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CÂMARA DOS DEPUTADOS ESTUDA A 
ADOÇÃO DO TRABALHO EM CASA
No dia 8 de agosto, a CLP realizou um debate 
sobre o Teletrabalho no Brasil. No evento, o 
diretor-geral da Câmara dos Deputados, Sér-
gio Sampaio, declarou que tudo recomenda a 
implementação do modelo de trabalho exer-
cido a distância ou no domicílio do empre-
gado, a exemplo do que já ocorre em outros 
órgãos públicos.

Segundo Sérgio Sampaio, ainda não há data 
prevista para a adoção do teletrabalho e a 
medida só vai atingir setores que não de-
mandem a presença física do servidor, como 
é o caso da consultoria legislativa. “Há vários 
campos férteis para a implementação do te-
letrabalho que resultaria não só em ganhos 
de qualidade de vida para o servidor, mas 
também no ganho de produtividade para a 
instituição”, disse o diretor. Para ele, as expe-
riências mostram que, na maioria das vezes, 
“as pessoas que se dispõem a fazer o traba-
lho em outro ambiente remoto conseguem 
maior concentração, conseguem uma produ-
tividade maior do que se estivessem no am-
biente de trabalho.”

Experiência do TCU
A experiência positiva do Tribunal de Contas 
da União (TCU) é um parâmetro, de acordo 
com Sampaio. O modelo foi implantado em 
2009, com adesão de cerca de 10% a 12% dos 
servidores.

O ex-presidente do tribunal Ubiratan Aguiar 
lembra que a meta era reduzir o estoque de 
processos. A solução passou por avanços na 
área tecnológica e pelo teletrabalho. “Nós ti-
vemos ganho efetivo de 45% na redução do 
estoque de processos. Por outro lado, aten-
demos necessidades do ser humano, a hu-
manização do serviço público. Mulheres que 
tinham crianças pequenas, que a cabeça es-
tava em casa e o corpo na instituição pude-
ram conciliar cabeça e coração.”

A sugestão para realizar o seminário foi do 
Sindicato dos Servidores do Poder Legislati-
vo Federal e do Tribunal de Contas da União 
(Sindilegis). O presidente do sindicato, Nilton 

Paixão, elogiou a experiência do TCU e defen-
deu a implantação do teletrabalho na Câmara 
e no Senado. Ele também sugeriu ao diretor-
geral Sergio Sampaio a implantação de um 
programa piloto.

O sindicato ressalta que o teletrabalho já é 
uma prática adotada no serviço público e 
prevista na Lei 12.776/12, que dispõe sobre 
o quadro de pessoal e o plano de carreira do 
TCU.

Europa e Estados Unidos
O consultor e professor da Fundação Getú-
lio Vargas Luiz Ojima Sakuda assinalou que 
o teletrabalho nos setores público e privado 
já é rotina na Europa e nos Estados Unidos 
desde a década de 80. Ele observou que no 
setor público, em especial, o modelo sempre 
faz parte de uma política maior com fins am-
bientais, de mobilidade urbana ou de eficiên-
cia, mas sem prejuízo do serviço prestado à 
população.

Luiz Sakuda manifestou apoio à adoção do 
teletrabalho em órgãos públicos, porque, a 
seu ver, a flexibilidade é positiva, apesar de se 
observar certa resistência inicial na adesão ao 
programa. “É uma questão de planejar e de 
adaptação da cultura e das pessoas.”

Projeto em tramitação
O projeto de lei (PL 4793/12) que trata do te-
letrabalho no setor privado também foi dis-
cutido no seminário. Apresentado pela depu-
tado Carlos Bezerra (PMDB-MT), a proposta 
estabelece que as regras para a remuneração 
desse tipo de trabalho serão definidas em 
contrato individual, convenção ou acordo co-
letivo. O projeto acrescenta artigo à Consoli-
dação das Leis do Trabalho, a CLT (Decreto-lei 
5.452/43), para regulamentar o assunto.

De acordo com a relatora da proposta na Co-
missão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público, deputada Gorete Pereira (PR-CE), 
seu parecer foi favorável à matéria porque a 
proposta atinge quase 10 milhões de pessoas 
no Brasil. A parlamentar ressaltou ainda que 
quem trabalha em casa tem os mesmos direi-
tos de quem trabalha na empresa.

Mesa de abertura do Semi-
nário.

Ex-ministro do Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
Ubiratan Diniz de Aguiar.

Dep. Gorete Pereira.

Diretor-geral da Câmara, 
Sérgio Sampaio.

Presidente do Sindicato dos 
Servidores do Poder Legisla-
tivo e do Tribunal de Contas 
da União (SINDILEGIS), 
Nilton Paixão.

Professor de Pós-graduação 
do ITA, Luiz Ojima Sakuda.

Diretor do Cento de Do-
cumentação e Informação 
da Câmara dos Deputa-
dos, Adolfo Costa Araújo 
Furtado.
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AUDIÊNCIA DEBATEU A REGULAMENTA-
ÇÃO DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS.
A Comissão de Legislação Participativa rea-
lizou, no dia 16 de outubro, uma audiência 
pública para debater a regulamentação das 
terapias naturais e integrativas no Brasil. O 
tema está presente em outros projetos de lei 
que tramitam na casa, como o que regula-
menta a profissão de terapeuta naturalista e 
naturólogo.

O vice-presidente da comissão, deputado 
Leonardo Monteiro (PT-MG), requisitou a au-
diência pública a pedido de entidades que 
utilizam técnicas e conhecimentos naturais 
para a prevenção e o tratamento de doenças. 
Leonardo Monteiro sugeriu solicitar ao Presi-
dente da Câmara que as sugestões e projeto 
que estão em tramitação, sejam consolidados 
em texto único.

Segundo ele, o tema apresentado é relevante 
e oportuno por se tratar de questões impor-
tantes para a saúde da população brasileira. 
“É de fundamental importância garantir que  
possa ser reproduzida a sabedoria popular. A 
sabedoria daquelas pessoas que às vezes, há 
milhares de anos, já praticavam a medicina 
natural, então eu acho que isso é importante 
para ser reproduzido”, disse o deputado.

A Associação dos Terapeutas Naturalistas Al-
ternativos na Saúde e Cultura do Brasil (Ate-
nab) considera como terapias naturalistas, 

por exemplo, a homeopatia, os florais e a 
cromoterapia.

Segundo a proposta, terapeuta naturista é o 
profissional da área de saúde que se utiliza 
dos recursos primordiais da natureza e do 
fluxo de energia vital do ser humano para 
manter ou restabelecer a saúde do indivíduo.

“O tema que se apresenta é relevante e opor-
tuno, merecendo atenção deste parlamento, 
pois trata de questões inerentes à saúde e ao 
bem estar da população brasileira, bem como 
à regularização da atividade profissional de 
milhares de terapeutas, que hoje praticam as 
terapias naturistas”, afirmou o deputado Le-
onardo Monteiro (PT-MG), que propôs o de-
bate a partir de uma sugestão da Federação 
Nacional dos Terapeutas (Fenate).

A presidente da Fenate, Maria do Perpétuo 
Socorro de Salles, informa que atualmente 
há cerca de 46 mil terapeutas em atuação no 
Brasil. De acordo com a entidade, a regula-
mentação vai proporcionar amparo legal ao 
terapeuta bem como favorecer a criação do 
Conselho Federal de Terapeutas.

Na semana anterior, a Comissão de Seguri-
dade Social e Família realizou audiência pú-
blica para tratar o PL 6.959/10, que trata da 
regulamentação da profissão de Terapeuta 
Naturista.

Presidenta da Federação 
Nacional dos Terapeutas, 
Maria do Perpétuo





COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - RELATÓRIO ANUAL - 20136

PROJETO DE TERCEIRIZAÇÃO E MUDAN-
ÇA NA LEI DAS COOPERATIVAS RECEBEM 
CRÍTICAS
Os representantes da Justiça do Trabalho e 
do Ministério Público do Trabalho defende-
ram, em 26 de novembro, a igualdade de 
direitos entre empregados terceirizados e 
efetivados de uma empresa. Em seminário da 
Comissão de Legislação Participativa sobre 
precarização das relações de trabalho, a juí-
za do Trabalho Noêmia Porto explicou que a 
terceirização não é só a contratação de uma 
empresa para prestar serviços para outra em-
presa; mas também a transformação de em-
pregados em pessoas jurídicas e em outras 
espécies de colaboradores e parceiros com o 
objetivo de reduzir custos.

Tanto a juíza quanto o procurador do Traba-
lho Januário Ferreira mostraram preocupação 
com a ampliação do conceito de terceirização 
de serviços que, segundo eles, está prevista 
em projeto de lei (PL 4330/04) em análise na 
Câmara.

Projeto de cooperativas
O presidente da Confederação Nacional dos 
Profissionais Liberais, Carlos Alberto de Aze-
vedo, também criticou proposta de decreto 
que está sendo analisada pelo governo para 
regulamentar a Lei 12.690/12, conhecida 
como Lei das Cooperativas de Trabalho. 

Segundo ele, a criação destas cooperativas 
pode se generalizar. “Hoje um hospital em-
prega enfermeiros, nutricionistas, médicos. 
Vai acabar esse tipo de contratação. Vão ser 
criadas cooperativas de trabalho dentro do 
hospital. Nós temos três imobiliárias hoje que 

empregam mais de 60 mil corretores de imó-
veis. Serão criadas cooperativas dentro das 
imobiliárias”, alerta.

Carlos Alberto afirma ainda que o texto em 
estudo pelo governo determina que os per-
centuais de insalubridade e de periculosidade 
vão depender do poder econômico de cada 
cooperativa.

Liberdade x direitos
A juíza Noêmia Porto disse que estão sen-
do disseminados conceitos como contratos 
temporários, remuneração por produtividade 
e parceria de trabalho que, segundo ela, su-
gerem um trabalhador mais livre; mas apenas 
estariam mostrando que ele está perdendo 
os seus direitos.

“Há uma exacerbada valorização do empre-
endedorismo e isso significa estimular que 
os trabalhadores estejam por si mesmos no 
mercado de trabalho. Desorganizados cole-
tivamente e competindo entre si pelos es-
cassos postos de trabalho. Eu me pergunto: 
Que sindicato representa os desempregados 
brasileiros?”

