Participação efetiva do público na reunião: Daniel Barbosa, diretor e produtor do 

documentário “A Voz do Gago”; Fábio de Freitas, filósofo; e Felipe Sepúlveda Leão. O 

Senhor Glauber Braga leu as manifestações dos participantes virtuais e informou o nome 

desses partícipes, Senhores (as): Sintique Siqueira Ferreira, Luís Fernando Jacques, Diva 

Marquezi, Filipe Leão, Alexandre Cruz, Gabriel Gomes, David Alvarenga, Daniela 

Zackiewicz, Alexandre Lopes e Luciano Fernandes. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento:www.camara.leg.br/clp.  

Fez parte da reunião um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão 

interagir com os Deputados e as entidades presentes por meio de perguntas ou 

considerações através do link: https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informações retiradas da íntegra em texto da reunião: 

O Presidente da reunião, Deputado Glauber Braga, no início da reunião informou que 

várias audiências estavam acontecendo ao mesmo tempo e que no Plenário ao lado estava 

acontecendo uma deliberação da reunião da Comissão da Escola sem Partido e 

comunicou que como membro titular, em alguns momentos, precisaria se ausentar para 

votar na outra Comissão. Informou ainda que no Plenário da frente, está acontecendo a 

reunião da Comissão de Segurança Pública, da qual também é membro: “Então, nós 

temos que bater o escanteio, cabecear e marcar o impedimento também”. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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A Associação Brasileira de Gagueira apresentou as seguintes propostas aos 

Parlamentares presentes à reunião: 

• criação do Dia Nacional de Atenção à Gagueira, é a do reconhecimento do dia 

22 de outubro como o Dia Nacional de Atenção à Gagueira; 

• Incluir na formação dos professores e dos demais profissionais ligados à área da 

educação a temática da gagueira. Assim, todos terão propriedade para falar 

corretamente sobre o assunto em sala de aula; 

• a presença de fonoaudiólogos especialistas em fluência no SUS; 

• inclusão em políticas públicas, para garantir que as pessoas que gaguejam 

tenham, por lei, um tempo maior nas avaliações orais, seja em Trabalho de 

Conclusão de Curso, seja em Trabalho de Conclusão de Residência, seja em 

qualquer exposição oral; 

• fomentar campanhas e políticas públicas que visem ao combate ao preconceito, 

seja com vídeos, folders, redes sociais, seja com outros meios midiáticos. 

• criação do Comitê de Fluência, mais inerente ao Conselho Federal de 

Fonoaudiologia. Essa medida visa dar maior representatividade às entidades 

representativas da pessoa que gagueja dentro do Conselho Federal de 

Fonoaudiologia, para garantir tanto voz, quanto poder de decisão aos nossos 

representantes. 

A reunião contou com a participação de muitos representantes da sociedade civil e 

muitos questionamentos de internautas pelo e-democracia. 

O Deputado Sóstenes Cavalcante em sua fala, indagou o Deputado Glauber Braga, sobre 

a fala de uma expositora, de que alguém custeou a viagem para participar da presente 

audiência pública: “não entendi, porque as Comissões têm recurso próprio para esse 

custeio”. O Deputado Glauber Braga informou que “normalmente, a própria Comissão 

custeia uma parte dos palestrantes, mas não tem como custear o conjunto todo”. 

O Deputado Sóstenes Cavalcante levantou um ponto muito interessante em sua fala sobre 

a importância das audiências públicas: 

Mas quero aqui dizer da importância da realização de audiências públicas 

nesta Casa e que eu tenho, às vezes, muita preocupação, porque existe o 

mau hábito de alguns Parlamentares, quando o assunto é incômodo 

ou não relevante para alguns — e não é o caso do Deputado Glauber, 

já deixo registrado de antemão — de jogar a discussão para uma 

audiência pública. Aí joga-se para a audiência pública, faz-se o debate, 

as senhoras e os senhores convidados voltam às suas atividades, os 

interessados na audiência pública, talvez, ainda insistam com mais um ou 
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dois passos a serem dados, e tudo acaba ali nas audiências públicas, nada 

mais. 

Não é hábito do Deputado Glauber, eu conheço o trabalho do Parlamentar 

— e já registrei a nossa divergência em outros campos —, é um Deputado 

eficiente no seu trabalho, nas suas defesas, e a minha presença aqui é para 

me predispor a buscar mecanismos para isso. 

Deputado Glauber, isso é suprapartidário, são assuntos em que não 

interessa quem vai estar do outro lado na cadeira, quem não vai estar. Nós 

temos que fazer, como o representante do MEC muito bem disse, políticas 

públicas para resolver a problemática, que é uma realidade de 

atendimento nas diversas áreas científicas, desde o atendimento na 

primeira infância. 

 

Ademais, o Deputado Sóstenes Cavalcante fez questão de registrar que um dos 

convidados, o Senhor Felipe Sepúlveda Leão, foi de sua cidade até a cidade de Brasília 

de ônibus, somente para participar daquele evento. O convidado confirmou que fez a 

viagem de ônibus com duração de 20h e, ainda, que voltaria para a sua cidade da mesma 

forma, com mais 20h de duração. 

Ao final da reunião, o Deputado Glauber Braga sugeriu que fosse montado um calendário 

com todas as propostas apresentadas: “Iniciaremos uma nova Legislatura agora, então 

deveríamos montar um calendário de encaminhamento das proposições apresentadas, 

para que esta Comissão possa se debruçar sobre cada uma delas. Se fizermos um 

calendário ao longo do ano de 2019, é possível que consigamos ter avanços 

significativos”. 

O Presidente da reunião disponibilizou ainda aos expositores uma demonstração 

simplificada de como fazer o encaminhamento de matérias e propostas de lei: “Se 

acharem que é o instrumento mais adequado — nós sempre dizemos que os movimentos 

e as organizações é que têm legitimidade para essa tomada de decisão —, estaremos aqui 

na Comissão, por mais uma legislatura, procurando fazer com que o encaminhamento 

seja dado. Se chegarem à conclusão, a partir da discussão, de que é melhor que um 

Parlamentar apresente a matéria, também estaremos à disposição para estabelecer essa 

conversa, estabelecer um calendário conjunto”.  

 

8. 28 de novembro de 2018 

DATA TEMA LOCAL DURAÇÃO AUTORIA DO 

REQUERIMENTO 

28/11/18 Comemoração aos 10 

Anos da Lei de Cotas. 

