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Este relatório anual documenta as ativi-
dades da Comissão de Legislação Parti-
cipativa, iniciativas e conquistas durante 
o ano de 2014 e demonstra como a Co-
missão alcançou seus objetivos e metas.
 

-
dades da Comissão e o papel que de-
sempenha na sociedade civil organiza-
da estão registradas neste documento.

A Comissão agradece os comentários 
sobre o relatório e as sugestões para me-
lhoramento.

Que este relatório sirva para encorajar a 
sociedade a contribuir com a atividade 
legislativa.
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APRESENTAÇÃO

O presente relatório, construído com a colabo-
ração dos servidores da Comissão de Legislação 
Participativa – CLP, tem o nobre propósito de levar 
ao conhecimento de cidadãos, de representan-
tes das entidades da sociedade e de parlamen-
tares os trabalhos desenvolvidos por este órgão 
no ano de 2014.

Devo mencionar, por oportuno, que, ao assumir 

buscar incessantemente a discussão dos mais va-
riados temas de interesse social, com isenção e 
transparência, visando atender aos anseios da so-
ciedade brasileira.

-
-

mas importantes, a exemplo da valorização da 
Controladoria-Geral da União, Situação das Ca-
sas de Saúde do Índio, Uso das Bicicletas no Brasil, 
Políticas Públicas de Atenção às Pessoas Reumá-
ticas, Regulamentação das Guardas Municipais, 

assuntos socialmente relevantes.

-

experiência enriquecedora e inesquecível, pois 
tive a oportunidade de viver a democracia em 
sua plenitude, o que me deu a certeza de es-
tarmos caminhando para um País mais justo e 
isonômico, no qual a participação dos cidadãos 
nas decisões políticas será plenamente assegu-
rada, garantindo a soberania popular.

Pelas razões expostas, agradeço aos servidores 

aos parlamentares e aos demais colaboradores 
pela oportunidade de convivência harmoniosa, 
esperando, sinceramente, ter contribuído para 
o atendimento das demandas sociais e, princi-
palmente, para a valorização do Estado Demo-
crático de Direito, nos termos insculpidos pela 
Constituição Federal.

Deputado Zequinha Marinho(PSC/PA)
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Mesa Redonda Levantamento de Demandas da Sociedade Civil Organizada para 2014 

Foto: Antônio Araújo/Câmara dos Deputados
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O Deputado Zequinha Marinho abriu os trabalhos apre-
sentando-se como o novo presidente da Comissão de 

demandas dos cidadãos de diversas regiões do País.
Aproveitou a oportunidade e convidou o público para 

que está prevista para maio, evento esse que objetiva 
homenagear as entidades que mais se destacaram 
nos trabalhos promovidos pela CLP. 

para a criação do projeto “Participação Legislativa 

estaduais e municipais, coletar sugestões de proposi-

mesmo realizar audiências públicas, seminários, com 
as entidades da sociedade civil de cada localidade.

O senhor Toni Reis, representante da Associação Bra-
sileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transe-

da CLP, solicitou a realização de uma audiência com 

as universidades, com as organizações de direitos hu-
manos e com as organizações que se interessassem 
para discutir a violência a que está submetida a co-
munidade LGBT, bem como as políticas públicas que 

-

-

-
deração Nacional das Entidades de Família – CNEF, 
por sua vez, comentou um documento proveniente 
da comemoração do 20º aniversário do Ano Interna-
cional da Família, evento esse organizado pela ONU. 
Segundo o senhor Francisco, esse documento produ-

-
ção das políticas públicas. Citou dois pontos, sendo o 

-

-
tuição que deve ser preservada, mas principalmente 
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-
lho, ou seja,  de como se dão essas relações do traba-

-

por meio de políticas públicas, essa relação sadia da 

-
do o Senhor Francisco, pretendia encorajar governos 
e organizações civis para que promovessem estudos 

-
to na redução da pobreza, quanto na melhoria das 

disposição da CNEF de trabalhar conjuntamente com 
outras organizações, como, por exemplo, as ligadas à 
comunidade LGBT.

O senhor Mário Avelino, representante tanto do Institu-
to Doméstica Legal, como do Instituto FGTS Fácil, rela-

a CLP representava para o atendimento da demanda 
civil em relação, por exemplo, aos 1% de assinaturas 
de eleitores exigidos para a iniciativa popular. Porém, 

por parte da CLP dos projetos de lei que nasciam de 
sugestões apresentadas na Comissão e que estariam 
tramitando na Casa. Ponderou que não é toda a en-
tidade que pode estar em Brasília acompanhando a 
tramitação das proposições, o que implica que os re-

acompanhamento e de uma cobrança de agilidade 
por parte da CLP. 

O presidente da CLP, deputado Zequinha Marinho, 
concordou com a intervenção do senhor Mário Ave-
lino e adiantou alguns trabalhos que estavam sendo 

de todos os projetos da CLP para uma conversa com 
o Presidente da Casa, a elaboração de uma resolu-
ção pela qual a Casa priorizasse os projetos oriundos 
da CLP, estudos para possibilitar que um projeto de lei 
da CLP evitasse passar pelo Plenário, bastando, por-
tanto, parecer conclusivo das Comissões. Além disso, 

-
dade também no Senado dos projetos de lei oriundos 
da CLP. 

O representante da Empresa Brasileira de Comunica-
ção - EBC,  senhor Nelson Breve, sugeriu a “preserva-
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-

espectro que havia sido anteriormente destinada aos 
canais públicos de televisão digital. Segundo o senhor 
Nelson, o espaço a eles destinado estava tendo de ser 

“precisaria haver reserva para os canais públicos no 
espectro digital que iria permanecer posteriormente 

O presidente da Associação dos Policiais Federais, o 
senhor João Antunes Vasconcelos, explicou que esta-
vam tentando viabilizar uma de suas atribuições es-
tatutárias que não estava sendo cumprida, que era 
de atuar na prevenção dos crimes cuja apuração seja 
atribuição da Polícia Federal, principalmente a ques-

Departamento de Polícia Federal de programa de 
prevenção a ser implantado em todo o País, porém 

da ajuda da Comissão de Legislação Participativa 

para a elaboração de um projeto de lei que destinas-
se algum recurso aos programas de prevenção em es-
cala nacional.  