Na opinião do deputado Paulão (PT-AL), os 
trabalhadores precisam se mobilizar para que 
os seus direitos não sejam retirados. “É um 
processo de fora pra dentro. Se depender so-
mente da Câmara e do Senado sem dúvida 
nenhuma esse projeto tramita e vai prejudicar 
a classe trabalhadora.”

A juíza Noêmia Porto lamenta que boa parte 
das iniciativas de precarização venha surgin-
do dentro do próprio Estado.

Senador Valdir Raupp.

Deputado Paulão.

Senador Paulo Paim.

Juíza do Tribunal Regional 
do Trabalho da 10ª Região, 
Noêmia Porto
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EMPREGADAS E PATRÕES QUESTIONAM 
REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DO-
MÉSTICO
Empregadas e patrões questionaram a cons-
titucionalidade da proposta de regulamenta-
ção do trabalho doméstico e exigem mais de-
bate antes da votação da matéria na Câmara. 

Desde abril, a Emenda Constitucional 72 es-
tende vários direitos trabalhistas aos domés-
ticos. Alguns deles já estão valendo, como o 
salário mínimo, o 13º salário e a carga horária 
de oito horas diárias de trabalho.

Outros direitos ainda dependem de regu-
lamentação, como o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), o trabalho noturno 
e o seguro desemprego. Essas e outras regras 
constam de proposta (PLP 302/13) já aprova-
da no Senado e que aguarda, agora, a vota-
ção no Plenário da Câmara.

Contribuição sindical 
No entanto, a Federação dos Trabalhadores 
Domésticos de São Paulo, filiada à Força Sin-
dical, identifica “inconstitucionalidades gri-
tantes” no texto.

Uma delas seria a isenção de pagamento da 
contribuição sindical para patrões e emprega-
dos, como afirma a advogada da federação, 
Fabíola Ferrari. “Para que o sindicato mante-
nha a sua estrutura, o atendimento jurídico, 
os cursos de qualificação e requalificação 
profissional e atendimento com psicólogos e 
assistentes sociais, precisamos de dinheiro; e 
o dinheiro vem da contribuição sindical. Por 
que a contribuição sindical é obrigatória para 
todas as categorias e não será obrigatória 
para a categoria das domésticas?”

Fabíola Ferrari lembra que, com base na pro-
posta de salário mínimo para 2014, a contri-
buição sindical (equivalente a um dia de tra-
balho no ano) seria de R$ 24,09.

Banco de horas 
Ainda segundo a federação das domésticas, 
também são inconstitucionais os artigos que 
tratam do banco de horas e da dispensa de 
acordo ou convenção coletiva para a fixação 
da jornada de trabalho.
Os patrões também criticaram o texto. O pre-
sidente da ONG Doméstica Legal, Mário Ave-
lino, afirmou que a proposta mantém a es-
trutura “escravocrata, patriarcal e colonialista” 
do trabalho doméstico. 

Avelino sugeriu uma série de mudanças para 
aperfeiçoar o texto. “Nós queremos uma de-
soneração maior do empregador. Nossa pro-
posta é de que o INSS do patrão vá de 12% 

para 4%. Queremos também que o seguro de 
acidente de trabalho de 0,8% seja bancado 
pelo Tesouro Nacional, o que já seria menos 
um custo. E, para moralizar esse projeto de 
lei, queremos que o empregador que não as-
sine a carteira seja punido com multa finan-
ceira”.

A coordenadora da Secretaria de Inspeção 
do Trabalho do Ministério do Trabalho, Tâ-
nia Mara Costa, avaliou que a proposta teria 
maior efetividade se incluísse o trabalhador 
doméstico na Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT – Decreto-Lei 5.452/43) e fizesse 
apenas alguns ajustes específicos em relação 
à categoria.

Ela identificou no texto algumas dificuldades 
de fiscalização trabalhista e defendeu aper-
feiçoamento dos artigos que tratam de con-
trato por tempo determinado e de sobreaviso 
(como, por exemplo, o caso em que a em-
pregada dorme na casa do patrão e tem de 
ficar atenta a crianças que acordam de ma-
drugada).

Debate no Congresso
A deputada Luíza Erundina (PSB-SP) criticou 
ainda o fato de a regulamentação do traba-
lho doméstico ter sido elaborada unicamente 
por uma comissão mista de deputados e se-
nadores e depois aprovada no Senado sem 
debate prévio com a sociedade civil.

Erundina não admite que isso se repita agora 
na Câmara. “Que (a proposta) passe por to-
das as comissões de mérito, para que a ma-
téria tenha a oportunidade de ser discutida 
e aperfeiçoada. O relatório que saiu daquele 
grupo de trabalho comprometeu os avanços 
previstos na PEC que foi aprovada. O mais 
grave é que vem para a Câmara e, da mesma 
forma, não passará por nenhuma comissão 
de mérito e vai direto para o Plenário sem ne-
nhum debate com a sociedade. É algo muito 
grave”.

Os debatedores admitem que o atraso na re-
gulamentação gera dúvidas e conflitos que 
prejudicam as domésticas, mas argumentam 
que os danos serão maiores se o texto for 
aprovado como saiu do Senado.

Erundina sugeriu uma mobilização das do-
mésticas junto aos líderes partidários para 
exigir a tramitação da proposta nas comis-
sões da Câmara ou, no mínimo, uma Comis-
são Geral no Plenário da Câmara, antes da 
votação final. Várias trabalhadoras acompa-
nharam a audiência pública vestindo camise-
tas onde se lia “dignidade, respeito e justiça 
para o emprego doméstico”.

Advogada da Federação das 
Empregadas e Trabalhado-
res Domésticos do Estado 
de São Paulo, Fabíola Eliana 
Ferrari.

Presidente do Instituto Do-
méstica Legal, Mário Avelino

Deputado Luiza Erundina.

Coordenadora-Geral da 
Secretaria de Inspeção do 
Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego, Tânia 
Mara Coelho De Almeida 
Costa
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LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA DEBATE A 
REINTEGRAÇÃO DE SOLDADOS DA FAB
A Comissão de Legislação Participativa de-
bateu a reintegração de soldados especiali-
zados concursados da Força Aérea Brasileira. 
Em 8 de outubro foi realizada uma audiência 
pública em atendimento à sugestão da Asso-
ciação Nacional de Praças das Forças Arma-
das (Aprafa).

De 1994 a 2001, a Aeronáutica realizou con-
cursos públicos destinados a civis para pre-
encher vagas na carreira de soldados espe-
cializados para a Força Aérea Brasileira. Os 
concursados desempenhavam atividades ge-
rais como mecânica, eletromecânica, serviços 
administrativos, enfermagem e segurança, 
dentre outras.

A partir do ano 2000, a corporação passou 
a demitir os concursados que completavam 
seis anos de serviço. No total, mais de 15 mil 
profissionais concursados foram demitidos, 
de acordo com o representante da associa-
ção.

Na audiência, Marcelo Lopes Costa, presiden-
te da Comissão Nacional de Reintegração à 
Força Aérea (CONARFA), contestou a decisão 
da Aeronáutica.

Para ele, houve um equívoco na demissão 
pelo fato de os soldados serem concursados. 
“A forma de demitir essas pessoas não seria 
com base no Decreto nº 880, porque eram 
funcionários públicos concursados, deveriam 

passar por todo o processo, pelo PAD, para 
que pudesse ser feita a demissão desse pes-
soal”, contestou. A associação também afirma 
que no edital do concurso não havia a previ-
são dos seis anos de tempo do concurso.

Para o Brigadeiro-do-Ar, Aldo Miyaguti, che-
fe da Primeira Subchefia do Estado Maior da 
Aeronáutica, não restam dúvidas sobre a le-
gitimidade dos atos praticados pela adminis-
tração quando do licenciamento dos solda-
dos de primeira-classe por término de tempo 
de serviço. 

O oficial afirma que a atuação da administra-
ção pública, em todas as fases do processo, 
ocorreu com base na legislação pertinente. 
“Podemos, então, afirmar e garantir que a 
Aeronáutica não cometeu qualquer ilegalida-
de ao licenciar os soldados-de-primeira-clas-
se por término de tempo de serviço, tendo 
agido em conformidade com o princípio da 
legalidade, exatamente dentro de sua esfe-
ra regulamentar de competência”, afirmou o 
Brigadeiro.

O Advogado-Geral da União Substituto, Fer-
nando Luiz Albuquerque Faria, explicou que a 
AGU analisou a legislação pertinente ao caso 
entendendo que não havia a possibilidade da 
estabilidade ao serviço ao fim dos seis anos, 
para o caso específico, e que não existiria um 
regramento para o soldado de primeira clas-
se especializado que garantiria a reintegração 
aos quadros da Força Aérea.

Mesa de trabalhos da Audi-
ência Pública que debateu a 
reintegração de soldados da 
Força Aérea Brasileira
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MINERAÇÃO EM SERRA PELADA
As Comissões de Legislação Participativa, In-
tegração Nacional, Amazônia, Minas e Ener-
gia, Trabalho e Meio Ambiente realizaram, 
em 15 de outubro, audiência para discutir os 
termos do acordo de trabalho firmado entre 
a Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros 
de Serra Pelada (Coomigasp) e a Colossus. 
Participaram do debate 23 parlamentares 
que prometeram assinar a abertura da CPMI 
e passar a proposta aos senadores.

O deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA) defen-
deu a abertura de uma comissão parlamentar 
mista de inquérito (CPMI) para investigar as 
denúncias de desvios de dinheiro pela em-
presa mineradora em Serra Pelada (PA).

A principal reivindicação dos 38 mil garim-
peiros associados da Coomigasp é que seja 
honrado o contrato firmado entre a empresa 
canadense Colossus, sócia majoritária na so-
ciedade da empresa Serra Pelada Companhia 
de Desenvolvimento Mineral (SPCDM), e a 
Coomigasp.

Pelo acordo aprovado em assembleia em 
2007 pela Coomigasp, Serra Pelada foi arren-
dada para pesquisas minerais para a Colos-
sus, com a definição de que 49% das ações 
seriam para a Cooperativa e 51% das ações 
para a empresa canadense.