Anexo II, 

Plenário 

03 

14h42 às 

17h00 

(2h18) 

Requerimento nº 

228/2018 - CLP, do 
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Sr. Pompeo de 

Mattos. 

EXPOSITORES: Fernando Benício dos Santos, representante da Educação de 

Afrodescendentes – Educafro; Jairo Jorge, jornalista e ex-Secretário Executivo do 

Ministério da Educação; Mário Nicácio, Vice-Coordenador das Organizações Indígenas 

da Amazônia Brasileira – COIAB; e Sérgio José Custódio, representante do Movimento 

dos Sem Universidades – MSU. 

Segundo consta da Ata da Reunião, registraram presença à audiência os seguintes 

parlamentares: Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais - Vice-Presidente; André 

Figueiredo, Celso Jacob, Glauber Braga, Julião Amin, Leonardo Monteiro, Lincoln 

Portela e Ronaldo Lessa - Titulares; Carlos Henrique Gaguim – Suplente. Compareceram 

também os Deputados Evair Vieira de Melo e Reginaldo Lopes, como não-membros. 

Porém, ao verificar os discursos e notas taquigráficas, percebe-se a manifestação 

dos parlamentares: Pompeo de Mattos, Ronaldo Lessa, Reginaldo Lopes. 

Considerando que o Deputado Pompeo de Mattos presidiu a reunião. 

Deputados  Tempo de participação 

Deputado Pompeo de Mattos como Presidente ≈ 22 min. 

Deputado Ronaldo Lessa como participante ≈ 6 min. 

Deputado Reginaldo Lopes como participante ≈ 14 min 

Participação efetiva do público na reunião: Participantes inscritos, os Senhores: 

Giomar Heleno Teixeira, Charles Monteiro de Jesus e Marcelo Barreto da Fonseca. 

Internauta Felipe Barros. 

Observações: Todo o conteúdo da audiência foi gravado e transmitido ao vivo pela 

Internet. O material desta reunião está disponível em áudio e vídeo nas páginas da 

Comissão promotora deste evento:www.camara.leg.br/clp.  

Fez parte da reunião um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando ao cidadão 

interagir com os Deputados e as entidades presentes por meio de perguntas ou 

considerações através do link: https://edemocracia.camara.leg.br. 

Informação retirada da ata da reunião: 

O Senhor Deputado Reginaldo Lopes apresentou a agenda legislativa da CPI da 

Violência contra Jovens Negros e Pobres, resultado do relatório de 2015 da Comissão 

Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as causas, razões, consequências, custos 

sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres 

no Brasil. 

http://www.camara.leg.br/clp
https://edemocracia.camara.leg.br/
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Informações retiradas da íntegra em texto da reunião: 

O Sérgio José Custódio, representante do Movimento dos Sem Universidade — MSU 

falou sobre a importância da CLP e dos movimentos sociais na ocasião do processo de 

votação da Lei de Cotas na Câmara dos Deputados: 

Em 19 de novembro de 2008, a Lei de Cotas não ia para votação no dia 

20. Nós estávamos desesperados aqui. O Fernando estava aqui. O 

movimento indígena estava aqui. E por que não ia? Havia veto partidário. 

Um setor partidário vetava. Às 3 horas da tarde, houve uma reunião das 

lideranças partidárias com o Presidente da Câmara. Os líderes partidários 

não colocaram o projeto na pauta. O que estava acontecendo aqui nos 

corredores da Casa? Os movimentos sociais chegaram ao então Ministro 

Paulo Renato com 270 assinaturas, e o Ministro propôs o seguinte: "Eu 

topo fazer o acordo com vocês". Ele viu o peso das pessoas. Michel 

Temer, Presidente do PMDB à época, assinou favoravelmente à Lei de 

Cotas. Nós fomos atrás de um por um, conversando olho no olho com as 

principais lideranças desta Casa. É preciso contar essa história. Tenham 

paciência! O Ministro Paulo Renato disse o seguinte: "Se vocês 

colocarem o critério de renda, eu aceito o acordo, e a gente coloca em 

votação". Nós da EDUCAFRO, dos povos indígenas dissemos: "Nós 

topamos isso". E foi feita a negociação, acompanhada pelos 

representantes da Comissão de Educação. Nós ficamos desconfiados se 

ele manteria a palavra até de noite e dissemos: "Queremos isso por 

escrito. Queremos uma audiência pública na Comissão de Legislação 

Participativa para que isso fique público. Queremos que a Comissão de 

Legislação Participativa leve a discussão para o Presidente da Casa". 

Destaca-se o questionamento de um internauta sobre o futuro das cotas raciais, levando 

em conta os recém-eleitos Governo e Parlamento. O representante da Educação de 

Afrodescendentes – Educafro demonstrou certa preocupação, principalmente pelo “ódio 

acentuado às minorias” visualizado nas últimas eleições. “Nós não podemos aceitar o 

retrocesso, como disse o nosso amigo há pouco. Queremos deixar bem claro que os 

movimentos sociais estão articulados, estão preocupados. Já estamos trabalhando pela 

continuidade da Lei de Cotas. Ela foi prorrogada; então, temos que trabalhar pela 

melhoria dela, quanto à questão da permanência na universidade”. 
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Ao final da reunião, o Deputado Pompeo de Mattos ressaltou que “A CLP — Comissão 

de Legislação Participativa está aqui exatamente para recepcionar aquilo que é o 

sentimento do povo, porque nós somos uma espécie de portal das angústias, dos desejos 

manifestos da população na relação que ela pode ter com o Parlamento nacional, 

especialmente com a Câmara dos Deputados. Então, nós vamos estar aqui de sentinela, 

como diz o missioneiro. Em tempos de vigília, nós somos a sentinela, como é o quero-

quero, ave símbolo do Rio Grande do Sul. Nós vamos alertar a sociedade sobre tudo que 

está acontecendo, para que nós possamos agir e reagir e evitar que venhamos a ver 

diminuídos os direitos, o respeito com nosso povo, especialmente os negros, os índios e 

as minorias”. 