O senhor Emerson Pacheco, representante da Con-

-
ando relacionadas diretamente ou indiretamente à 

do SUS, sobretudo no programa Saúde+10, o apoio ao 

do sistema sindical, a luta pela democratização dos 
-

gem.  Por último, citou a luta que estava tendo grande 
apoio por parte da CLP, relativa às 30 horas para os 

que trata do assunto, estava tramitando na Casa há 
12 anos. 

-
tados, o senhor Carcius Azevedo dos Santos, repre-
sentante do Instituto Sociedade, População e Natu-
reza, ONG com atuação no Bioma Cerrado e, mais 
recentemente na Caatinga e Amazônia, apresentou 
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sobre os principais entraves regulatórios que pressiona-
vam para baixo a produção agroextrativista no Brasil. 

O representante da Associação Nacional dos Audito-
res Fiscais da Previdência Social - ANFIP, senhor Floriano 
Martins, citou alguns temas que inicialmente estavam 
querendo apresentar à Comissão de Legislação Par-
ticipativa, como, por exemplo, projetos que aborda-
vam a temática da corrupção e sonegação de uma 
maneira preventiva, bem como sugestões relativas à 
tributação. 

O senhor Neuriberg Dias do Rêgo, representante do 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 

constituía a CLP para ampliar a participação popular, 
concordou com a necessidade de se divulgar mais a 

-
dos pela Comissão, como por exemplo, a regulamen-
tação dos direitos dos trabalhadores domésticos e 
disponibilizou a entidade para um trabalho conjunto. 
Considerando uma experiência “importante e exito-

-

O senhor Caio Leonardo Bessa Rodrigues representou 

do Brasil quanto a Associação Brasileira de Relações 
Institucionais e Governamentais – ABRIG. Em primei-

-
ração da OAB, que tinha, dentre os 700 projetos que 

projeto da CLP, que era o projeto de iniciativa popular 
Saúde+10. Discorreu sobre alguns temas que estavam 

como citou alguns assuntos mais ligadas à atividade 

Em relação à agenda da ABRIG para 2014, explanou 
sobre dois eixos que convergiam para proposições le-
gislativas. Um era uma proposta da própria ABRIG de 

-
bre o credenciamento de quem representava interes-

-
cia e representação adequada às decisões políticas. 
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O senhor Humberto Gerônimo Rocha, representante 
tanto da Central de Atendimento aos Moradores e 
Mutuários do Estado de São Paulo - CAMMESP como 

-
-

própria no Brasil, como por exemplo, permitir a reto-
mada dos imóveis por inadimplência em três parce-
las consecutivas da prestação.  Apesar de considerar 

em habitação, por meio do programa “Minha Casa, 

-

consumidor. 
  
O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Cen-
tral – SINAL, por meio do senhor Luís Carlos Paes de 
Castro, sugeriu à CLP um debate sobre o papel do 
Banco Central inserido num projeto de desenvolvimen-

-
co Central tivesse um olhar para o desenvolvimento e 

-
nais necessários ao Banco Central, solicitou também 

à CLP apoio para que se chamasse pelo menos 1000 
aprovados no último concurso.

A senhora Lílian Arruda Marques, assessora da Direção 
Técnica do DIEESE, ao explanar sobre diversas pautas 
importantes no Congresso Nacional, como o salário 

com as centrais sindicais, que já tinham uma discussão 
acumulada sobre os grandes temas e eram atuantes. 
Lembrou que: “ o DIEESE tem um conselho político com 
todas as centrais, e a gente consegue mobilizar, con-
versar, trazer essa pauta e aproximar mais essa con-

Castelo Branco, contribuiu com a discussão, pincelan-
do alguns assuntos pertinentes que estariam na seara 
do legislativo, como por exemplo, duas proposições 
legislativas que surgiram decorrentes da campanha, 

-
las progressivas mensais do Imposto de Renda e a sua 

a cobrança do IPVA sobre jatinhos, pequenas embar-
cações, iates particulares, para que eles passassem 
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a pagar o IPVA.  Além disso, em decorrência de um 
levantamento das condições precárias de recursos 
humanos, expôs que o Governo Federal se compro-
meteu, por um projeto de lei, a criar condições que 

-
-

avam nessas áreas, como a Receita Federal, a Polícia 
Federal, o Ministério do Trabalho, a Fiscalização Fede-
ral Agropecuária e a Polícia Rodoviária Federal.

A Deputada Janete Capiberibe, que passou a con-
duzir os trabalhos, apresentou o Senhor Irenaldo Pe-
reira de Lima, representando a Federação Nacional 
das Empresas de Segurança e Transporte de Valores 
– FENAVIST. Este comentou rapidamente sobre a ne-
cessidade de aprovação do Estatuto da Segurança 
Privada e mostrou-se preocupado de uma possível 
aprovação de uma lei que obrigaria as empresas que 
trabalham na área de segurança armada a cumpri-

menor aprendiz. 

A senhora Mônica Beraldo, representante do Conselho 

atividades que desenvolviam, como, por exemplo, a 
produção de uma cartilha de dicas econômicas para 
a população e a promoção de um debate com os as-
sessores econômicos dos candidatos a presidente. So-
bre essa última atividade, propôs uma parceria com a 
CLP na realização do evento. 