De acordo com o presidente da Coomigasp, 
Paulo Vitor Pacheco Albarado, atualmente, 
por meio de manobras fraudulentas no con-
trato de parceria comprovadas pelo Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), 
vinculado ao Ministério da Fazenda, a Colos-
sus usurpou 24% das ações da Coomigasp, 
reduzindo a participação dos garimpeiros em 
25%. “A Colossus passava o dinheiro para a 
SPCDM que não repassava para a coopera-
tiva dos garimpeiros, mas sim para os seus 
diretores, em contas particulares”, declarou 
Albarado.

Segundo garimpeiros, quando Serra Pelada 
foi arrendada para a Colossus, foram cedidos 
cinco anos de prazo para pesquisas. Quando 
a empresa canadense, porém, percebeu que 
havia muito ouro no local, a porcentagem 
prometida a eles não foi mais paga.

Participaram da audiência as comissões de 
Integração Nacional, Desenvolvimento Re-
gional e Amazônia; de Minas e Energia; de 
Legislação Participativa; e de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público, além de aproxi-
madamente 600 garimpeiros.

Crimes financeiros
O relatório apresentado há um ano pelo Coaf 
declarou que houve prática de crimes finan-
ceiros como lavagem de dinheiro, apropria-
ção indébita e formação de quadrilha pela 
Colossus.

De acordo com o presidente da Associação 
dos Garimpeiros de Serra Pelada (Agasp), 
Antônio Carvalho Duarte, de 2007 a 2010 a 
empresa canadense conseguiu levantar qua-
se R$ 1 bilhão, em nome de Serra Pelada. “O 
Coaf aponta um crime financeiro contra a 
Coomigasp. Foram desviados mais de R$ 180 
milhões, que poderiam ser destinados aos 
garimpeiros”, disse.

O deputado Zé Geraldo (PT-PA) disse que a 
Colossus não quer fazer um contrato que seja 
lucrativo para os garimpeiros. “Essa é a guer-
ra principal. A empresa continua trabalhando 
e não quer renovar o contrato. A história não 
terá um final feliz se não tiver a arbitragem 
do governo federal, mais especificamente do 
Ministério de Minas e Energia”, disse.

Jordy acrescentou que o debate reforça a ne-
cessidade de criação de uma CPI “que tem 
prerrogativas que podem ajudar a elucidar 
este caso que lesou 35 mil trabalhadores”.

Acima à direita, deputado 
Domingos Dutra;

Na mesa, deputado Arnaldo 
Jordy (e) preside a audiên-
cia.

À esquerda, participante 
fala durante o debate.
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GTTERRAS O mês de abril marcou o ano legislativo. Numa sessão 
deliberativa, quase uma centena de indígenas de diver-
sas tribos ocuparam o Plenário Ulysses Guimarães para 
protestar contra a instalação da Comissão Especial para 
analisar a Proposta de Emenda à Constituição 215, de 
2000, que passava a prerrogativa da demarcação das 
terras indígenas do Poder Executivo para o Poder Le-
gislativo. Esse episódio ficou conhecido como “Abril In-
dígena”. 

Após este fato, o presidente Henrique Eduardo Alves 
determinou a criação de um grupo de trabalho para 
debater a questão sob a coordenação da Comissão de 
Legislação Participativa, o GTTERRAS.

Durante 90 dias, foram realizadas audiências públicas e 
reuniões deliberativas sobre o assunto. Ao fim do perí-
odo, o GTTERRAS apresentou relatório final recomen-
dando, dentre outras ações, o arquivamento da PEC 
215.

CICLO DE DEBATES SOBRE AS TERRAS INDÍGENAS

DEPUTADO DEFENDE PACTO ENTRE 
PODERES PARA EVITAR CONFLITO EM 
TERRAS INDÍGENAS
A Comissão de Legislação Participativa e o 
GTTERRAS promoveram em junho o Ciclo de 
Debates para discutir a questão das terras in-
dígenas. Foram realizadas três audiências pú-
blicas.

A primeira reunião debateu a proposta de in-
denizar detentores de título de terra expedi-
dos pelo poder público sobre áreas original-
mente dos índios.

O deputado Padre Ton (PT-RO) sugeriu a cria-
ção de um fundo de indenização para deten-
tores de título de terra expedidos pelo poder 
público sobre áreas originalmente dos índios.

“Já que nós estamos discutindo terras da 
União, que são as terras indígenas, nós pre-
cisamos agir de forma legal, seja por meio de 
uma ação aqui do Parlamento ou por uma 
medida provisória do governo federal.”

Pouco antes à realização do evento, no Mato 
Grosso do Sul, um índio terena morreu em 
conflito para reintegração de posse de uma 

fazenda. Para evitar mais mortes como essa, 
Padre Ton defendeu um grande entendimen-
to entre Poderes. “Tem que haver um pacto 
do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, 
porque a judicialização é um problema. Por 
exemplo, no Mato Grosso do Sul, nós temos 
cerca de 60 áreas de conflitos e essas áreas já 
têm um grupo de trabalho desenvolvido pela 
Funai, para demarcar aquela terra. No entan-
to, ela está judicializada. E a judicialização 
gera o conflito e a violência.”

Ninawa Hunikui, um dos dez representantes 
indígenas que participam do grupo de traba-
lho criado pela Presidência da Câmara, aler-
tou para a possibilidade de fraudes para se 
receber indenizações do Poder Público. “Há 
possibilidade de pessoas que queiram ad-
quirir títulos das terras apenas pelas próprias 
indenizações. É um debate que nós vamos fa-
zer, mas sem a certeza de que vai resolver o 
problema das terras indígenas.”

Dois índios que obtiveram diploma acadê-
mico, Otoniel Ricardo e Antônio Fernandes 
pediram mais respeito à cultura diversificada 
das tribos, mas com um traço comum: apego 
à terra por motivos espirituais.

Plenário 1 lotado para a 
abertura dos trabalhos do 
GTTERRAS

Abaixo, curumins na entra-
da do Anexo II da Câmara.
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RELATÓRIO FIGUEIREDO
Como parte do ciclo de debates sobre ques-
tões indígenas, a Comissão de Legislação 
Participativa debateu o Relatório Figueiredo, 
que contém informações sobre crimes come-
tidos contra indígenas durante a ditadura mi-
litar, no dia 20 de junho.

Após 45 anos desaparecido, o documento 
produzido pelo governo apurou matanças 
de tribos inteiras e torturas praticadas contra 
indígenas no País, principalmente por latifun-
diários e funcionários do extinto Serviço de 
Proteção do Índio (SPI). O relatório foi reen-
contrado recentemente no Museu do Índio, 
no Rio.

Os deputados discutiram detalhes do do-
cumento que descreve atrocidades, como a 
trituração de tornozelos de índios, caçadas 
humanas com metralhadoras, doações de 
açúcar com veneno e até matança de tribos 
inteiras, que teriam sido cometidas com aval 
ou apoio do Estado brasileiro.

Um dos pesquisadores que descobriram o 
relatório perdido, Marcelo Zelic, vice-presi-
dente do Grupo Tortura Nunca Mais apresen-
tou detalhes do documento. “A gente estava 
andando atrás desse relatório porque todas 
as informações apontavam que era um do-
cumento importantíssimo para tratar sobre 
as relações de direitos humanos, para tratar 
sobre a questão da apropriação das terras in-
dígenas”. 

Para os deputados, o relatório deve ser ana-
lisado pela comissão brasileira da verdade. 
Que analisa documentos históricos sob a 
perspectiva da violação dos direitos humanos 
durante o período militar.

O deputado Padre Ton (PT-RO) explicou a 
importância do documento. “Para podermos 
tirar uma conclusão sobre a finalização da de-
marcação das terras indígenas. Principalmen-
te nos estados de colonização mais antiga, 
como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná”, afirmou.

A deputada Janete Capiberibe (PSB-AP) de-
fendeu a análise mais profunda das infor-
mações contidas no relatório. “Nós sabemos 
que aconteceu o extermínio de etnias inteiras 
nesse período, das formas mais cruéis possí-
veis. Extermínio, mesmo, através de bombas 
aéreas, durante o período da ditadura militar,” 
disse.

Para o indigenista da Fundação Nacional do 
Índio (Funai), Manoel Prado Junior, as infor-
mações do relatório serão importantes para 
os trabalhos futuros da entidade. “Essas infor-
mações são fundamentais para os estudos da 
Funai e para a garantia dos direitos indígenas, 
atualmente”, disse o indigenista.

Rildo Mendes, integrante do GTTERRAS, ana-
lisou que é importante uma reparação aos 
povos que, segundo o documento, foram ex-
terminados por agentes do governo, como os 
próprios integrantes do Serviço de Proteção 
ao Índio (SPI). “O estado brasileiro tem que 
ressarcir o povo indígena. Foi um crime come-
tido pelo SPI, com a participação da ditadura 
militar”, disse.

O Relatório Figueiredo ficou conhecido por 
esse nome por conta de seu autor, o procu-
rador Jader de Figueiredo Correia que inves-
tigou o assunto a pedido do próprio governo 
militar. 

No topo à esquerda, Cacique 
Raoni.

Indígenas presentes ao GT-
TERRAS
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JURISTA: PEC QUE PASSA PARA O LEGIS-
LATIVO DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍ-
GENAS É INCONSTITUCIONAL
Juristas, governo e indígenas sustentaram a 
inconstitucionalidade da PEC (215/00) que 
transfere para o Legislativo a palavra final 
sobre a demarcação de terras indígenas. O 
debate ocorreu em um plenário lotado de 
indígenas, na Comissão de Legislação Parti-
cipativa, em 13 de agosto, encerrando o ciclo 
de debates sobre as terras indígenas.

Para o jurista Dalmo Dallari, a proposta fere a 
Constituição Federal por desrespeitar a sepa-
ração dos poderes e submeter ao Congres-
so “ato administrativo perfeito” exclusivo do 
Executivo. “A meu ver, ela é escancaradamen-
te inconstitucional. Ela está afetando uma 
regra fundamental da organização política e 
jurídica brasileira, que é a separação dos po-
deres. Aprovar e ratificar demarcação é ativi-
dade administrativa do Poder Executivo”.

Participação do Legislativo
Já o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) 
afirmou que a PEC 215/00 propõe que o povo 
brasileiro, representado pelo Legislativo, seja 
ouvido na questão das demarcações de ter-
ras indígenas. Serraglio relatou a PEC 215/00 
na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Contestando o argumento do jurista Dalmo 
Dallari, Serraglio argumentou que “essa se-
paração [dos poderes] visa apenas fazer com 
que nenhum poder seja dono absoluto do 
mando”.