 

 

2018 – REUNIÕES DELIBERATIVAS  

1. 18 de abril de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

18/04/2018 Anexo II, Plenário 03 15h29 às 16h01 

(32min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais e Felipe Bornier - Vice-Presidentes; 

André Figueiredo, Glauber Braga, Hildo Rocha, Julião Amin, Lincoln Portela, Luiza 

Erundina, Márcio Biolchi, Nelson Marquezelli e Patrus Ananias - Titulares; Erika 

Kokay, Marcos Rogério e Raquel Muniz – Suplentes. Compareceram também os 

Deputados Carlos Henrique Gaguim e Subtenente Gonzaga, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Pompeo 

de Mattos, Flávia Morais, Glauber Braga, Luiza Erundina, Raquel Muniz e Julião Amin,  

Presidência alternada do Deputado Pompeo de Mattos, e da Deputada Luiza Erundina. 

Observações:  

Informação retirada da ata da reunião: 

Antes de iniciar a deliberação das matérias contidas na pauta, “o Presidente registrou a 

realização da cerimônia de descerramento da placa da Deputada Flávia Morais, na galeria 

dos Ex-Presidentes da Comissão de Legislação Participativa, convidou a Deputada para 

tomar assento à Mesa e anunciou a entrega oficial do Relatório de Atividades de 2017, 

também disponível na página da Comissão. Ao fazer uso da palavra, a parlamentar 

cumprimentou os Deputados presentes, agradeceu ao Presidente pelas deferências a ela 



366 
 

dirigidas, ao corpo técnico da Comissão pelo apoio recebido e garantiu a continuidade 

da sua participação nos esforços da Comissão para o aperfeiçoamento do processo 

legislativo. Em seguida, destacou o serviço profícuo realizado no ano anterior, 

consubstanciado no Relatório de Atividades Anual da Comissão. Considerou a Comissão 

de Legislação Participativa uma das mais importantes Comissões da Casa e desejou 

sucesso ao Deputado Pompeo de Mattos na direção dos empregos da Comissão. Usou da 

palavra o Deputado Glauber Braga para parabenizar a Deputada Flávia Morais pela 

condução do exercício realizado no ano de 2017, expectou ao Deputado Pompeo de 

Mattos a mesma atuação aditiva realizada pela Deputada Flávia Morais e agradeceu o 

apoio do quadro técnico. Disse também ter a certeza de que o novo Presidente fará da 

Comissão um espaço fundamental de interlocução com a sociedade brasileira e, por fim, 

agradeceu a forma atenciosa no acolhimento das proposições por ele apresentadas”. 

Constava da pauta 9 itens para serem deliberados, sendo: 

08 Requerimentos de autoria de Parlamentares – 07 Aprovados e 01 não deliberado, em 

virtude do início da Ordem do Dia.  

01 Sugestão de autoria da sociedade civil, não deliberada, devido ao início da ordem 

do dia no Plenário da Câmara dos Deputados. 

O Presidente da Comissão Pompeo de Mattos iniciou presidindo a reunião, mas 

passou a presidência à Deputada Luiza Erundina posteriormente, justificando que 

precisaria defender parecer de relatoria em outra Comissão. 

Os Deputados Julião Amin e Glauber Braga subscreveram e defenderam a 

aprovação dos requerimentos dos Deputados Pompeo de Mattos e Flávia Morais, 

em virtude da ausência destes no momento da votação.  

Destaque para a falta de discussão na deliberação das matérias. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

 

2. 25 de abril de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

25/04/2018 Anexo II, Plenário 03 21h21 às 21h28 

(07min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais e Felipe Bornier - Vice-Presidentes; 

Glauber Braga, Hildo Rocha, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela e Ronaldo Lessa - 
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Titulares; Erika Kokay e Marcos Rogério – Suplentes. Compareceram também os 

Deputados Carlos Henrique Gaguim, Evair Vieira de Melo e Professor Victório Galli, 

como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Pompeo 

de Mattos e Felipe Bornier. Presidência alternada de ambos os Deputados 

Observações:  

Constava da pauta 8 itens para serem deliberados, sendo: 

03 Requerimentos de autoria de Parlamentares – Todos Aprovados em Bloco. 

05 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 01 Aprovada o parecer pela aprovação 

e 04 não deliberada, devido ao início da ordem do dia no Plenário da Câmara dos 

Deputados. 

Destaque para a falta de discussão na deliberação das matérias e para a duração da 

reunião de apenas 07 minutos. Estavam presentes na reunião apenas dois 

parlamentares. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

 

3. 9 de maio de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

09/05/2018 Anexo II, Plenário 03 14h56 às 16h54 

(1h58min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais e Felipe Bornier - Vice-Presidentes; 

André Figueiredo, Glauber Braga, Julião Amin, Nelson Marquezelli e Ronaldo Lessa - 

Titulares; Erika Kokay – Suplente. Compareceram também os Deputados Carlos 

Henrique Gaguim, Evair Vieira de Melo e Weliton Prado, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Não houve 

deliberação dos itens constantes da pauta, por falta de quórum. 

Observações:  

Além dos itens a serem deliberados, constava da pauta a realização de uma MESA-

REDONDA, com o Tema: Demandas da Sociedade Civil Organizada com o objetivo 

de elaborar um plano de trabalho da CLP para o ano de 2018. Requerimento nº 

190/2018 - CLP, do Sr. Dep. Pompeo de Mattos. 

Constava da pauta 7 itens para serem deliberados, sendo: 
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01 Requerimentos de autoria de Parlamentares  

06 Sugestões de autoria da sociedade civil, 

As matérias não deliberados por falta de quórum. Com isso, a presente reunião 

contou apenas com a realização da Mesa-Redonda. 

 

4. 15 de maio de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

15/05/2018 Anexo II, Plenário 03 15h50 às 16h26 

(36min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; André Figueiredo, Glauber Braga, Hildo Rocha, 

Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Luiza Erundina e Nelson Marquezelli, Titulares; 

Érika Kokay e Marcos Rogério, Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos 

Henrique Gaguim, Evair Vieira de Melo e Professor Victório Galli, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Pompeo 

de Mattos, Erika Kokay, Leonardo Monteiro e Luiza Erundina. Considerando que os 

Deputados Pompeo de Mattos e Leonardo Monteiro presidiram a sessão em momentos 

distintos. 

Observações:  

Além dos itens a serem deliberados, contava na ata Eleição do 3º Vice-Presidente da 

CLP. Não realizada, em razão do início da Ordem do Dia no Plenário. 