A senhora Lígia Miranda, representando a Ágere Co-
operação em Advocacy e a Ong Criança Segura, ex-
plicou as atividades que desenvolviam e os assuntos 
que estavam pautados no legislativo, como projetos 
e proposições que visavam diminuir os acidentes com 

projeto amplo sobre segurança nas piscinas. A de-
putada Janete Capiberibe, que estava presidindo o 
evento, solicitou a inclusão no projeto “das áreas ribei-
rinha, principalmente na região amazônica do Brasil, 

acidentes ribeirinhos com escalpelamento de crian-
ças de pequena e média idade, de crianças muito 

A senhora Lorraine Melo, da Comunidade Bahá’í do 
Brasil, saudou o evento, lembrando que “a Comunida-
de Bahá’í, desde 2003, pertence ao Comitê Nacional 
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de Educação em Direitos Humanos e tem um impor-
tante projeto que é o Portal Unidade na Diversidade, 
em parceria com a UNICEF e o MEC. “Nós acredita-
mos que a educação em direitos humanos é um meio 

-
nistas – COBAP, representada pelo senhor Silberto Sil-

 
A Mesa Redonda contou com a participação dos se-
guintes parlamentares, além de outras autoridades: 
deputado Arnaldo Jordy, deputada Érika Kokay, de-
putada Bruna Furlan, deputado Celso Jacob, deputa-
do Dr. Grilo, deputada Janete Capiberibe, deputado 
José Augusto Maia, deputado Lincoln Portela, deputa-

Walney Rocha, deputado João Paulo Lima e deputa-
do Marcos Rogério. 
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TRABALHO E
EMPREGO
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Origem: Requerimento nº 96/14, de autoria do Deputado Dr. Grilo.
Data: 19/03/2014. 

Local: Auditório do Anexo IV.

Foto: Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados
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Foto: Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados
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O Deputado Zequinha Marinho, que presidia a reu-

promovido em atendimento a requerimento do Depu-

-
-

tação da jornada de trabalho, objeto do Projeto de 

-
lecendo que a duração normal na jornada de traba-

-

horas semanais.

O Sr. Osvaldo Albuquerque - Presidente do Conselho 

-
to só de 4 anos, é o anseio que já perdura em torno de 

-

tenham essa conquista das 30 horas, para que pos-
sam desenvolver uma atividade com melhor qualida-
de para os pacientes, sem levar-lhes nenhum tipo de 

-
-

Em sua exposição, a Sra. Solange Caetano – Presi-

-

Fórum Nacional 30 Horas Já, cujo objetivo é sensibilizar 
o Governo, os parlamentares e a sociedade quanto à 

de 2000.

A Deputada Alice Portugal - PCdoB/BA, usando da 

-
do que “a Líder Jandira Feghali, já asseverou, junto ao 
Colégio de Líderes, posição prioritária à matéria sobre 
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-
dente da Associação Nacional dos Auxiliares e Técni-

-

composta por três categorias: auxiliares, técnicos e en-

ali rotulados em uma única categoria e não vamos 

Assumindo a presidência dos trabalhos, o Deputado 
Dr. Grilo, autor do requerimento de proposição da 

-
magem exatamente para melhorar as condições de 

O Deputado Raimundo Gomes de Matos – PSDB/CE, 
-

nirem estratégias para apreciação do Projeto de Lei nº 

de ocupar esta Casa, de conversar com os Líderes, de 

-

A Sra. Maria Goreti de Lima – Tesoureira da Associa-

condição de expositora, destacou que é necessário 
“discutir não apenas as 30 horas, mas as condições de 
trabalho, a precarização, os vínculos trabalhistas e o 

ressaltou que “levantar culpados não objetiva a reu-
-

O Deputado César Colnago – PSDB/ES também mani-

Reassumindo a presidência dos trabalhos, o Deputado 
Zequinha Marinho concedeu a palavra ao Deputado 

-
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população e da qualidade do atendimento público 

Ao assumir novamente os trabalhos, o Deputado Dr. 
Grilo convidou a apresentar sua exposição o Sr. An-

debateu muito. Precisamos de 30 horas já. Então, são 
muito válidas essas iniciativas, mas acredito que ago-

A Deputada Carmem Zanotto – PPS/SC, ao apoiar a 

-
ocupação quanto à “manutenção da mobilização, 
mas que a gente tenha segurança da posição do Go-

-
portante nós termos uma relação de igualdade den-

sobre a necessidade de mobilização da categoria. 

O Sr. Valdirlei Castagna – Secretário-Geral da Con-

sua preocupação quanto à inclusão do Projeto de Lei 

O Deputado Zequinha Marinho reassumiu a presidên-
cia dos trabalhos e passou a palavra aos inscritos para 
o debate.

Sr. João Batista Ferreira, Sra. Anemery Ramalho Martins 
de Morais, Sr. Danilo Teixeira, Sr. Antônio Freire, Sr. Jeb-
son Medeiros de Souza, Sr. Aguiar dos Santos, Sr. Paulo 
José, Sr. Mário Jorge, Sra. Eliane Santos e Sra. Luciane 
Bicca. 

-

Por sua vez, a Deputada Érica Kokay – PT/DF, ressaltou 
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Em seguida, os membros componentes da Mesa do 

reunião, encerrou os trabalhos, agradecendo a pre-
sença de todos.

Compareceram à reunião, entre outras autoridades: 
Deputado André Moura, Deputada Alice Portugal, De-
putado José Stédile, Deputada Manuela d’Ávila, De-
putado Raimundo Gomes de Matos, Deputado Vitor 
Paulo, Deputado Dr. Grilo, Deputado Paulão, Deputa-
do César Colnago, Deputado Wilson Filho, Deputada 
Rosane Ferreira, Deputada Carmem Zanotto, Deputa-
do Alexandre Roso, Deputada Érica Kokay e Deputa-
do Celso Jacob.

Participaram do evento, como expositores, os convi-
dados: Sr. Osvaldo Albuquerque - Presidente do Con-

Caetano – Presidente da Federação Nacional dos En-
-

te da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos 

ENEENF e Sr. Valdirlei Castagna – Secretário-Geral da 

– CNTS.
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Ato Público comemora um ano de Aniversário da PEC dos Empregados Domésticos
Origem: Sug. 128/2014 - Instituto Doméstica Legal 

Data: 02/04/2014

Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
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No dia 02 de abril de 2013, o Congresso Nacional pro-
mulgou a Emenda Constitucional 72/2013, que garan-
tiu mais direitos aos empregados domésticos. A emen-

das Domésticas.

A Comissão de Legislação Participativa, atendendo 
solicitação do Instituto Doméstica Legal, por meio da 

dia 02 de abril de 2014, para celebrar um ano de pro-
mulgação da PEC das Domésticas. 

-

a legislação trabalhista, pois estendeu aos emprega-
dos domésticos direitos assegurados aos demais tra-
balhadores, como, por exemplo, a jornada semanal 
de 44 horas e o pagamento do FGTS - Fundo de Ga-

justiça a essa classe de trabalhadores. 