Serraglio lembrou ainda que a Constituição 
não diz que cabe exclusivamente ao Executi-
vo a demarcação de terras indígenas, e sim à 
União, que também é integrada pelo Legisla-
tivo. “Ninguém quer tirar nada de ninguém, 
mas busca-se uma forma de ser justo com 
todos os brasileiros.”

O presidente da CLP, deputado Lincoln Por-
tela (PR-MG), apresentou nota técnica da 
Associação Nacional dos Procuradores da 
República, que também classifica a proposta 
de inconstitucional. Na mesma linha, o secre-
tário de assuntos legislativos do Ministério da 
Justiça, Marisvaldo Pereira, disse ainda que a 
proposta pode acirrar os conflitos fundiários.

Sob aplausos das lideranças indígenas pre-
sentes no Plenário, Dalmo Dallari afirmou que 
se o Congresso aprovar a PEC, ele vai recorrer 
ao Supremo Tribunal Federal para arguir a in-
constitucionalidade da proposta.

Decisões unilaterais 
O autor da polêmica proposta, o ex-deputado 
Almir Sá, de Roraima, disse que apresentou a 

proposta com o objetivo de criar parâmetros 
claros de demarcação, sem ferir o direito e a 
cultura dos indígenas. Sá acrescentou que sua 
intenção era impedir decisões unilaterais do 
Executivo ao demarcar terras indígenas sem 
respeitar também o direito de produtores ru-
rais, alguns já com titularidade definitiva de 
terra.

Sá enfatizou que respeita o direito e a cultura 
dos índios e argumentou que sua PEC não in-
terfere no aspecto técnico das demarcações, 
que continuaria a cargo do Executivo. O de-
putado acrescentou que pelo seu projeto, o 
Executivo continuaria no comando da demar-
cação de terras indígenas, e que competiria à 
Fundação Nacional do Índio (Funai) propor a 
demarcação. “Por meio de mensagem do pre-
sidente da República, viria para o Congresso 
Nacional, que aprovaria ou rejeitaria. Se rejei-
tasse, voltaria para se corrigir imperfeições. 
Se aprovasse, passaria a ser uma demarcação 
feita por lei, e não mais por decreto”.

Mãe terra
Ao se dirigir diretamente a Almir Sá, a repre-
sentante da Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil, Sonia Guajajara, citou a atual crise 
de representatividade política e manifestou o 
temor de que a predominância de ruralistas 
no Congresso impeça a criação de novas ter-
ras indígenas. 

“Se a gente entregar as terras indígenas para 
as mãos do Congresso Nacional, essas terras 
vão passar para as mãos do agronegócio e, 
assim, estaremos destruindo o meio ambien-
te do Brasil. Se essa PEC for em frente, sendo 
autor dela, você vai carregar isso de ser culpa-
do pela extinção dos povos indígenas no Bra-
sil, porque a terra para nós é muito mais do 
que um pequeno pedaço de terra negociável. 
Nós temos uma relação espiritual com a ter-
ra de nossos ancestrais. Nós não negociamos 
direitos territoriais porque a terra, para nós, 
representa a nossa vida. A terra é mãe e mãe 
não se vende, não se negocia. Mãe se cuida, 
mãe se defende, mãe se protege”.

“Demarcação é ato técnico”
O ex-presidente da Funai Carlos Frederico 
Marés fez questão de frisar que demarcação é 
ato técnico: “marca-se aqui ou ali”. Com isso, 
ele quis dizer que deputados e senadores não 
teriam competência técnica para tratar desse 
assunto.

Por sua vez, o secretário de assuntos legis-
lativos do Ministério da Justiça, Marisvaldo 
Pereira, disse que a PEC não contribui para o 
atual processo comandado pelo ministério, 
no sentido de ampliar a transparência das de-
marcações por meio do diálogo e das solu-
ções pacíficas.

Jurista Dalmo Dallari.

Ex-deputado e autor da 
PEC, Almir Sá.
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DEPUTADOS QUEREM CONVOCAR PRE-
SIDENTE DA EMBRAPA PARA DEBATER 
ÁREAS INDÍGENAS
A suspensão da demarcação de terras indíge-
nas no Paraná foi debatida em 15 de agosto 
pela Comissão de Legislação Participativa e 
pelo Grupo de Trabalho Questão das Terras 
Indígenas com a presença de dezenas de ín-
dios. Um grupo de trabalho da comissão para 
discutir o tema foi criado após a divulgação 
desse estudo da Embrapa. Apesar de convi-
dados, não compareceram representantes da 
Embrapa e da Funai nem os ministros da Jus-
tiça e da Casa Civil.

No evento, o deputado Sarney Filho (PV-MA) 
informou que iria apresentar um convite ou 
requerimento de convocação do presidente 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa), Maurício Antônio Lopes.

O objetivo seria ouvir explicações sobre os 
critérios do estudo feito pela empresa, no 
qual se afirma não haver índios em quatro 
das 15 áreas indicadas pela Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai) como território indígena 
nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, no Pa-
raná, regiões valorizadas do estado e onde há 
propriedades agrícolas.

O presidente da Comissão de Legislação Par-
ticipativa, Lincoln Portela (PR-MG), elogiou a 
mobilização. “A pressão não deixa de ser um 
instrumento até democrático aqui desta Casa. 
E o deputado Sarney Filho está conversan-
do neste sentido. Então queremos conversar 
para que não haja necessidade de uma con-
vocação”, observou Portela.

“Mas queremos que o diálogo com esta Casa 
esteja aberto com a Funai, a Embrapa, o Mi-
nistério da Justiça, a Casa Civil e, assim, a na-
ção brasileira saia beneficiada com esse tra-
balho histórico que a Câmara está realizando”, 

acrescentou o parlamentar.

“Índios do Paraguai”
Em áreas onde há ocupação indígena, a Em-
brapa aponta ocupação recente por meio de 
análise comparativa de fotos de satélites. O 
relatório, pedido pela Casa Civil em maio, 
também acusa a chegada de índios do Para-
guai para conseguir terras no Brasil.

Segundo o professor Levi Pereira, mestre em 
antropologia social e professor da Univer-
sidade Federal da Grande Dourados, para 
afirmar se uma terra é ou não indígena, não 
basta atestar a ocupação nos últimos anos. 
A Funai faz um levantamento do histórico da 
comunidade para verificar se a área reivindi-
cada esteve vinculada ao grupo específico.

Segundo o professor, a titulação das terras ao 
longo da história não levou em conta a pre-
sença indígena, que só era percebida quando 
a área passava a ser produtiva, o que podia 
ocorrer após várias décadas. “Essa terra era 
requerida, titulada, legalizada junto ao Estado 
e, a partir do momento que era valorizada, 
era vendida. Então, muitas vezes, os índios 
iam tomar consciência de que aquela posse 
estava ameaçada, de que aquela terra não 
pertence mais a eles, no momento da ocu-
pação efetiva da terra com atividades agro-
pecuárias.”

Pareceres de outros órgãos
Em junho, o governo decidiu não mais con-
siderar apenas os laudos antropológicos da 
Funai para demarcação de terras indígenas, 
mas também os pareceres dos ministérios do 
Desenvolvimento Agrário, da Agricultura, do 
Desenvolvimento Social e da Justiça, além do 
Incra e da Embrapa. A decisão do governo foi 
tomada para equilibrar a tomada de decisões 
e reduzir a judicialização.
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ÍNDIOS AMEAÇAM GUERRA CONTRA EX-
PLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NO VALE 
DO JAVARI
Os povos indígenas, principalmente os que 
habitam o Vale do Javari, no extremo oeste 
do Amazonas, ameaçam entrar em guerra 
com as empresas que iniciarem a exploração 
de petróleo e gás na região. Em audiência 
na Comissão de Legislação Participativa da 
Câmara dos Deputados, eles denunciaram 
danos ambientais que poderão ocorrer caso 
seja levada adiante, por exemplo, a explora-
ção de gás não convencional, o chamado gás 
de xisto, pelo método de fratura hidráulica. 

A fratura hidráulica consiste no jateamento 
de rochas do subsolo com água e substân-
cias químicas capazes de induzir a fratura e 
liberar o gás. A técnica, empregada em larga 
escala nos Estados Unidos, onde provocou o 
que está sendo chamado de uma revolução 
energética, é condenada pelos ambientalistas 
e foi proibida na França por lei validada em 
outubro último pelo Conselho Constitucional.

Funai não é ouvida
Nesta quinta (28) e sexta (29), a Agência Na-
cional do Petróleo (ANP) está leiloando 240 
novos blocos de exploração de petróleo e 
gás, sendo que 110 deles em áreas isoladas, 
chamadas de “novas fronteiras”. Ocorre que 
a Fundação Nacional do Índio (Funai) já de-
tectou que alguns destes blocos estão muito 
próximos de áreas indígenas ou invadem ter-
ras em processo de demarcação. 

Maria Janete de Carvalho, coordenadora de 
Licenciamento da Funai, disse que um rela-
tório sobre o assunto foi enviado à agência, 
mas apenas uma recomendação foi acatada, 
a de que o Vale do Javari teria que estar 25 
quilômetros afastado dos blocos a serem lei-
loados. Além de contar com uma biodiver-
sidade praticamente intocada, a região teria 
pelo menos 16 populações indígenas isola-

das. 

Segundo Maria Janete, “ninguém pediu uma 
opinião prévia da Funai, o que já vem se tor-
nando rotina. Muitas vezes a consulta é feita, 
no caso de alguns empreendimentos, muito 
mais para legitimar uma tomada de decisão 
que já foi feita”. Por isso ela considera que 
outro desafio ao órgão é “a intervenção em 
momentos de planejamento, para que este 
ordenamento territorial realmente seja feito 
de uma maneira participativa”, reclamou.

A ANP foi convidada, mas não enviou repre-
sentantes para a audiência. A deputada Jane-
te Capiberibe (PSB-AP) disse que a técnica de 
fratura hidráulica, prevista para a retirada de 
gás em alguns blocos, vem sendo condena-
da pelos especialistas: “A Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência já recomendou a 
moratória a esse tipo de exploração do gás, 
através do método de força hidráulica, que 
polui os lençóis freáticos, polui o solo. Então 
é uma questão muito séria”.