Constava da pauta 11 itens para serem deliberados, sendo: 

05 Requerimentos de autoria de Parlamentares - Todos Aprovados. 

06 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 02 aprovadas o parecer pela aprovação 

e 02 aprovadas o parecer pela rejeição e 02 não deliberada em razão do início da 

ordem do dia no plenário. 

4 requerimentos, com exceção do Requerimento de autoria do Deputado Pompeo 

de Matos, foram votados em bloco de forma muito rápida e sem discussões. 

Também não houve discussão na votação do requerimento de autoria do Deputado 

Pompeo de Mattos. 

As sugestões deliberadas também não foram discutidas, com exceção da sugestão 

abaixo: 

SUGESTÃO Nº 108/14 - da Associação Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana - que 

"sugere Projeto de Lei que dispõe sobre a constituição de enfiteuses e sub-enfiteuses, 
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altera o disposto no artigo 1225 do Código Civil e revoga o artigo 2038 desse diploma 

legal". RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

PARECER: pela aprovação, na forma do Projeto de Lei apresentado. 

Vista ao Deputado Luiz Couto, em 05/12/2017. 

A Deputada Luiza Erundina apresentou voto em separado em 05/12/2017. 

Leitura do parecer pelo Deputado Leonardo Monteiro (PT/MG). 

A Deputada Luíza Erundina (PSOL/SP) solicitou a retirada do voto em separado. 

Rejeitado o parecer. Designada relatora do vencedor, Dep. Luiza Erundina  

Parecer vencedor, da Dep. Luiza Erundina, pela rejeição. O parecer do Dep. Nelson 

Marquezelli, passou a constituir voto em separado. Aprovado o parecer. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

 

5. 16 de maio de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

16/05/2018 Anexo II, Plenário 15 13h37 às 14h31 

(54min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais e Felipe Bornier, Vice-Presidentes; André 

Figueiredo, Glauber Braga, Julião Amin, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Luiza 

Erundina, Nelson Marquezelli e Zé Augusto Nalin – Titulares. Marcos Rogério e Raquel 

Muniz – Suplentes. Compareceram também os Deputados Carlos Henrique Gaguim e 

Evair Vieira de Melo, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Pompeo 

de Mattos, Luiza Erundina. Considerando que ambos os Deputados presidiram a sessão 

em momentos distintos. 

Observações:  

Constava da pauta 3 itens para serem deliberados, sendo: 

01 Requerimento de autoria do Presidente da Comissão, Deputado Pompeo de Mattos -  

Aprovado. 

02 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 01 aprovada o parecer pela rejeição e 

01 não deliberada por ausência do relator. 
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As matérias deliberadas não foram discutidas. Destaque para a presença de apenas 

2 parlamentares na presente reunião. A reunião para a deliberação dos itens durou 

cerca de 14 minutos. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

Além dos itens a serem deliberados, contava na ata Eleição do 3º Vice-Presidente da 

CLP.  

Conforme registrado em ata, o presidente da Comissão, Deputado Pompeu de Mattos, 

anunciou a indicação do nome do Deputado Eros Biondini, para concorrer ao cargo de 

Terceiro Vice-Presidente. Não houve candidaturas avulsas. Na sequência, fez 

observações relativas ao processo de votação e determinou seu início. Os Deputados 

dirigiram-se à cabine de votação para registro de seus votos. O Deputado Pompeo de 

Mattos encerrou o processo de votação e declarou eleito, em primeiro escrutínio, com 

dez votos, o Deputado Eros Biondini, Terceiro Vice-Presidente. 

 

6. 23 de maio de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

23/05/2018 Anexo II, Plenário 03 15h02 às 15h11 

(09min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais, Felipe Bornier e Eros Biondini - Vice-

Presidentes; Glauber Braga, Hildo Rocha, Julião Amin e Luiza Erundina - Titulares; 

Carlos Henrique Gaguim e Subtenente Gonzaga – Suplentes. Compareceram também os 

Deputados Félix Mendonça Júnior, Leandre, Norma Ayub, Professor Victório Galli e 

Weliton Prado, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Pompeo 

de Mattos, Subtenente Gonzaga. Considerando que o Deputado Pompeo de Matos 

presidiu a reunião. 

Observações:  

Constava da pauta 5 itens para serem deliberados, sendo: 

03 Requerimentos de autoria de parlamentares - Todos foram subscritos pelo 

Deputado Subtenente Gonzaga e foram aprovados. 

02 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo elas não foram deliberadas em 

virtude da ausência do relator, Deputado Lincoln Portela. 
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As matérias deliberadas não foram discutidas. Destaque para a presença de apenas 

2 parlamentares na presente reunião. A reunião para a deliberação dos itens durou 

cerca de 09 minutos. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

 

7. 29 de maio de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

29/05/2018 Anexo II, Plenário 03 15h00 às 15h30 

(30 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais e Felipe Bornier - Vice-Presidentes; 

Chico Lopes, Glauber Braga, Hildo Rocha, Julião Amin, Leonardo Monteiro, Lincoln 

Portela, Luiza Erundina, Márcio Biolchi, Ronaldo Lessa e Zé Augusto Nalin - Titulares; 

Erika Kokay – Suplente. Compareceram também os Deputados Evair Vieira de Melo e 

Walter Alves, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Pompeo 

de Mattos, Chico Lopes, Flávia Morais, Erika Kokay, Zé Augusto Nalin. Considerando 

que o Deputado Pompeo de Matos presidiu a reunião. 

Observações:  

Constava da pauta 4 itens para serem deliberados, sendo: 

02 Requerimentos de autoria de parlamentares - Aprovados. 

02 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo aprovadas o parecer pela aprovação. 

A reunião contou com a presença e participação efetiva de 05 parlamentares. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

 

8. 12 de junho de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

12/06/2018 Anexo II, Plenário 12 19h54 às 20h29 

(35 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Flávia Morais, Felipe Bornier e Eros Biondini - Vice-Presidentes; Chico Lopes, Glauber 

Braga, Hildo Rocha, Lincoln Portela e Nelson Marquezelli - Titulares; Carlos Henrique 

Gaguim, Erika Kokay, Marcos Rogério e Subtenente Gonzaga – Suplentes. 
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Compareceram também os Deputados Bohn Gass, Chico Alencar, Edmilson Rodrigues, 

Evair Vieira de Melo, Nilto Tatto e Professor Victório Galli, como não-membros.. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Eros 

Biondini, Felipe Bornier. Considerando que o Deputado Eros Biondini presidiu a 

reunião. 