Apesar da garantia de tão importantes e justos direitos, 
sete deles ainda  permaneceram em aberto à espera 
da regulamentação: indenização em demissões sem 

noturno, auxílio-creche, seguro-desemprego e seguro 
contra acidente de trabalho.  

Para relembrar a data e sensibilizar parlamentares no 
sentido de aprovar a regulamentação, simbolizando 
o aniversário de um ano, o Instituto Doméstica Legal 
cortou um bolo de aniversário representando o marco 
de um ano de espera.

O presidente Zequinha Marinho acredita que há am-
biente político para a aprovação da regulamenta-
ção, argumentando: “Tenho certeza que é possível 
porque não se vê resistência por parte de parlamentar 
nenhum, de grupo nenhum. Todos os partidos querem 
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às autoridades presentes. De acordo com Mário Ave-
-

sinado ‘Legalize sua doméstica e pague menos INSS’, 

em que a PEC das Domésticas deve ser melhorada. 

Queremos sensibilizar os parlamentares e tentar en-
tender o motivo da demora. Mesmo após um ano da 

-
-

obstruída por medidas provisórias. Agora terá novo im-
-

méstico vem da escravatura e 70% da mão de obra é 
-

lheres e 71% não têm carteira assinada. 

direitos dos trabalhadores domésticos e do presidente 
da CLP, deputado Zequinha Marinho, o evento con-

tou com a presença dos deputados Glauber Braga, 
Lincoln Portela, Érica Kokay e Benedita da Silva, dentre 
outros. 
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Audiência Pública para debater a “Recomposição Salarial e a Valorização dos Servidores do 
Ministério Público da União - MPU, e do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP

Origem: Sugestão 132/14, de autoria do Sindicato dos Servidores do Ministério Público da União.
Relator: Zequinha Marinho

Data: 10/06/14 – Plenário 3.

Foto: Viola Jr./Câmara dos Deputados 
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Foto: Viola Jr./Câmara dos Deputados 
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O deputado Lincoln Portela, que presidia a reunião, 

plano de carreira para os servidores do Ministério Pú-
-

ração.

-
ta em questão, além de dispor sobre a recomposição 
dos vencimentos dos servidores e de revogar a Lei nº 

Outro projeto de Lei, de interesse dos servidores do Mi-

-
neração para os servidores do Ministério Público da 

CNMP.

O deputado Lincoln Portela registrou que: essa luta 
não é apenas dos servidores do MPU, mas, sim, de 

-
balho desempenhado pelo Ministério Público como 

-
crático e dos interesses sociais e individuais indisponí-
veis.

da Silva, representante do Sindicato Nacional dos Ser-
vidores do Ministério Público da União e do Conselho 

-

para que haja uma maior motivação dos servidores 
e consequente melhoria dos serviços prestados por 
aquele órgão. 

Por sua vez, o Senhor Blal Yassine Dalloul, Secretário-
Geral do Conselho Nacional do Ministério Público – 
CNMP, esclareceu que a Secretaria-Geral do Conselho 
Nacional do Ministério Público traz diversas obrigações 
e atribuições “uma delas, sem dúvida, é brigar, é de-

-
tão trabalhando conosco, servidores sem os quais o 
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A grande maioria dos palestrantes lembrou a impor-
-

nistério Público da União e do Conselho Nacional do 
Ministério Público, para uma melhor prestação de ser-
viços ao cidadão.

Em suas considerações, o Senhor Vladimir Nepomuce-
no, Assessor da Secretaria de Trabalho do Ministério do 

-
tam, e a gente consegue construir, de acordo com as 
limitações que a gente tem, porque nós já sabemos 
qual é o montante que vem para o próximo ano, o 

Antes de encerrar a reunião, a deputada Luiza Erun-
dina, que presidia a reunião, comentou que: em uma 

Compareceram à reunião, entre outras autoridades: 
deputado Arnaldo Jordy, deputada Erika Kokay, de-

putada Janete Capiberibe, deputado Lincoln Portela, 
deputada Luiza Erundina, deputado Marcos Rogério, 
deputado Nélson Marquezelli e deputado Weliton Pra-
do.

O evento contou com a participação dos exposi-
tores Vladimir Nepomuceno- Assessor da Secretaria 
de Trabalho do Ministério do Planejamento, Orçamen-

Yassine Dalloul - Secretário-Geral do Conselho Nacional 

Federação Nacional dos Servidores dos Órgãos Pú-
blicos de Fiscalização, Investigação, Regulação e 

Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público 
da União e do Conselho Nacional do Ministério Públi-

-
to dos Trabalhadores do Judiciário Federal E Ministério 
Público da União do Distrito Federal - SINDJUS/DF e  
Ana Paula Felix - Associação Nacional dos Analistas, 
Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e Ministério 
Público da União - ANATA.
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DEFESA DO 
CONSUMIDOR
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Origem: Requerimento nº 98/14, de autoria do Deputado Arnaldo Jordy – PPS/PA.
Data: 22/04/2014.

Local – Anexo II - Plenário nº 03.

Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados
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O Deputado Zequinha Marinho, que presidia a reu-

das companhias aéreas, em atendimento a requeri-
mento do Deputado Arnaldo Jordy.
 
Em seguida, ao tratar da matéria objeto da audiência, 

há queixas da sociedade em relação ao que even-

“poucos aqui advogam a mera revogação do regime 

País teve papel importantíssimo na ampliação do nú-

O Sr. Cristian Vieira dos Reis, 1º expositor, apresentou 
-

de livre concorrência, esclareceu que “o Estado não 

-

ções de mercado pelos próprios exploradores. Então, 

à concorrência, precisa responder as condições de 
mercado de maneira que ele consiga prover os servi-

-
-
-

rosene e o ICMS, o “Brasil tem hoje o terceiro maior 

O Sr. Celso Augusto Rodrigues Soares, da Secretaria 
Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, por 

companhias aéreas, não ter “como criticar esse mo-
delo, mas alguns aspectos desse modelo, a exemplo 

O Deputado Arnaldo Jordy, então presidindo a reu-
nião, ponderou que “não há um questionamento so-

-
ver correções.
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Ao usar da palavra, o Deputado Domingos Dutra, en-

dos preços das passagens aéreas, o espaçamento en-
tre as poltronas nas aeronaves e o serviço de bordo. 