“Matar ou morrer”
Os representantes dos povos indígenas afir-
maram que não querem a exploração petro-
lífera na região e já estão mobilizados desde 
2003, porque também o Peru vem conceden-
do licenças na fronteira. Jader Franco, da Ar-
ticulação dos Povos Indígenas do Brasil, ex-
plicou que eles já procuraram órgãos como o 
Itamaraty e o Ministério Público federal. “Não 
temos recursos para vir conversar todo dia, 
ficar insistindo. A gente dá o recado. Se não 
formos atendidos, nós estamos dizendo que 
a gente vai para a guerra, a gente vai para a 
luta. É matar ou morrer”, ameaçou ele.

Os deputados da comissão e os participan-
tes da audiência resolveram encaminhar um 
documento para diversas autoridades, entre 
elas a presidente Dilma Rousseff.

Deputada Janete Capiberibe

Representante da Articula-
ção dos Povos Indígenas do 
Brasil (APIB), Jader Comapa 
Franco;

Coordenadora-geral de li-
cenciamento da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), 
Maria Janete Carvalho;

Representante do povo Gua-
rany Yvyrupá, região de 
Guaíra (PR), Ilson Soares
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RELATÓRIO: GTTERRAS REJEITA PEC QUE 
TRANSFERE AO LEGISLATIVO DECISÃO 
SOBRE TERRAS INDÍGENAS
Mesmo sem a participação da bancada rura-
lista, o grupo de trabalho criado para tentar 
um acordo em torno das regras de demar-
cação de terras indígenas aprovou, na quar-
ta-feira, 4 de setembro, o relatório final que 
sugere a rejeição da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 215/00) que transfere do 
governo federal para o Legislativo o poder de 
decidir sobre a homologação daquelas áreas.

A questão causou polêmica. De um lado, de-
fensores do agronegócio querem a aprova-
ção da proposta e, de outro, lideranças indí-
genas afirmam que sua aprovação inviabiliza 
a criação de novas reservas, por conta da for-
ça da bancada ruralista no Congresso.

Coordenador do grupo de trabalho, o depu-
tado Lincoln Portela (PR-MG) observou que o 
relatório não incluiu sugestões dos ruralistas, 
mas apenas as dos ambientalistas e dos re-
presentantes dos indígenas. “Partindo deste 
momento difícil de relacionamento e de con-
cordância, até com a presença aqui, como é 
que nós vamos chegar a um consenso com 
a ausência deles? Então, consenso foi obtido 
com aqueles que estiveram presentes aqui.”

Comissão especial
A falta de consenso pode levar à criação de 
uma comissão especial para analisar a pro-
posta de emenda à Constituição, conforme 
declarou o presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves. “Se não vingar, se não corres-
ponder à nossa expectativa do entendimento, 
eu vou sim pautar, vou criar a comissão es-
pecial.”

O grupo de trabalho surgiu da pressão de 
centenas de índios que ocuparam o Plenário 
da Câmara no dia 16 de abril, em protesto 
contra a Proposta de Emenda à Constituição 
215.

Além da rejeição da proposta, o relatório su-
gere a aprovação de uma lei para indenizar 
os ocupantes das áreas homologadas. O do-
cumento também pede a investigação mais 
detalhada do chamado “Relatório Figueire-
do”, que ganhou notoriedade nos anos 60 por 
revelar irregularidades e casos de grilagem de 
terras indígenas no País.

Outra sugestão é a criação de uma subcomis-
são, dentro da Comissão de Legislação Parti-
cipativa, para tratar de questões relacionadas 
aos povos indígenas.

Integrantes do GTTERRAS 
posam para foto no encer-
ramento dos trabalhos do 
grupo.

Deputado Henrique Edu-
ardo Alves, presidente da 
Câmara, recebe o Relatório 
Final do GTTERRAS.

Indígenas presentes à reu-
nião final do GTTERRAS
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Regras para venda de sucatas dos Detrans
A Comissão de Legislação Participativa apro-
vou sugestão do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul de projeto de lei que estabe-
lece regras para que as sucatas apreendidas 
pelos Departamentos de Trânsito estaduais 
(Detrans) sejam alienadas (Sugestão 20/11).

De acordo com a proposta, as sucatas apre-
endidas pelos Detrans que não forem pro-
curadas pelos proprietários no prazo de 30 
dias serão consideradas abandonadas e serão 
alienadas mediante carta-convite ou pregão, 
após ampla divulgação na internet.

Os recursos arrecadados serão direcionados 
ao Fundo Nacional de Segurança e Educação 
de Trânsito. O texto condiciona a baixa de 
veículos considerados sucata à realização de 
vistoria pelo Detran.

A proposta altera o Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB - Lei 9.503/97). De acordo com o 
projeto, sucata é o bem móvel que não pode 

mais ser utilizado como veículo automo-
tor por questões físicas, como a destruição 
parcial ou que não permita a identificação 
dos chassis e da placa.

Ambiente e saúde pública
Segundo o Conselho de Defesa Social de 
Estrela do Sul, de Minas Gerais, a sugestão 
tem por objetivo evitar o acúmulo de su-
catas de veículos nos pátios dos Detrans, o 
que representa, entre outros, um problema 
de saúde pública, por facilitar a proliferação 
de vetores de doenças, como o mosquito 
transmissor da dengue.

O relator, deputado Celso Jacob, foi favorá-
vel à sugestão. “É indiscutível a relevância 
da matéria apresentada”, disse. “Por falta 
de normas específicas, os carros e sucatas 
apreendidos pelos órgãos executivos de 
trânsito dos estados ficam anos a fio nos 
depósitos, sem que seja possível dar des-
tinação adequada a eles”, complementou.

SUGESTÕES APROVADAS 2013 marcou uma agenda extensa de reuniões de audi-
ência pública e seminários realizados pela Comissão de 
Legislação Participativa para potencializar as oportu-
nidades de integração das organizações da sociedade-
civil organizadas por meio dos debates legislativos.

A Comissão de Legislação Participativa também traba-
lhou em parceria com outras comissões temáticas da 
Câmara dos Deputados para ampliar o alcance de seus 
eventos em temas colaborativos.

Proposta cria novas regras sobre alteração 
de nome após casamento
A Comissão de Legislação Participativa apro-
vou sugestão do Conselho de Defesa Social 
de Estrela do Sul de projeto de lei com regras 
para a comunicação a determinados órgãos 
públicos da alteração de nome por ocasião 
do casamento (Sugestão 225/10).

Em caso de alteração do nome, os noivos 
deverão comunicar o novo nome, em até 30 
dias, à Secretaria da Receita Federal; à Secre-
taria de Fazenda do estado ou à Secretaria 
Municipal de Fazenda; ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS); e ao órgão de segu-
rança expedidor da Carteira de Identidade. 
Essa comunicação poderá ser delegada ao 
respectivo cartório ou à autoridade religiosa 
responsável pela celebração do casamento.

O texto diz ainda que esse procedimento 
aplica-se também aos casos de retificação 

do registro civil e de interdição. No caso de 
divórcio, essa comunicação será feita pelo 
juiz ou tabelião. O projeto acrescenta arti-
gos ao Novo Código Civil (Lei 10.406/02).

Combate a fraudes
Segundo o Conselho de Defesa Social, o 
objetivo da proposta é evitar fraudes aos 
sistemas de segurança pública, fiscal e pre-
videnciário decorrentes das mudanças de 
nomes. A entidade ressalta que hoje é pos-
sível casar várias vezes e alterar o nome e 
que isso pode ser um meio de fraudar os 
meios jurídicos.

O parecer do deputado Paulão (PT-AL) foi 
favorável à sugestão. “A proposta é impor-
tante para o aperfeiçoamento do sistema 
jurídico brasileiro, na medida em que tal 
comunicação feita pelos nubentes permite 
a atualização dos seus dados cadastrados 
em órgãos públicos”, disse.
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Sugestão propõe multa ao empregador 
que atrasar pagamento de funcionários
A Comissão de Legislação Participativa apro-
vou sugestão para possibilitar aplicação de 
multa, a ser convertida em benefício do tra-
balhador, à empresa que atrasar o pagamento 
dos salários dos funcionários.

Será acrescentado dispositivo à Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
decreto lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para estipular multa, em favor do empregado, 
por motivo de falta do pagamento da remu-
neração mensal até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao trabalhado. O texto estipula 
que o empregador deverá pagar o dobro do 
salário básico do empregado prejudicado em 
caso de atraso no pagamento.

Para o Sindicato dos Trabalhadores de Ser-
viços Gerais Onshore e Offshore de Macaé, 

Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Concei-
ção de Macabu, Quissamã e Carapebus (RJ), 
autor do texto sugerido, a situação atual é 
extremamente prejudicial ao trabalhador, 
pois são previstas apenas multas adminis-
trativas.

“Com o atraso de salário, o trabalhador vê-
se na angustiante situação de pagar todas 
suas contas, de luz, água, telefone, aluguel, 
entre outras, acrescidas de juros e multas 
legais, rigorosamente cobradas pelos for-
necedores”, argumenta o sindicato.

De acordo com o relator da matéria apro-
vada pela comissão, deputado Celso Jacob, 
a medida sugerida é justa e pertinente. “O 
trabalhador, apesar de ser a verdadeira ví-
tima, não recebe nenhuma recompensa 
pelos prejuízos sofridos com o atraso do 
pagamento de seu salário”, analisa.

Proposta uniformiza contribuição sindical 
rural
O plenário da Comissão de Legislação Partici-
pativa aprovou sugestão que altera legislação 
de 1971 para uniformizar os critérios de co-
brança da contribuição sindical rural. A ma-
téria foi proposta pelo Sindicato dos Traba-
lhadores e Empregados Rurais de Barbacena 
e Região (Sinter) para modificar o decreto-lei 
1.166, que dispõe sobre enquadramento e 
contribuição sindical rural.

O sindicato justifica que, como a legislação 
em vigor, diferencia, de forma clara, as figu-
ras do produtor rural trabalhador e do pro-
dutor rural empregador ou empresário rural, 
a cobrança da contribuição sindical rural deve 
ser uniformizada, de modo que aqueles le-
galmente definidos como trabalhadores ou 
como empregadores rurais contribuam para 
suas respectivas entidades.