Observações:  

Além dos itens a serem deliberados, constava da pauta a realização de uma Audiência 

Pública, com o Tema: Digitalização de documentos em mídia ótica ou eletrônica”, 

em atendimento à Sugestão nº 107/2018, de autoria da Associação dos Servidores do 

Arquivo Nacional – ASSAN. 

A reunião se iniciou com a Audiência Pública. 

Constava da pauta 11 itens para serem deliberados, sendo: 

06 Requerimentos de autoria de parlamentares - Aprovados em bloco, sem discussão. 

05 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 02 aprovadas o parecer pela 

aprovação e 03 não deliberadas, em razão da ausência do relator. 

A reunião contou com a presença e participação efetiva de apenas 02 

parlamentares, e as matérias deliberadas não foram discutidas. 

A parte deliberativa da reunião durou apenas 11 minutos. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

 

9. 4 de julho de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

04/07/2018 Anexo II, Plenário 03 14h47 às 15h01 

(14 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Eros Biondini - Vice-Presidente; Celso Jacob, Glauber 

Braga, Julião Amin, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela e Nelson Marquezelli - 

Titulares; Angelim, Carlos Henrique Gaguim, Erika Kokay e Subtenente Gonzaga – 

Suplentes. Compareceram também os Deputados Evair Vieira de Melo, Félix Mendonça 

Júnior e Professor Victório Galli, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Pompeo 

de Mattos e Angelim. Considerando que o Deputado Pompeo de Mattos presidiu a 

reunião. 
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Observações:  

Constava da pauta 17 itens para serem deliberados, sendo: 

05 Requerimentos de autoria de parlamentares -  Aprovados. 

12 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 01 aprovada o parecer pela rejeição, 

01 não deliberada pela ausência do relator e 10 não deliberadas, em razão do início 

da ordem do dia no Plenário da Câmara dos Deputados. 

A reunião contou com a presença e participação efetiva de apenas 02 parlamentares. O 

Deputado Eros Biondini estava presente, mas não se manifestou. 

Destaca-se a ausência dos autores dos requerimentos, que foram subscritos pelo 

parlamentar Angelim. Não houve discussão das matérias deliberadas. 

A reunião durou apenas 14 minutos. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes da 

sociedade civil. 

 

10. 11 de julho de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

11/07/2018 Anexo II, Plenário 03 17h40 às 18h 

(20 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais e Eros Biondini - Vice-Presidentes; Celso 

Jacob, Chico Lopes, Glauber Braga, Julião Amin e Lincoln Portela - Titulares; Carlos 

Henrique Gaguim e Erika Kokay – Suplentes. Registraram presença também os 

Deputados Evair Vieira de Melo e Professor Victório Galli, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Pompeo 

de Mattos, Julião Amin. Considerando que ambos os Deputados presidiram a reunião. 

Observações:  

Constava da pauta 14 itens para serem deliberados, sendo: 

02 Requerimentos de autoria de parlamentares - Aprovados em globo e sem discussão. 

12 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo 07 retirada de pauta em razão da 

ausência do relator, 04 aprovada o parecer pela aprovação, e 1 não deliberada. 

A reunião contou com a presença e participação efetiva de apenas 02 parlamentares.  

Os autores dos requerimentos não estavam presentes na reunião. Com isso, o Deputado 

Julião Amin subscreveu os 02 requerimentos constantes da pauta, viabilizando a votação. 
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Destaca-se a ausência de alguns relatores das sugestões constantes da pauta, razão pela 

qual 07 sugestões não foram deliberadas. 

As sugestões aprovadas não foram discutidas. 

Consta em ata e nos arquivos sonoros a participação do Sr. Jomateleno dos Santos 

Teixeira, representantes do Instituto Nacional Elogística Reversa. 

 

11. 8 de agosto de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

08/08/2018 Anexo II, Plenário 16 11h32 às 11h37 

(05 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Eros Biondini - Vice-Presidente; Celso Jacob, Chico 

Lopes, Glauber Braga, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Luiza Erundina e Márcio 

Biolchi - Titulares; Angelim, Erika Kokay e Subtenente Gonzaga – Suplentes. 

Compareceram também os Deputados João Daniel, Mauro Mariani e Professor Victório 

Galli, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Pompeo 

de Mattos, Celso Jacob. Considerando que o Deputado Pompeo de Mattos presidiu a 

reunião. 

Observações:  

Constava da pauta 11 itens para serem deliberados, sendo: 

01 Requerimento de autoria de parlamentar -  Aprovado. 

10 Sugestões de autoria da sociedade civil, que não foram deliberadas. 

A reunião contou com a presença e participação efetiva de apenas 02 parlamentares.  

Aberta a reunião, o Presidente Pompeo de Mattos procedeu a votação da ata da reunião 

anterior e passou à deliberação do único requerimento constante na pauta, de autoria do 

Deputado Glauber Braga. Devido à ausência do autor, o Deputado Celso Jacob 

subscreveu o requerimento que foi aprovado sem discussão. 

Não foi justificada a não deliberação dos demais itens constantes da pauta. 

Destaque para a duração da reunião de apenas 05 minutos. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

 

12. 17 de outubro de 2018 
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DATA LOCAL DURAÇÃO 

17/10/2018 Anexo II, Plenário 03 15h33 às 16h03 

(30 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais e Eros Biondini - Vice-Presidentes; Celso 

Jacob, Glauber Braga, Lincoln Portela, Luiza Erundina e Nelson Marquezelli - Titulares; 

Carlos Henrique Gaguim, Erika Kokay e Raquel Muniz – Suplentes. Compareceu 

também Weliton Prado, como não-membro. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Pompeo 

de Mattos, Celso Jacob. Considerando que ambos os Deputados presidiram a reunião. 

Observações:  

Regulamento Interno – Aprovado; 

Selo de Participação Legislativa de 2018: 

1 – Regulamento - APROVADO. 

2 - Escolha das entidades participantes do evento - APROVADO. 

Além das questões acima deliberadas, constava da pauta 17 itens para serem 

deliberados, sendo: 

03 Requerimentos de autoria de parlamentares -  Aprovados. 

14 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo que 11 não foram deliberadas em 

razão da ausência do relator e 03 foram aprovadas o parecer pela aprovação. 