-
-

-
rença de preços das passagens quando necessária a 

-
car essa questão de ser impedido de viajar e ir remar-
car uma passagem para amanhã, ou depois, ou de-
pois de amanhã, e essa remarcação custar às vezes 

O Deputado Nelson Marquezelli – PTB/SP registrou, en-
tre outros aspectos, que “o Governo está melhorando 
os aeroportos, precisa melhorar um pouco o seu pes-

Por sua vez, a Deputada Antônia Lúcia – PSC/AC, ao 
-

de milhagem das companhias aéreas.

Em seguida, os expositores comentaram as conside-

Guilherme Freire - Diretor de Relações Institucionais na 
-

lou em nome do Eduardo Sanovicz, que teve que se 
ausentar.

O Deputado Zequinha Marinho, ao encerrar a audiên-
-

mou que o assunto continuará sendo objeto de deba-
te na Comissão de Legislação Participativa.

Compareceram à audiência, entre outras autorida-
des: Deputado Domingos Dutra, Deputado Fernando 
Ferro, Deputado Nelson Marquezelli, Deputada Antô-
nia Lúcia e Deputada Janete Capiberibe.

Participaram, como expositores, o Sr. Cristian Vieira dos 
Reis - Gerente de Análise Estatística e Acompanha-
mento de Mercado da Agência Nacional de Aviação 

-



46

Celso Augusto Rodrigues Soares – Secretaria Nacional 
do Consumidor – Ministério da Justiça e o Sr. Guilherme 
Freire – Diretor de Relações Institucionais na ABEAR - 
Associação Brasileira das Empresas Aéreas.
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MOBILIDADE URBANA
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Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Origem: Requerimento nº 89/2013, de autoria do Deputado Fernando Ferro – PT/PE.
Data: 29/04/2014. 

Local: Anexo II – Plenário nº 03.
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Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
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O Deputado Fernando Ferro - PT/PE, que presidia a 
-

cia pública se realizava em razão de aprovação do 

Em seguida, o Deputado Fernando Ferro convidou a 
tomarem assento os componentes da Mesa: senhor 
Felipe Spolavori Martins, Auditor Fiscal da Secretaria 

-
pecialista em Políticas Públicas e Gestão, do Ministério 

-
ordenador de Apoio ao Caminho da Escola, do MEC 

representante da Associação Brasileira de Setor de Bi-
-

jo, Presidente da Associação Brasileira de Indústria e 

Bertucci, Presidente da ONG Rodas da Paz, do Distrito 
Federal.

O Deputado Fernando Ferro destacou que a iniciativa 
de realização da audiência pública se devia “à ne-
cessidade de debater, principalmente, a política de 
mobilidade, o reconhecido problema dos grandes 

-

-
lidade e têm que buscar alternativas para atender às 

Dada a palavra aos palestrantes, o senhor Felipe Spo-
lavori Martins, primeiro expositor, disse que, no tocante 

tributária sobre as bicicletas, zerando-se as alíquotas 
do IPI e do PIS/CONFIS, ressaltando, entretanto, que “é 
importante termos em conta que, ou isentando ou al-
terando essas alíquotas para menos, a competitivida-

O senhor Geraldo Freire Garcia discorreu sobre aspec-

de Mobilidade Urbana, sobre o sistema de transporte 
urbano no Japão, em especial em Tóquio, e sobre a 
atuação da Secretaria Nacional de Transporte e da 
Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades.

o programa Caminho da Escola, do Ministério da Edu-
cação, no qual está inserida a bicicleta escolar, des-
tacando que “em 2014 nós temos a perspectiva de 
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O senhor Daniel Stivelberg apresentou dados sobre a 
produção de bicicletas no Brasil e argumentos que jus-

O senhor Tarciano de Souza Araújo e o senhor Roberto 
Antunes, representantes da Associação Brasileira da 

uma avaliação do mercado brasileiro de bicicletas, 
-

ção do senhor Roberto Antunes, “hoje, o segmento de 

do uso da bicicleta como meio de transporte, consi-
derando os aspectos econômicos, de saúde, ecoló-

bicicleta e dos meios não motorizados, até em asso-
ciação com o transporte público, é um investimento 
de médio e de longo prazo, que tem de ser olhado no 
aspecto amplo da cidade, e não simplesmente como 

utilização da bicicleta como meio de transporte, não 
somente de lazer, citou como exemplo a cidade de 
Amsterdam, na Holanda, onde as pessoas “vão para 

que há de haver investimento para que isso ocorra.

O senhor Ronaldo Alves, do Instituto Pedala Brasília, 
primeiro inscrito, relatou as realizações do Governo do 
Distrito Federal em relação ao uso da bicicleta como 
meio de transporte.

O senhor Maurício Laxe, Coordenador do Movimento 
-

presentantes dos ministérios das Cidades, da Fazenda 
e da Educação, questionamentos estes respondidos 
pelos citados representantes. 

Em seguida, os expositores se pronunciaram nova-

-

ausência na presidência dos trabalhos, agradeceu a 
presença de todos os palestrantes e presentes, cum-
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primentou o Deputado Fernando Ferro pela apresen-
tação do requerimento de realização da audiência 
pública e, quanto à utilização da bicicleta nos centros 

-
mas, e talvez as pessoas queiram pensar um pouco 

A Deputada Janete Capiberibe – PSB/AP também de-

O Deputado Fernando Ferro, ao encerrar a reunião, 

para acelerar não só o projeto de lei, mas a medida 

Participaram, como expositores da Audiência, o Sr. Fe-
lipe Spolavori Martins, Auditor Fiscal da Secretaria de 

-
lista em Políticas Públicas e Gestão do Ministério das 

-
-
-

tante da Associação Brasileira de Setor de Bicicletas, 
-

te da Associação Brasileira de Indústria e Comércio de 

Técnico da Associação Brasileira da Indústria e Co-
mércio de Bicicletas – ABRADIBI e o Sr. Jonas Bertucci, 
Presidente da ONG Rodas da Paz, do Distrito Federal.
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SAÚDE





57

Origem: Requerimento nº 99/14, de autoria do Deputado Zequinha Marinho.
Data: 06/05/2014. 