Para o relator da matéria, deputado Glau-
ber Braga, a alteração sugerida ao texto 
do Decreto-lei nº 1.166/71 é pertinente e 
chega em boa hora. “Ainda que a legislação 
em vigor não fizesse referência explícita às 
figuras do empregado e do empregador 
rural, a diferença entre eles é evidente”, afir-
ma o parlamentar.

O sindicato também argumenta que, en-
quanto o trabalhador, empregado ou não, 
trabalha para o seu sustento e o de sua fa-
mília, o empregador exerce atividade emi-
nentemente empresarial, com efetiva con-
tratação de empregados, tendo, portanto, 
que cumprir o disposto na CLT e na legis-
lação trabalhista e previdenciária em vigor.

A sugestão aprovada foi convertida no PL-
6287/2013.
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Empresas com sócios em comum podem 
ser impedidas de participar de licitação
A Comissão de Legislação Participação apro-
vou uma sugestão do Conselho de Defesa 
Social de Estrela do Sul (MG) para tentar ga-
rantir mais transparência para as licitações e 
contratações feitas pela administração públi-
ca (Sugestão 213/10).

O texto foi transformado no Projeto de Lei 
6060/13, segundo o qual os pagamentos de-
correntes de contrato devem ser realizados 
por via bancária diretamente na conta da em-
presa contratada.

A proposta também veda a participação em 
uma mesma licitação de duas ou mais em-
presas com sócios controladores em comum.

“A proposta visa a estabelecer medidas pre-
ventivas para evitar que participem empresas 
de fachada, geridas pelas mesmas pessoas e 
criadas dias antes da licitação”, explicaram os 
representantes do Conselho de Defesa Social 

de Estrela do Sul na justificativa da sugestão.

De acordo com a proposta, a administração 
pública também fica impedida de fazer pa-
gamentos em contas correntes de terceiros.

Experiência mínima
A sugestão inicial também exigia que as em-
presas participantes de licitação deveriam 
comprovar experiência mínima de dois anos. 
Além disso, a realização do certame deveria 
ser publicada na internet. Os dispositivos não 
foram aceitos pelos deputados da Comissão 
de Legislação Participativa.

“A exigência de comprovação de experiência 
mínima de dois anos, ao nosso sentir, fere o 
caráter isonômico da licitação”, argumentou 
o relator, deputado Isaias Silvestre (PSB-MG). 
Ele continuou: “Além disso, a exigência de 
publicação na internet pode onerar as enti-
dades públicas que não tenham ainda acesso 
à rede”.

Sugestão repassa para empregador cus-
teio integral do vale-transporte
A Comissão de Legislação Participativa apro-
vou a Sugestão 76/13, que acaba com a par-
ticipação dos trabalhadores no custeio do 
vale-transporte.

A sugestão foi apresentada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onsho-
re e Offshore de Macaé, Casimiro de Abreu, 
Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quis-
samã e Carapebus/RJ e transformada no Pro-
jeto de Lei 6640/13.

Hoje, o trabalhador contribui com 6% do sa-
lário básico para o custeio do vale-transporte. 
O resto é pago pelo empregador.

Pelo projeto, o empregador arcará com os 

gastos totais de deslocamento do trabalha-
dor e, em troca, poderá deduzir esses gastos 
como despesa operacional.

O Sindicato argumenta que o valor pago pe-
los empregados é muito alto. O valor inciden-
te sobre o salário mínimo é suficiente para 
comprar uma cesta básica para a família, se-
gundo dados apresentados pela instituição.

O relator, deputado Professor Sétimo (PMDB-
MA) votou a favor da sugestão que, segun-
do ele, pode ajudar a diminuir os gastos com 
transporte. “O impacto no orçamento familiar 
para o custeio do transporte, necessário para 
ir e vir ao trabalho, é elevado. O valor é equi-
valente a quase dois dias de trabalho ou 1/15 
(um quinze avos) do rendimento mensal dos 
trabalhadores”, argumentou.
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Aprovada sugestão por mais verba na 
saúde
A Comissão de Legislação Participativa apro-
vou a sugestão que destina 10% das receitas 
correntes brutas da União para o financia-
mento do Sistema Único de Saúde (SUS). O 
texto aprovado foi transformado em projeto 
de lei complementar e tramita pelas comis-
sões temáticas da Câmara dos Deputados.

A Sugestão, de autoria do Conselho Nacio-
nal de Saúde (CNS) e outras instituições in-
tegrantes do Movimento Nacional em Defesa 
da Saúde Pública, foi entregue à Câmara dos 
Deputados no início de agosto juntamente 
com mais de 1,8 milhão de assinaturas em 
apoio à proposta. Na ocasião, o presidente 
da Casa, deputado Henrique Eduardo Alves, 
informou que o projeto seria encaminhado 
para tramitação na Comissão de Legislação 
Participativa.

Para o relator da sugestão, deputado Lincoln 
Portela, presidente da CLP, as alterações pro-
postas pelo texto resgatam a histórica luta da 
sociedade civil pelo aumento nos recursos 
para a saúde pública no país.

- A destinação de dez por cento das receitas 
correntes brutas da União como critério mí-
nimo para aplicação nas ações e serviços de 
saúde é uma medida essencial para resgatar o 
conceito de saúde universal e integral – des-
tacou Lincoln Portela.

Para Ronald Ferreira dos Santos, do Conselho 
Nacional de Saúde, a aprovação da suges-
tão pelo colegiado é histórica. “É uma vitória 
não só do movimento, mas, da democracia. 
O povo brasileiro pegou pra si o protagonis-
mo”, destacou o conselheiro ao analisar que 
o principal problema da saúde brasileira é o 
subfinanciamento.

A presidente do Conselho Nacional de Saúde, 
Maria do Socorro de Souza, destacou que a 
data da apresentação da proposta é recheada 
de simbolismo por ser realizada no ano em 
que se completam 25 anos de criação do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e da promulgação 
da Constituição Federal. 

“Essa é uma oportunidade histórica. Não es-
tamos com 2,2 milhões de assinaturas. São 
2,2 milhões de argumentos de que a saúde 
precisa ser prioridade nesse país”, exclamou.

Também estiveram presentes à reunião deli-
berativa da CLP representantes dos conselhos 
municipais e estaduais de saúde das 27 Uni-
dades da Federação.

Saúde+10
O Movimento Nacional em Defesa da Saúde 
Pública, o Saúde+10, é integrado por mais 
de 100 entidades, entre elas, o Conselho Na-
cional de Saúde, a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e a Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB).
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Projeto dispensa ônibus de pesagem em 
rodovias
A Comissão de Legislação Participativa apro-
vou a sugestão 42/12, que dispensa a pesa-
gem, nas rodovias, de ônibus e micro-ônibus. 
A sugestão foi apresentada pelo Sindicato 
das Empresas Prestadoras de Serviços Espe-
ciais de Transporte Coletivo, Rodoviário, In-
termunicipal, Interestadual e Internacional de 
Passageiros (Settur/GO) e transformada no 
Projeto de Lei 6639/13.

A sugestão foi aceita parcialmente pela re-
latora, deputada Professora Dorinha Seabra 
Rezende (DEM-TO). O Settur sugeriu ainda a 
concessão de desconto no pedágio para veí-
culos de turismo.

Esse ponto foi rejeitado pela relatora por 
considerar que a Câmara tem um entendi-
mento consolidado nas comissões técnicas 
de rejeitar a concessão de gratuidades ou 
descontos no âmbito do programa federal de 
concessões rodoviárias. “Não convém que se 
inicie mais uma discussão sobre se esta ou 
aquela categoria de usuários é mais ou me-

Sugestão muda normas de incorporações 
imobiliárias
A Comissão de Legislação Participativa da 
Câmara dos Deputados aprovou a Sugestão 
92/13, que altera normas para incorporações 
imobiliárias. A Sugestão foi apresentada pela 
Associação Brasileira dos Mutuários da Habi-
tação e convertida no Projeto de Lei 6641/13.

O projeto obriga determinadas empresas de 
construção civil a utilizarem o sistema de pa-
trimônio de afetação. Nesse sistema, os bens 
relacionados ao empreendimento a ser cons-
truído são separados do patrimônio da em-
presa.

Além de ser uma forma de garantia para o 
comprador do imóvel no caso de falência da 
incorporadora, esse patrimônio de afetação 
garante que o dinheiro pago pelo consumidor 
será vinculado apenas à própria edificação, 
evitando o uso dos recursos em outra obra.

Hoje, a opção pelo patrimônio de afetação 
fica a critério do incorporador. Pelo projeto, 
será obrigatório para as incorporações de so-
ciedades integrantes dos grupos societários e 

nos prejudicada com a cobrança de pedágio”, 
argumentou.

Dorinha optou por um projeto que contem-
ple apenas a reclamação das empresas de 
turismo sobre a pesagem dos veículos nas 
rodovias. O Settur afirma que a demora dos 
ônibus de turismo nos postos de pesagem 
tem feito com que muitos usuários desistam 
das viagens realizadas por meio do transpor-
te terrestre.

A deputada explica que o Judiciário já reco-
nheceu que não deveriam ser aplicadas mul-
tas em veículos adquiridos, de boa-fé, por 
empresas de turismo, quando o peso excessi-
vo for culpa do fabricante.

“Com a pesagem, inviabiliza-se a operação 
desses veículos, e a prestação dos serviços 
por parte das empresas de turismo que os 
possuem, visto que se tornam alvos fáceis 
para as balanças rodoviárias, onde são apli-
cadas pesadas multas e exigido que sejam re-
tiradas pessoas ou bagagens do veículo, até 
que se atinja o limite da norma”, disse.

das sociedades controladas que, simultane-
amente, tiverem mais de três incorporações.

O relator na comissão, deputado Marcos Ro-
gério (PDT-RO), argumenta que a lei atual 
(10.931/94) não protege os compradores de 
imóveis porque o patrimônio de afetação é 
uma escolha. Tornando a regra obrigatória, 
seriam evitados casos de prejuízos como os 
registrados no caso Encol, na década de 90, 
em que vários mutuários ficaram sem a sua 
casa.

Segundo Rogério, as empresas que se encon-
tram em situação financeira ruim nunca op-
tam pela garantia do patrimônio de afetação, 
em prejuízo dos consumidores. 