A reunião contou com a presença e participação efetiva de apenas 02 parlamentares.  

Destaque para a ausência de muitos relatores de sugestões constantes da pauta de 

deliberação, razão pela qual 11 sugestões de autoria da sociedade civil deixaram de ser 

deliberadas. 

O Deputado Celso Jacob leu o relatório de 02 sugestões que não eram de sua relatoria, 

devido à ausência física dos relatores originais no momento da votação. 

Pela ausência dos parlamentares, autores de 2 requerimentos, o Deputado Celso Jacob 

os subscreveu, passando a viabilizar a votação destes. Todos os requerimentos foram 

deliberados sem discussão. 

Consta em ata e nos arquivos sonoros a participação do Sr. Clodoaldo -  

representantes da Associação Nacional dos Aposentados, Deficientes, Idosos, 

Pensionistas e dos Segurados da Previdência Social - ANADIPS. 

 

13. 31 de outubro de 2018 
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DATA LOCAL DURAÇÃO 

31/10/2018 Anexo II, Plenário 05 16h37 às 17h07 

(30 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Eros Biondini - Vice-Presidente; Celso Jacob, Chico 

Lopes, Glauber Braga, Julião Amin, Lincoln Portela, Luiza Erundina, Nelson 

Marquezelli e Patrus Ananias - Titulares; Carlos Henrique Gaguim, Erika Kokay, 

Marcos Rogério, Raquel Muniz e Subtenente Gonzaga – Suplentes. Compareceu 

também o Deputado Hildo Rocha, como não-membro. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: 

Subtenente Gonzaga, Raquel Muniz, Patrus Ananias, Marcos Rogério, Luiza Erundina, 

Pompeo de Mattos. Considerando que os Deputados Subtenente Gonzaga, Luiza 

Erundina e Pompeo de Mattos presidiram a reunião em momentos distintos. 

Observações:  

Constava da pauta 13 itens para serem deliberados, sendo: 

13 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo que 04 foram aprovadas o parecer 

pela aprovação, 06 foram aprovadas o parecer pela rejeição e 03 não foram 

deliberadas em razão da ausência do relator. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

 

14. 13 de novembro de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

13/11/2018 Anexo II, Plenário 03 19h29 às 19h51 

(22 min) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais e Felipe Bornier - Vice-Presidentes; 

Celso Jacob, Chico Lopes, Glauber Braga, Márcio Biolchi e Ronaldo Lessa - Titulares; 

Carlos Henrique Gaguim, Raquel Muniz e Subtenente Gonzaga – Suplentes. 

Compareceram também os Deputados Félix Mendonça Júnior, Missionário José 

Olimpio, Reginaldo Lopes e Sóstenes Cavalcante, como não-membros. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Celso 

Jacob, Felipe Bornier, Pompeo de Mattos, Chico Lopes. Considerando que presidiram a 

reunião os Deputados Celso Jacob e Pompeo de Mattos em momentos distintos. 

Observações: 
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Além dos itens a serem deliberados, constava da pauta a realização de uma Audiência 

Pública, com o Tema: Debate sobre a questão da Gagueira no país e deliberação de 

proposições, em atendimento ao Requerimento nº 203/2018 - CLP, do Sr. Glauber 

Braga. 

A reunião se iniciou com a Audiência Pública. 

Constava da pauta 12 itens para serem deliberados, sendo: 

04 Requerimentos de autoria de parlamentares - Aprovados 

08 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo que 04 foram aprovadas o parecer 

pela aprovação, 01 foi aprovada o parecer pela rejeição e 03 não foram deliberadas 

em razão da ausência do relator. 

Todos os requerimentos e sugestões foram deliberados sem qualquer discussão da 

matéria. 

O Deputado Celso Jacob leu alguns pareceres, cujos relatores não estavam 

presentes fisicamente no momento da votação. 

Não consta em ata e nos arquivos sonoros qualquer participação de representantes 

da sociedade civil. 

 

15. 5 de dezembro de 2018 

DATA LOCAL DURAÇÃO 

05/12/2018 Anexo II, Plenário 03 14h55 às 15h55 

(1hr) 

Segundo consta da ata, compareceram à audiência os seguintes parlamentares: 

Pompeo de Mattos - Presidente; Flávia Morais e Eros Biondini - Vice-Presidentes; 

Angelim, Celso Jacob, Glauber Braga, Leonardo Monteiro, Lincoln Portela, Luiza 

Erundina, Márcio Biolchi, Nelson Marquezelli, Patrus Ananias e Ronaldo Lessa - 

Titulares; Carlos Henrique Gaguim e Subtenente Gonzaga – Suplentes. 

Segundo o arquivo sonoro, manifestaram-se os seguintes parlamentares: Pompeo 

de Mattos, Patrus Ananias, Luiza Erundina, Celso Jacob, Eros Biondini. Considerando 

que presidiram a reunião os Deputados Celso Jacob e Pompeo de Mattos em momentos 

distintos. 

Observações: 

Constava da pauta 08 itens para serem deliberados, sendo: 

01 Requerimento de autoria de parlamentar - Aprovado 
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07 Sugestões de autoria da sociedade civil, sendo que 04 foram aprovadas o parecer 

pela aprovação, 02 foram aprovadas o parecer pela rejeição e 02 não foram 

deliberadas em razão da ausência do relator. 

Consta em ata e nos arquivos sonoros a participação por videoconferência da 

Diretora-Presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, 

Senhora Rita Josina Feitosa da Silva e do Presidente do Instituto Doméstica Legal, 

Senhor Mário Avelino. 

O Deputado Pompeo de Mattos registrou a presença do Prefeito Jacques Gonçalves 

Barbosa e dos Vereadores Pedro Silvestre Perkoski Waszkiewicz e Vinícius Damião 

Makvitz, do Município de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul. 

A Deputada Luiza Erundina sugeriu a estes que apresentem em seu Município 

requerimento solicitando a criação de uma Comissão de Legislação Participativa em sua 

Câmara Municipal. 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO SUBMETIDO A SERVIDORES QUE ATUAM OU JÁ 

ATUARAM NA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CLP) 

Neste Anexo estão colacionadas, na íntegra, as respostas ao questionário aplicado a 23 

(vinte e três) servidores da Câmara dos Deputados que já trabalharam ou trabalham atualmente 

na Comissão de Legislação Participativa (CLP). Para elaboração do questionário foi utilizada a 

ferramenta Google Forms, sendo o link veiculado por whatsapp e por e-mail. As questões foram 

pensadas de maneira a permitir que os respondentes manifestassem verdadeiramente suas 

opiniões, evitando influências do autor que pudessem direcionar ou enviesar respostas e 

proporcionar, assim, resultados mais imparciais e que representassem a visão endógena 

desejada por este trabalho.  