Local: Anexo II – Plenário nº 03.

Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados
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O Deputado Zequinha Marinho - PSC/PA, que presidia 
-

minário, promovido em atendimento a requerimento 

associados à regulamentação e comercialização da 
maconha no Brasil.

Em seguida, convidou a tomarem assento os com-
ponentes da Mesa de Debates: Sr. Ronaldo Ramos 
Laranjeira, Diretor do Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e outras 

-
presentante da Associação Brasileira de Psiquiatria, do 

pesquisador da USP, de Ribeirão Preto. 

-

política nacional em relação ao álcool e drogas no 
-

tear essa política, ressaltando que “uma boa política 
nacional em relação às drogas deve reconhecer que 

A Sra. Analice de Paula Gigliotti, representante da As-

exposição, concluiu que “a ABP é uma instituição mé-
dica, que não recomenda a liberação de quaisquer 
drogas, apoiando restrições ao uso de álcool e taba-
co, especialmente entre os jovens. E a ABP, coerente 
com isso, não apoia nenhuma medida que reduza a 
percepção de risco de maconha ou de qualquer dro-

-
cios de um dos componentes naturais da planta can-
nabis sativa, o canabidiol, destacando que “há evi-

-
-

ção, “regulamentar o uso dos canabinoides, não da 
maconha medicinal, mas dos canabinoides medici-

Após a exposição do Sr. José Alexandre Crippa, o De-
putado Dr. Grilo – SD/MG, então presidindo os traba-
lhos, convocou os componentes da segunda Mesa 
de Debates, a saber: Deputado Eurico Júnior - PV/RJ, 

Muccillo Daudt, Vice-Presidente do Instituto Igor Car-
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-

-

-

sua autoria, que dispõe sobre o controle, a plantação, 
o cultivo, a colheita, a produção, a aquisição, o ar-
mazenamento, a comercialização e a distribuição de 
maconha e seus derivados. Concluiu sua exposição 

da maconha no nosso País e do debate que tem que 

esclarecimento da real condição e do que a maco-

Em seguida, o Sr. Marcos Muccillo Daudt, Vice-Presi-
dente do Instituto Igor Carneiro - FICAR, e a Sra. Marisa 
Lobo Franco Ferreira Alves, Coordenadora Nacional 

-

da maconha.

-

cia e da Juventude no estado do Mato Grosso do Sul, 

concluindo sua exposição nos seguintes termos: “As-
sim, então, eu quero deixar o posicionamento não só 
do Conselho Estadual Antidrogas, mas do nosso co-
legiado nacional de presidentes e também da nossa 
participação no CONAD, no Conselho Nacional. Nós 
nos posicionamos contra a descriminalização ou, pior, 
a legalização do uso, porte ou ações de drogas corre-

O Deputado Zequinha Marinho, novamente presidin-

industrialização e comercialização da cannabis (ma-
-

Eurico Júnior – PV/RJ, e 7.270, de 2014, de autoria do 
Deputado Jean Wyllys – PSOL/RJ.

Os Deputados Filipe Pereira – PSC/RJ, Liliam Sá – PROS/
RJ, Osmar Terra – PMDB/RS, João Campos – PSDB/GO, 

PMDB/RJ também se pronunciaram contrariamente à 
legalização da maconha.
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Foi dada a palavra aos participantes Sr. Henrique Ro-
cha, Sr. Saulo Batista, Sr. Hermes Rodrigues e Sra. Julia-

-
tionamentos relativos ao assunto, questionamentos 
estes respondidos pelos palestrantes componentes da 
mesa. 

a reunião, encerrou os trabalhos, ressaltando que “a 

o debate claro, de alto nível, dentro da questão cien-

Compareceram à reunião, entre outras autoridades, 
-
-

-
-

-
-

drigo Bethlem – PMDB/RJ.     

senhores Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor do Insti-
tuto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas 

-
ce de Paula Gigliotti - representante da Associação 

José Alexandre Crippa - pesquisador da USP, de Ribei-

-

Lobo Franco Ferreira Alves - Coordenadora Nacional 
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Origem: Sugestão Requerimento 116/2014, de autoria da deputada Érika Kokay
Data: 02/11/2014

Foto: Antonio Araújo / Câmara dos Deputados
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A deputada Érika Kokay, autora do requerimento, ini-

exposição dos motivos da realização da Audiência 
Pública, esclarecendo, ainda, que a reunião visava 
debater as políticas públicas de Atenção às Pessoas 
com Doenças Reumáticas. Salientou as pesquisas do 

do Ministério da Previdência Social que indicam que 
as doenças reumáticas representam a segunda maior 

os principais motivos de solicitação de auxílio-doença 
e aposentadoria por invalidez.

Em seguida, a parlamentar procedeu à composição 
da mesa de trabalho, convidando as seguintes autori-
dades: senhora Abigail Gomes da Silva, presidente da 
ABRAPAR, Associação Brasiliense de Pacientes Reu-
máticos, senhor Adriano Macedo Félix, secretário da 
ANAPAR, Associação Nacional de Grupos de Pacien-
tes Reumáticos, senhora Nilma Rodrigues de Oliveira, 
presidente da ANAPAR, Associação Nacional de Gru-
pos de Pacientes Reumáticos e a senhora Laudicéia 
Lemos, representando a Secretaria de Estado Especial 
do Idoso, do Distrito Federal.

representante do Ministério da Saúde e esclareceu as 
normas para os debates. Concedeu a palavra à se-
nhora Abigail Gomes da Silva, que agradeceu a Co-
missão de Legislação Participativa por ter aceitado a 

-

-

público propiciar condições ao doente de começar o 
tratamento.
 