“Apesar do aumento do mercado imobiliá-
rio e da maior segurança nas operações de 
financiamento, vemos que o novo instituto 
não foi capaz de inibir antigos problemas. 
Diversos mutuários têm feito denúncias de 
paralisação indevida de obras, e existem di-
versos casos de falência de construtoras pelo 
País afora”, justificou.
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Projeto regulamenta a profissão de tape-
ceiro
A Comissão de Legislação Participativa apro-
vou sugestão de projeto de lei para regula-
mentar a profissão de tapeceiro (Sugestão 
77/13), apresentada pelo Sindicato Nacional 
dos Decoradores e Tapeceiros.
O sindicado explica que hoje “a profissão do 
tapeceiro não existe legalmente nos órgãos 
governamentais”, não tendo piso salarial, car-
reira ou adicional de insalubridade.

A relatora, deputada Professora Dorinha Se-
abra Rezende (DEM-TO), foi favorável à pro-
posta, que foi transformado no Projeto de Lei 
6902/13, de autoria da Comissão de Legisla-
ção Participativa. “Uma das profissões mais 
antigas da nossa sociedade, a tapeçaria ainda 
não recebeu o devido reconhecimento, nem 
a valorização de seus profissionais”, afirmou.

Ela explicou, porém, que a proposta da co-
missão não poderá criar o órgão fiscalizató-
rio para a profissão, em virtude de a iniciativa 
legislativa ser, nesse caso, da Presidência da 
República.

Atividades e responsabilidades
De acordo com o projeto de lei, as atividades 
de tapeceiro profissional incluem:

Confeccionar móvel estofado, oriunda de 
projeto feito por arquiteto ou desenhista pro-
jetista, garantindo as medidas e proporções 
do projeto; reestruturar armações de sofás, 

poltronas, bancos, assentos, colchões, puffs, 
encostos e assentos para alvenaria, macas, ca-
beceiras de cama e demais móveis estofados;
planejar, cortar e costurar tecidos para capas 
de efeito fixo ou solto; avaliar e escolher o tipo 
de material de enchimento do estofamento 
dos móveis de acordo com suas funções es-
pecíficas, determinando espessura, densidade 
e fixação; fixar, prender e calibrar a suspensão 
do móvel estofado; desenvolver revestimen-
tos exatos em qualquer tipo de estofado mo-
veleiro, automotivo, náutico ou aeronáutico; e
lustrar e polir madeira.

Ainda conforme a proposta, as responsabili-
dades do tapeceiro profissional são:

Realizar a leitura técnica de projeto de mó-
vel e executar todas as suas determinações, 
desde a estrutura bruta do móvel até sua la-
cração, entregando-o apto para uso do con-
sumidor final; compreender a estrutura física 
dos móveis estofados, sendo apto a refazer 
suas partes avariadas, reproduzindo ou res-
taurando a parte a ser substituída; conhecer 
os materiais de revestimento a partir de sua 
composição, de acordo com a diversidade de 
materiais disponíveis no mercado nacional; 
calcular ou realizar a medição das peças a se-
rem costuradas na produção das capas fixas 
ou avulsas, de forma a evitar desperdício de 
material; elaborar orçamento por escrito, dis-
criminando todo o material necessário para a 
execução do serviço; e garantir a segurança 
do consumidor final na utilização do móvel. 

Projeto aprova garantia de 30 dias de 
férias anuais
A Comissão de Legislação Participativa apro-
vou na quarta-feira (2) a Sugestão 80/13, que 
garante aos trabalhadores o direito a 30 dias 
corridos de férias anuais. A sugestão foi apre-
sentada pelo 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 
transformada no Projeto de Lei 6496/13.

Atualmente, a Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT, Decreto-lei 5.452/43) condiciona 
o tempo de descanso remunerado ao número 
de faltas injustificadas no período. Se o tra-
balhador faltar cinco vezes nos doze meses 

que antecedem as férias, terá direito a 30 dias. 
Caso as ausências excedam esse limite, o nú-
mero de dias de descansados são calculados 
conforme explicado abaixo:

- de 6 a 14 faltas – 24 dias;
- de 15 a 23 faltas – 18 dias;
- de 24 a 32 faltas – 12 dias;
- acima de 32 faltas – perde o direito às férias.

O relator da proposta, deputado Lincoln Por-
tela (PR-MG), diz concordar com o argumento 
dos autores de que o desconto das ausências 
injustificadas ao trabalho e a redução do perí-
odo de férias constituem dupla punição pela 
mesma falta.
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ANEXOS
TABELAS E GRÁFICOS DEMONSTRATIVOS

TABELA E GRÁFICO DEMONSTRATIVO DAS REUNIÕES

REUNIÕES QUANTIDADE
Reuniões de Eleição 2
Reunião de Subcomissão 1
Reuniões Deliberativas 23
Reuniões de Audiência Pública 21
Seminários 10
Outros eventos 2
Mesas-redondas 2
TOTAL 61

TRAMITAÇÃO DE SUGESTÕES NA CLP

Tipos Receb i -
das 2013

Apreciadas em 2013
Aprovadas Rejeitadas Prejudicadas

Sugestões (projetos de lei, requerimento de audiência pública, etc.) 47 36 9 1
Sugestões de Emendas à LDO 14 14 0 0
TOTAL 61 50 9 1

Total de apreciadas: 60
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Proposições Quantidade
Projetos de Lei (PL) 16
Projetos de Lei Complementar (PLP) 2
Projeto de Resolução 1
Indicação 4
Requerimento de Informação 1
Requerimentos 46
Emendas à LDO 14
TOTAL 84

PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DA CLP
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SUGESTÕES RECEBIDAS 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Sugestões 

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

24 59 57 28 107 69 93 34 68 59 40 34 47 719

Sugestões de 
Emendas à Lei 
Orçamentária 

Anual

11 21 16 12 21 45 – – – – – – – 126

Sugestões de 
Emendas ao 
Plano Pluria-

nual

– – 1 – – 1 – – – – 3 – – 5

Sugestões de 
Emendas à Lei 
de Diretrizes 

Orçamentárias

– – – – 5 7 26 16 12 23 4 3 14 110

Total 35 80 74 40 133 122 119 50 80 82 47 37 61 960

SUGESTÕES APRECIADAS 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Aprovadas 7 34 33 18 26 30 55 53 44 31 45 11 36 423
Rejeitadas 6 36 49 19 25 54 64 52 12 15 26 13 9 380

Prejudicadas – – – 8 2 – 2 2 – 9 1 – 1 25
Devolvidas 2 1 5 – – – 38 2 2 – 1 – – 51

Total 15 71 87 45 53 84 159 109 58 55 73 24 46 879

Atualizada em 31/12//2013
Obs.: Desde 2007 a CLP não tem a prerrogativa de apresentar 
emendas à Lei Orçamentária Anual (Res. 1/2006-CN)
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Requerimento

REQ-94/2013
Solicita 10 (dez) oficinas regionais para consultar os povos 
indígenas a respeito da PEC 215/2000.
Autora: Janete Capiberibe (PSB/AP)

REQ-93/2013
Requer a realização de Audiência Pública para debater 
sobre as Torcidas Organizadas no Brasil.
Autor: Lincoln Portela (PR/MG)

REQ-92/2013
Requer a realização de Reunião de Audiência Pública para 
debater os projetos em tramitação nesta Casa que tratam 
de Segurança Pública.
Autor: Lincoln Portela (PR/MG)

REQ-91/2013
Requer a realização de Audiência Pública para debater a 
regulamentação da lei 12.546/2011 (lei antifumo nacio-
nal).
Autores: Glauber Braga (PSB/RJ) e Ivan Valente (PSOL/SP)

REQ-90/2013
Requer a realização de uma audiência pública para deba-
ter sobre o Hackathon - a Maratona Hacker.
Autor: Paulo Pimenta (PT/RS)

REQ-89/2013
Requer a realização de Audiência Pública, para debater-
mos sobre o “Uso das Bicicletas no Brasil e as Políticas 
Governamentais de Incentivo a Utilização deste Modal de 
Transporte”, no nosso País.
Autor: Fernando Ferro (PT/PE)

REQ-88/2013
Requer a criação do Prêmio “Selo de Participação Legis-
lativa”, que visa contemplar as entidades da sociedade 
civil organizada que têm papel de destaque nos trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão de Legislação Participativa 
(CLP).
Autor: Lincoln Portela (PR/MG)

REQ-87/2013
Requer a realização de audiência pública para debater o 
leilão de blocos de petróleo e gás sobrepostos a Terras 
Indígenas e unidades de conservação. Audiência pública 
em conjunto da Subcomissão de Política Indigenista no 
Âmbito da CLP e Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável.
Janete Capiberibe (PSB/AP)

REQ-86/2013
Requer a realização de Audiência Pública para debater o 
regime de liberdade tarifária das tarifas aéreas.
Autor: Arnaldo Jordy (PPS/PA)

Requerimento

REQ-85/2013
Requer a realização de Audiência Pública para discutir 
a situação dos idosos 10 anos após a promulgação do 
Estatuto dos Idosos.
Autor: Arnaldo Jordy (PPS/PA)

REQ-84/2013
Requerem a realização de Reunião de Audiência Pública 
para debater a matéria objeto do Projeto de Lei Comple-
mentar nº 321/13.
Autores: Lincoln Portela (PR/MG) e Celso Jacob (PMDB/RJ)

REQ-83/2013
Requer seja convidado o Sr. Luciano Coutinho, Presidente 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), para debater e prestar esclarecimentos a esta 
Comissão sobre a política de investimentos da instituição.
Autor: Arnaldo Jordy (PPS/PA)

REQ-82/2013
Requer a instalação da Subcomissão de Política Indigenis-
ta no âmbito da CLP.
Autora: Janete Capiberibe (PSB/AP)

REQ-81/2013
Requer a realização de Audiência Pública, na CLP, com a 
finalidade de debater os ranços e os avanços na imple-
mentação da política de reconhecimento dos direitos 
dos povos originários, à luz dos 25 anos de vigência da 
Constituição Cidadã.
Autor: Padre Ton (PT/RO)