Análise da Efetividade dos Trabalhos Desenvolvidos pela Comissão de 

Legislação Participativa - CLP - 2015 a 2018.  23 respostas 

1) Em razão da iniciativa popular de leis ser pouco utilizada no Brasil, a Comissão 

de Legislação Participativa - CLP foi criada com o objetivo de facilitar a 

participação da sociedade civil organizada no processo de construção legislativa. Na 

sua opinião, a CLP está conseguindo aproximar a sociedade do Parlamento e, por 

consequência, atender às demandas apresentadas pela sociedade? 

23 respostas 

 

 

SIM
87%

NÃO
13%

SIM

NÃO
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2) Pela sua experiência naquela Comissão,  você  poderia  afirmar  que  a maior  parte  

da  sociedade  conhece  a  possibilidade  de  apresentar sugestões legislativas à 

CLP?  O número 1  significa  pouco  conhecimento  e o número 5 muito 

conhecimento dessa possibilidade. 

23 respostas 

 

3) Na sua opinião, a maioria dos parlamentares da Câmara dos Deputados reconhece a 

importância da Comissão de Legislação Participativa para a sociedade? 

23 respostas 

 

 

4) Na sua perspectiva, as ferramentas digitais de participação podem otimizar os 

trabalhos realizados pela CLP, fortalecendo a participação social nas reuniões, ou a 

9 (39,1%) 9 (39,1%)

5 (21,7%)

0( 0%) 0( 0%)
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SIM
9%

NÃO
91%

SIM

NÃO
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maior divulgação da Comissão pelos canais publicitários da Câmara seria mais 

eficiente para tal propósito? 

4.1 Podem, por exemplo, se implantado dispositivo para coleta de 

assinaturas eletrônico, visando apoio a projetos de iniciativa popular. 

4.2 Sim, as importantes ferramentas tecnológicas disponibilizadas às 

redes sociais contribuirão para uma maior acessibilidade a todos! 

4.3 Ferramentas digitais de participação 

4.4 Acredito na conjunção das duas proposições. A adoção de meios de 

interação digital em conjunto com a ampliação de ações de publicidade 

da comissão pelos canais da Câmara. 

4.5 Acredito que as duas opções são de grande importância. Tanto a 

melhoria dos canais de comunicação quanto a publicidade realizada 

pela Casa são de suma importância para a participação mais ativa da 

sociedade. 

4.6 As ferramentas digitais são ferramentas mais populares que os 

canais oficiais da Câmara dos Deputados, desta forma são mais 

eficientes. 

4.7 Não vejo como uma opção ou outra. É muito importante a 

divulgação pelos meios de comunicação da Casa, que tem amplo 

alcance, bem como o empenho constante em atualização das 

ferramentas digitais. Seria um trabalho conjunto. 

4.8 A Câmara dos Deputados deveria investir mais na divulgação dos 

trabalhos da CLP para sociedade brasileira. 

4.9 Sim, pois esses recursos são eficientes e cada vez mais usados pela 

população. 

4.10 Creio que tanto as ferramentas digitais de participação, como uma 

maior divulgação da Comissão pelos canais publicitários otimizariam 

os trabalhos da CLP, uma ação não elimina a outra. Mas a divulgação 

da Comissão é de extrema importância para que a sociedade 

organizada tenha conhecimento da sua força de contribuição na 

construção legislativa 

4.11 Sim. Com os avanços tecnológicos, surgiram inúmeras 

ferramentas de participacão que permitem a participação online com 

baixo custo operacional e maior alcance. A correta e sensata utilização 

dessas ferramentas tem o potencial de despertar à sociedade para 

engajar-se em debates políticos e sociais. 

4.12 As ferramentas digitais de participação são mais eficientes. 

4.13 Certamente uma maior divulgação nos canais da Câmara traria 

maior participação popular nos trabalhos realizados pela CLP.  

4.14 Sim 

4.15 Creio que é possível conciliar ambas formas de interação com a 

sociedade a fim de permitir sua maior participação nas reuniões. Para 

tanto, na minha opinião, seria fundamental a Comissão ter em seus 
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quadros servidores capacitados a interagir com todas as mídias digitais 

e também com os canais publicitários da Casa. Sem esse trabalho 

interno, difícil vislumbrar qualquer avanço no estímulo à participação 

de entidades da sociedade civil organizada. 

4.16 São ferramentas que tem objetivos e estruturas diferentes e podem 

ser complementares. 

4.17 Na minha opinião, as duas opções são válidas e necessárias. 

4.18 Com certeza. Apesar do trabalho de divulgação realizado pelos 

servidores envolvidos com a CLP, ela ainda é pouco ou mal conhecida 

pela sociedade. 

4.19 Sim 

5) Pela sua experiência, os debates realizados nas audiências públicas promovidas 

pela CLP favorecem a construção de legislações mais condizentes com o interesse 

da sociedade? O número 1 significa que pouco favorecem e o número 5 que 

favorecem muito. 

23 respostas 

 

 

6) Você considera que os parlamentares têm participado em número expressivo e 

com manifestações/falas efetivas (com qualidade e tempo razoável de 

argumentação) que proporcionem debates mais enriquecedores nas reuniões de 

audiência pública da CLP? 
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23 respostas 

 

7) Pela sua experiência, a sociedade tem prestigiado as audiências públicas 

realizadas pela CLP, de forma a preencher totalmente o plenário da Comissão? 

23 respostas 

 

8) Você acredita que haja uma relação direta entre o maior número de 

parlamentares nas audiências públicas e nas reuniões deliberativas com a presença 

mais expressiva da sociedade nesses eventos? 

SIM
26%

NÃO
74%

SIM

NÃO

SIM
48%

NÃO
52%

SIM

NÃO
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23 respostas 

 

9) Ainda que se reconheça a legitimidade da apresentação de Requerimento 

parlamentar para a realização de audiências públicas na CLP, indaga-se: Na sua 

opinião, as audiências públicas da CLP deveriam   ser realizadas, preferencialmente, 

quando provenientes de sugestões da sociedade civil organizada, haja vista o propósito 

da Comissão de acolher as demandas sociais? 