A deputada Érika Kokay lembrou a luta da ABRAPAR 
para conseguir um espaço em Brasília, onde seus asso-
ciados pudessem se reunir. Discorreu também sobre a 

a ausência do Presidente da Comissão, deputado Ze-
quinha Marinho e do Dr. Eduardo Fogolin do Ministé-
rio da Saúde, que se encontrava em viagem. A par-
lamentar destacou a necessidade de agendar uma 
reunião com o Ministro da Saúde para apresentar os 
resultados desta audiência.
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Em sequência a esta audiência pública a deputada 
passou a palavra ao senhor Adriano Félix, represen-

-
do a oportunidade de estar participando da audiên-

é um paciente reumático e apresentou alguns pontos 
de atuação de sua presença no Conselho Nacional 

-
blicas para pessoas acometidas dessa doença. Fa-

Saúde. Falou da precariedade com que os pacientes 
reumáticos são tratados dentro das políticas públicas 
no SUS. Que os pacientes reumáticos ainda lutam por 
uma política capaz de atender suas necessidades.

A deputada Érika Kokay registrou a presença do depu-
tado Felipe Bornier e, em seguida, concedeu a pala-
vra à presidente da ANAPAR, senhora Nilma Rodrigues 
de Oliveira que narrou sobre os trabalhos da ANAPAR 

já existe um centro de convivência que atende os pa-
cientes reumáticos da cidade e região.

 

Representando a Secretaria Especial do Idoso do Dis-

comentou sobre o processo das doenças reumáti-
-

ram inscritos quatro debatedores representantes da 
ABRAPAR de Brasília, senhoras Maria das Graças, Ma-
ria Cecília e o senhor Fábio Fonseca, além do Dr. Luiz 
Piva, médico reumatologista da Sociedade Brasileira 
de Reumatologia, todos prestaram depoimentos so-
bre os problemas vividos pelos pacientes reumáticos.

Para concluir os trabalhos, a deputada Érika Kokay 
passou a palavra novamente aos debatedores para 
suas despedidas e considerações. Após todas as ma-

-
decendo a presença de todos. 

Foram registradas as presenças dos deputados Lincoln 
Portela, membro desta comissão, o deputado suplen-
te Domingos Dutra e do deputado Felipe Bornier não 
membro da Comissão de Legislação Participativa.





65

PREMIAÇÃO
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Cerimônia de entrega do Prêmio Participação Legislativa 
Origem: Requerimento n.º 88, de 2013, do Deputado Lincoln Portela

Data: 14/05/2014 – Salão Nobre

Foto: Franciele dos Santos
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Foto: : Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

Foto: : Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados Foto: : Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados
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Foto: : Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

Foto: : Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados



70

sociedade civil com papel de destaque nos trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão de Legislação Participa-
tiva – CLP e possui quatro categorias: entidades que 

-
des que lograram êxito na aprovação de maior núme-

que apresentaram sugestões de audiência pública ou 
-

dades indicadas por trabalhos relevantes para o País. 
  

os trabalhos realizados no período entre 2001 e 2013. A 

base o exercício anterior.
  
Compuseram os dispositivos da Cerimônia o Deputa-
do Zequinha Marinho, Presidente da CLP, a Deputada 
Luiza Erundina, Primeira-Presidente da CLP, Deputado 
Lincoln Portela, Presidente da CLP em 2013, ano que 

-
dente da Comissão de Educação e o Senhor Nilo Oli-
veira Toldo, Presidente da Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil – AJUFE, representando os agraciados na 
Cerimônia. 

O Presidente da CLP, Deputado Zequinha Marinho, 
outorgou o Prêmio e salientou que o objetivo da pre-
miação era estimular o envolvimento da sociedade 
no processo legislativo, ajudando, assim, a consolidar 
a democracia:

“Senhoras e Senhores Deputados, a participação po-
pular é pilar do próprio regime democrático, ocorra 

todos os cidadãos, o exercício político – em sentido 
amplo – desse poder, razão pela qual a sociedade 
precisa estabelecer instrumentos que o viabilizem. Esse 
é o nascedouro da própria CLP, bem como do prêmio 

  
Em seu pronunciamento, a Deputada Luiza Erundina 
ressaltou que não há democracia no sentido verda-
deiro se não se viabilizar, se não se exercitar as suas 
duas dimensões, que compreende a participação 
direta e a representativa.  Lembrou que a dimensão 
da participação representativa estava em crise, com 
pouca legitimidade, pouco diálogo com a sociedade 

-
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O Deputado Lincoln Portela prestou homenagens não 
só às entidades presentes, como também aos assesso-
res que trabalhavam e que passaram pela CLP. 
  

achando que a CLP era a Comissão mais importan-

através dos movimentos de rua: “de que a democra-

os instrumentos de participação direta, como o que 
representava a CLP.  “Eu espero que um dia a repre-
sentação eleita não tenha medo da participação di-
reta, que a representação eleita veja na participação 

  
Premiação:

Categoria I – Entidades que apresentaram o maior nú-
mero de sugestões na CLP desde 2001
Categoria II – Entidades que tiveram o maior número 

de sugestões aprovadas na CLP desde 2001

As Deputadas Luísa Erundina e Érika Kokay entregaram 
-

Estudos e Assessoria – CFEMEA, recebidos pela senho-
ra Guacira César de Oliveira, diretora colegiada do 

-
ta, da luta de mulheres em diversos segmentos, de um 
amplo movimento de mulheres no Brasil. Colocou que 
o movimento apostava na democracia direta e que 
tiveram várias propostas entregues à CLP aprovadas 
e estariam batalhando várias outras, como por exem-

sistema político apresentada na CLP.
 
O Conselho Social de Estrela do Sul – CONDESESUL 
recebeu os prêmios através do senhor André Luis de 

-
balhos desenvolvidos pela CLP. 

A Associação Comunitária do Chonin de Cima – 
ACOCCI, recebeu os prêmios através do seu repre-
sentante, o senhor Fábio Pereira da Silva, que, em seu 
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“é uma porta larga que se abriu à participação popu-
-

lhavam muito na divulgação de seus trabalhos, tendo 
-

nando muito bem.

Categoria III – Entidades indicadas por trabalhos rele-
vantes para o País 

O Deputado Lincoln Portela entregou o prêmio ao 
presidente da Associação dos Juízes Federais do Bra-
sil – AJUFE, o senhor Nilo Oliveira Toldo. O senhor Nilo 

primeira entidade a apresentar uma proposta à CLP e 
-
-

trônico. Citou outra proposta apresentada à CLP que 

juízes postos em situação de risco.