REQ-80/2013
Requer a realização de Audiência Pública conjunta com as 
Comissões de Integração Nacional, Desenvolvimento Re-
gional e da Amazônia; Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Minas e Energia e de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público, para discutir com representantes 
de entidades governamentais e com representantes dos 
garimpeiros a respeito dos termos do acordo de trabalho 
firmado entre a Cooperativa de Mineração dos Garimpei-
ros de Serra Pelada (Coomigasp) e a Colossus Geologia e 
Participações Ltda.
Autor: Arnaldo Jordy (PPS/PA)

REQ-79/2013
Requer a realização de Audiência Pública com o objeti-
vo discutir denúncias que mostram a Presidenta Dilma 
Rousseff e seus principais assessores como alvos diretos 
de espionagem promovida pela Agência de Segurança 
Nacional (NSA) dos Estados Unidos
Autor: Glauber Braga (PSB/RJ)

REQUERIMENTOS APRESENTADOS



COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - RELATÓRIO ANUAL - 201340

Requerimento

REQ-78/2013
Requer a realização de Audiência Pública, na Comissão de 
Legislação Participativa, para discutir o tema “O processo 
de judicialização da censura no Brasil”.
Autor: Chico Alencar (PSOL/RJ)

REQ-77/2013
Requer a realização de Audiência Pública para discutir 
denúncias de desvio de renda de amistosos da Seleção 
Brasileira de Futebol para paraísos fiscais.
Autor: Arnaldo Jordy (PPS/PA)

REQ-76/2013
Requer a convocação do Senhor Bruno Sobral de Car-
valho, Diretor de Desenvolvimento Setorial da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para participar da 
Audiência Pública a ser realizada no dia 21 de agosto na 
Comissão de Legislação Participativa.
Autor: Leonardo Monteiro (PT/MG)

REQ-75/2013
Requer a realização de Audiência Pública para que sejam 
ouvidos especialistas sobre a redução da maioridade pe-
nal: eficácia e constitucionalidade.
Autor: Arnaldo Jordy (PPS/PA)

REQ-74/2013
Requer a realização de Audiência Pública com a Sra. Maria 
do Rosário, Ministra da Secretária de Direitos Humanos da 
Presidência da República, para que sejam apresentados 
os objetivos do Fórum Mundial de Direitos Humanos e o 
processo de participação popular.
Autor: Arnaldo Jordy (PPS/PA)

REQ-73/2013
Requer a realização de Audiência Pública com a presença 
dos Ministros das Relações Exteriores; das Comunicações; 
da Defesa e, do Embaixador dos Estados Unidos da Amé-
rica, para responder sobre supostas atividades de espio-
nagem empreendidas por agências do governo dos EUA 
em território brasileiro
Autor: Glauber Braga (PSB/RJ)

REQ-72/2013
Solicita realização de Audiência Pública nesta Comissão 
de Legislação Participativa (CLP), em conjunto com o GT-
TERRAS, para oitiva de representantes da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), da Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI) e da Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (APIB), sobre a suposta suspensão da 
demarcação das terras indígenas no Paraná, motivada por 
laudo produzido pela Embrapa.
Autores: Padre Ton (PT/RO) e Isaias Silvestre (PSB/MG)

Requerimento

REQ-71/2013
Requer a realização de Audiência Pública para debater 
políticas tarifárias para os transportes coletivos urbanos e 
metropolitanos.
Autores: Luiza Erundina (PSB/SP), Costa Ferreira (PSC/MA) 
e Arnon Bezerra (PTB/CE).

REQ-70/2013
Requer a realização de Audiência Pública Com o objetivo 
de fazer um balanço das ações e indicar perspectivas às 
Agências Reguladoras Federais no Brasil
Autor: Glauber Braga (PSB/RJ)

REQ-69/2013 
Requer a realização de reunião de audiência pública para 
discutir a respeito da Sugestão Nº 52/2012, de autoria da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Traba-
lho (ANAMATRA).
Autores: Paulão (PT/AL) e Nilmário Miranda (PT/MG)

REQ-67/2013
Requer a realização de Seminário na Comissão de Legis-
lação Participativa, com a finalidade de discutir o Projeto 
de Lei nº 5.655, de 2009, que “Dispõe sobre o ingresso, 
permanência e saída de estrangeiros no território nacio-
nal, o instituto da naturalização, as medidas compulsórias, 
transforma o Conselho Nacional de Imigração em Con-
selho Nacional de Migração, define infrações e dá outras 
providências”.
Autora: Luiza Erundina (PSB/SP)

REQ-66/2013
Requerem a realização de Seminário para debater o tema 
cultura de paz no Brasil.
Autores: Lincoln Portela (PR/MG) e Celso Jacob (PMDB/RJ)

REQ-65/2013
Requerem a realização de audiência pública para debater 
medidas legislativas que possibilitem indenização a de-
tentores de títulos de terra expedidos pelo poder público 
sobre áreas indígenas.
Autores: Lincoln Portela (PR/MG) e Celso Jacob (PMDB/RJ)

REQ-64/2013
Solicitam a realização de Audiência Pública para discutir a 
Constitucionalidade da PEC 215/2000.
Autores: Lincoln Portela (PR/MG) e Celso Jacob (PMDB/RJ)

REQ-63/2013
Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado dos 
Transportes, no âmbito do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT, a respeito das obras 
de pavimentação da BR 230, conhecida como Rodovia 
Transamazônica, no trecho em que corta o Estado do Pará.
Autor: Padre Ton (PT/RO)
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Requerimento

REQ-62/2013
Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, por meio 
do Ministério dos Transportes, sugerindo a adoção de 
critérios administrativos nas licitações de obras a serem 
executadas na Amazônia Legal, de forma a dar preferên-
cia às propostas que incluam o emprego de tecnologias 
apropriadas para evitar ou minimizar as paralisações no 
período chuvoso.
Autor: Padre Ton (PT/RO)

REQ-61/2013
Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, por meio 
do Ministério da Justiça, sugerindo priorizar a demarcação 
de Terra Indígena Cachoeira Seca do Iriri, nos Municípios 
de Placas e Uruará, no Estado do Pará.
Autor: Padre Ton (PT/RO)

REQ-60/2013
Requer a realização de uma audiência pública para tratar 
da implantação de um “Campus” da Universidade Federal 
de Ouro Preto na região do Vale do Aço em Minas Gerais.
Autor: Leonardo Monteiro (PT/MG)

REQ-59/2013
Solicita a realização de Seminário da Comissão de Legis-
lação Participativa da Câmara dos Deputados na Câmara 
Municipal de Governador Valadares/MG como estímulo à 
criação da referida Comissão no município.
Autor: Leonardo Monteiro (PT/MG)

REQ-58/2013
Requer a realização de Seminário “Religião e Diversida-
des”, a ser realizado no auditório Nereu Ramos, no dia 
14/05/2013.
Autor: Paulão (PT/AL)

REQ-57/2013
Solicita anuência do Plenário da Comissão de Legislação 
Participativa para a realização de Seminário sobre o De-
senvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em 
parceria com as entidades representativas do Nordeste de 
Minas.
Autores: Leonardo Monteiro (PT/MG) e Isaias Silvestre 
(PSB/MG)

REQ-56/2013
Requer realização de Seminário para debater o papel das 
Igrejas Evangélicas na sociedade, que comemoram 158 
anos de existência no Brasil.
Autor: Lincoln Portela (PR/MG)

Requerimento

REQ-55/2013
Requer a realização de Audiência Pública sobre a alta 
significação do movimento Diretas Já, para a Democracia 
brasileira, objetivando instituir data comemorativa.
Nilson Leitão (PSDB/MT)

REQ-54/2013
Requer a realização de uma viagem em missão oficial de 
membros desta Comissão de Legislação Participativa à 
Região do Complexo Hidrelétrico do Xingu, Município 
de Altamira/PA, a fim de ouvir autoridades regionais e 
representantes da sociedade civil acerca dos impactos da 
implantação dos empreendimentos hidrelétricos.
Autor: Padre Ton (PT/RO)

REQ-53/2013
Requer a apreciação da proposta de Projeto de Resolução, 
que objetiva alterar dispositivo do Regimento Interno da 
Casa.
Autor: Lincoln Portela (PR/MG)

REQ-52/2013
Requer realização de audiência pública para debater os 
problemas das meninas brasileiras que vivem em situação 
de vulnerabilidade, violência doméstica e sem acesso à 
educação.
Autor: Lincoln Portela (PR/MG)

REQ-51/2013
Requer apoio da Comissão de Legislação Participativa 
(CLP) aos trabalhos a serem realizados pela Comissão Ge-
ral desta Casa, cuja criação tem como propósito debater 
projetos referentes às áreas de segurança pública e de 
combate à violência no trânsito.
Autor: Lincoln Portela (PR/MG)

REQ-50/2013
Requer a apreciação das propostas de Projetos de Reso-
lução, que objetivam alterar dispositivos do Regimento 
Interno da Casa.
Autor: Lincoln Portela (PR/MG)

REQ-49/2013
Requer a realização de mesa-redonda, com a participação 
da sociedade civil organizada, para que sejam ouvidas as 
demandas das entidades.
Autor: Lincoln Portela (PR/MG)

           





COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - RELATÓRIO ANUAL - 2013 43

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Câmara dos Deputados /
Esplanada dos Ministérios
Anexo II Pavimento Superior Ala A Sala 121
Brasília DF
Tel: (61) 3216 6690
Fax: (61) 3216 6699
Email: clp.decom@camara.leg.br
Web: www.camara.leg.br/clp
facebook.com/legislacao.participativa
twitter.com/clpcamara

O material referente aos eventos relizados 
por esta comissão está disponível na página 
da comissão na internet.

Os relatórios constantes deste documento 
foram elaborados com base na informações 
obtidas em notas taquigráficas e gravações 
de áudio e vídeo.

ESTRUTURA

SECRETÁRIO-EXECUTIVO

Claudio Ribeiro Paes
EQUIPE TÉCNICA
Aldo Matos Moreno
Áurea Silva
Cibele Rocha
Eliana Gaia
Gisele Villas Boas
Isabel Figueiredo
José Augusto Henriques de Queiroz
Marcelo Coelho
Maria das Graças da Silva
Mariana Garcia
Oliver Kaialy
Rafael Oliveira
ESTAGIÁRIA
Rafaela Silva
PRÓ-ADOLESCENTES
Leandro Marques
Marcos do Prado