23 respostas 

 

SIM
83%

NÃO
17%

SIM

NÃO

SIM
61%

NÃO
39%

SIM

NÃO
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10) As proposições oriundas da CLP, após aprovadas pelas comissões, devem ser 

submetidas, por força do Regimento Interno, ao Plenário da Câmara dos Deputados. 

Na sua opinião, tal obrigatoriedade pode ser considerada como um obstáculo para a 

aprovação das proposições da CLP pela Câmara dos Deputados? 

23 respostas 

 

11) Pela sua experiência, o que seria necessário para melhorar a qualidade das reuniões 

e, principalmente, os resultados obtidos pela CLP, tornando-a mais benéfica para a 

sociedade e para os parlamentares? 

19 respostas 

11.1 Talvez a busca de um entendimento em torno de uma pauta pré-

determinada, no início de cada sessão legislativa, que focasse nos temas de 

maior interesse da sociedade civil. 

11.2 A devida valorização da Comissão pelos parlamentares e o incentivo à 

uma ampla e maior divulgação para a sociedade civil organizada. 

11.3 Na nossa experiência, o principal motor para a qualidade das reuniões e 

para a ampliação do alcance da comissão, passa pela adoção de pautas de 

relevância para a sociedade e pela capacidade de mobilização do cidadão. 

Também reputamos a eficácia da manifestação cidadã remota, por meio de 

internet e aplicativos móveis. 

11.3 Em síntese, acredito que a CLP ainda é carente de espaço de publicidade 

na Câmara dos Deputados, dessa forma torna-se necessária a maior divulgação 

SIM
57%

NÃO
43%

SIM

NÃO
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nos canais oficiais da Casa. Poucas pessoas sabem realmente o objetivo da 

referida Comissão. Além disso, é de suma importância que os parlamentares 

se façam presentes na   CLP A participação ativa dos Deputados com os pleitos 

da sociedade civil organizada representa a ideia central do estado democrático. 

11.4 Dois pontos são fundamentais para a melhoria da qualidade das reuniões 

na CLP: uma maior conscientização entre os parlamentares da importância da 

comissão e uma melhor divulgação da CLP na sociedade civil nas mídias 

sociais. 

11.5 Quando uma sugestão vem da sociedade civil organizada e aprovada por 

outras Comissões, essa sugestão não deveria ir ao Plenário da Câmara. 

Sugestões oriundas de sugestões da sociedade civil organizada deveriam ter 

prioridade nas votações (aprovação ou rejeição). em geral 

11.6 A CLP é um caminho da sociedade brasileira, mais o parlamento precisa 

transitar nesse caminho. 

11.7 Maior divulgação da importância da CLP junto aos parlamentares. 

11.8 Divulgação da reunião com antecedência; e interação com a sociedade 

por meio de uma participação ao vivo, por vídeo por exemplo, de participantes 

externos, com perguntas que seriam respondidas pelos expositores 

11.9 Atrair o interesse e a participação de entidades nacionais com efetiva 

representatividade social e subemeter os pleitos ao crivo social por meio de 

ferramentas online r requerer determinado quantitativo de manifestações de 

apoio antes de iniciar sua análise pela comissão. Só seria distribuída isso pode 

dar maior conhecimento do poder que a sociedade e ainda não está usando.  

11.10 Quando alguma proposição fosse aprovada pela CLP e, seguidos os 

trâmites legais, ela deveria a relator a sugestão que previamente alcançasse o 

apoiamento mínimo. 

11.11A CLP é diferente das demais comissões e assim deveria ser tratada pela 

CD. Atribuições como apresentar emendas ao orçamento e apreciar, com 

poderes de Comissão Especial, os projetos de iniciativa popular poderiam 

contribuir para obtenção de melhores resultados pela CLP 

11.12 Uma atuação mais efetiva dos parlamentares membros da Comissão, 

certamente fomentaria a participação da sociedade com consequente aumento 

de demanda, o que acarretaria em maior produtividade e efetividade dos 

trabalhos realizados pela CLP. 

11.13 Todo incremento tecnológico para a aproximação da sociedade com o 

parlamento é bem-vindo e  chegar ao Plenário da Casa em regime de Urgência, 

por se tratar de uma demanda da sociedade. 

11.14Maior empenho dos deputados e deputadas que estejam envolvidos, de 

fato, com as ações desenvolvidas pela Comissão de Legislação Participativa. 

Esse empenho deve-se traduzir em convencer demais parlamentares (em 

especial, os líderes), que muitas vezes sequer sabem da existência da 

Comissão, a votar proposições de autoria da CLP em sessões do plenário.  

11.15 Uma articulação adequada entre Presidência da CLP, demais membros, 

Colégio de Líderes e Presidência da Casa, é fundamental para que se 

prosperem as inúmeras proposições de sua autoria, atualmente prontas para 
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pauta no plenário e esquecidas por falta de vontade política. Somente a 

disposição e o interesse das entidades da sociedade civil organizada não é 

suficiente para abrir espaço no jogo do poder interno da Casa. Por fim, utilizo-

me de uma frase de Ciro Gomes: "A democracia não é um regime de 

concessão; é um regime de conquista". Portanto, se os membros ou ex-

membros da Comissão, que valorizam seu papel na sociedade, não se 

esforçarem, nada cairá do céu, pois no xadrez político, o peão (no caso a CLP) 

pode sim se tornar uma dama (peça com muito poder), mas para tanto, há de 

se jogar com inteligência e perspicácia. 

11.16 Renovar os direitos da CLP de atuar como Comissão Permanente que 

foram retirados pela Presidência da Câmara em 2019. 

11.17 O reforço, pelo meios institucionais válidos, da importância da CLP 

como principal meio de chegada das demandas da sociedade civil organizada 

na Câmara dos Deputados, e sua efetiva análise com vistas à possível 

aprovação. 

11.18 Maior divulgação na sociedade, maior envolvimento parlamentar, o que 

obviamente geraria mais envolvimento da sociedade nos trabalhos da 

Comissão, dando-lhe mais poder político e reconhecimento.  

11.19 Uma maior divulgação dos trabalhos da comissão junto à sociedade. 