O Deputado Arnaldo Jordy entregou o prêmio para 
o Senhor Padre João Bosco Barreto, representante do 

lembrou a luta dos pescadores ribeirinhos, dos índios, 
de todos os atingidos pelos grandes projetos. Falou da 

-

a senhora Lídia Parente, representando a Fundação 
-

de da CLP para trabalhar com a sociedade civil.

Categoria IV - Entidades cujos eventos apresentaram 
o maior número de participantes desde 2001

A Comissão premiou, também, o senhor Magno Fon-
seca, presidente da Associação Brasileira de Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT. 

do movimento que representava a ABGLT e que, não 

-

Maurício Domingues da Silva, Presidente da ONG SOS 
Segurança da Vida, que, em seu pronunciamento, res-
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que conseguiram aprovar recentemente a Lei 1232, 
onde criou a polícia municipal no Brasil, “uma polícia 
que trabalha na raiz do problema, antes de o crime 

Marinho ao senhor José Lião de Almeida, presidente 

Saúde – CNTS, que destacou a luta pela aprovação 

disso, pediu ajuda aos parlamentares presentes para 
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DEFESA CIVIL
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II Seminário BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS 
Origem: Sugestão 116/2014, de autoria da Associação dos Bombeiros Civis de Três Marias ABCT-TM 

e relatoria do Deputado Dr. Grilo
Data: 21/05/2014 – Plenário 03

Foto: : Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados
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-
do um histórico do Corpo de Bombeiros no Brasil e res-

-
luntário. 

“Faz-se necessário salientar que são homens e mu-
lheres que merecem o nosso respeito, pois atuam na 
tutela do bem maior, que é a vida humana. Não se 
pode esquecer que somente 14% dos Municípios bra-
sileiros são contemplados com guarnições do Corpo 
de Bombeiros, o que torna o trabalho realizado pelo 

O primeiro palestrante, senhor Fabricio de Oliveira Co-
elho, presidente da Associação dos Bombeiros Civis 
Voluntários de Três Marias – MG, apresentou os traba-

-
tos de inúmeros casos nos quais socorreram vítimas de 

-
rências. Frisou que o trabalho é desenvolvido em har-
monia com o realizado pelo bombeiro militar. 

característica crítica. O Estado de Minas Gerais, por 

nós não temos corporação de bombeiro militar, nem 
tampouco, muitas vezes, uma equipe de bombeiro 

-
lho de resgate nessa região. Não tem SAMU, não tem 
nada nesses Municípios. Temos aí, aproximadamente, 

Além das diversas ocorrências que atendiam, a Asso-
ciação desenvolvia outras atividades de ação social, 
como o trabalho com crianças, treinamento de primei-
ros socorros em clínica de dependentes, trabalhos na 
área de prevenção, a exemplo de um trabalho con-
junto com a CEMIG, entre outros. Colocou que, ape-

-
culdades e que muitas vezes não tinham nem sequer 
um veículo adequado, utilizando recursos próprios ou 
de doações. 

-
mentação exigindo a criação de Corpo de Bombei-
ros Civis Voluntários nos Municípios onde não possuem 
corporações de bombeiros militares. Então, trago este 
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pedido para que nós possamos, em conjunto com 
esta Casa e com este Plenário, conseguir apoio para 
que isso possa acontecer nos demais Estados do Brasil, 

-

Além disso, o senhor Fabrício mencionou a necessi-

e padronização das corporações, sendo importante 
-

civis voluntários, junto com o COMDEC nos Municípios, 
principalmente nos Municípios que não possuem de-

que visam amparar as corporações de bombeiro civil 

A Deputada Maria Elena Viana, assumindo a condu-
ção dos trabalhos, anunciou o segundo palestrante, o 
senhor Alyson da Silva Alexandre, presidente do Corpo 
de Bombeiros Civil do Estado da Paraíba. O represen-
tante também mostrou a precariedade do número de 

-
te do trabalho dos bombeiros civis voluntários. Dos 223 

militar, segundo o senhor Alyson.

“O bombeiro militar é um bombeiro caro em questão 
de equipamentos, de homens e estrutura. Para mon-
tar uma unidade do corpo de bombeiro militar, hoje, 

demanda muito alta de gastos para o Estado. Então, 

Mencionou que tinham uma lei estadual e quatro mu-
nicipais com legislação pertinente e que contavam 
mais com o apoio das parlamentares mulheres para 
as iniciativas legislativas. Relatou que, quando da re-
gulamentação da lei estadual, na criação por parte 
dos bombeiros militares de uma norma técnica pre-

negociando com o governo do Estado na criação de 
uma nova norma técnica. Relatou também que, na 
Paraíba, o trabalho conjunto com os bombeiros mili-

que os civis chegassem primeiro a uma ocorrência. Em 
seguida, mostrou alguns acontecimentos que partici-
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param e trabalhos que desenvolveram. 

-
ther, presidente da Associação de Bombeiros Volun-
tários do Estado do Rio Grande do Sul, também inte-
grante da Organização dos Bombeiros Americanos 
e do Conselho Nacional de Bombeiros Voluntários. 
Explanou inicialmente sobre os trabalhos que a Asso-

ocorrências atendidas, bem como sobre a capacita-

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, dos 
bombeiros do Chile, dos bombeiros de Portugal, do 
Centro de Treinamento Internacional e da Organiza-
ção de Bombeiros Americanos. Mencionou também 
os avanços que têm alcançado na elaboração dos 
planos, da padronização e no sistema de gestão web 
das ocorrências.

Por último, alertou sobre o retrocesso para os bombei-
ros civis que representavam duas propostas legislativas, 

-

não lograram êxito: “Então, é importante que alguém 

pudesse se mobilizar politicamente e dar um alerta no 
Senado dizendo que essa PEC em vez de ajudar vai 

A Deputada Janete Capiberibe, que passou a presidir 
o evento, anunciou a composição da segundo mesa 
do evento, passando a palavra ao senhor Aparecido 
da Cruz, da Associação Brasileira de Resgate, Busca e 

-

O senhor Aparecido discorreu sobre o histórico e os 
trabalhos desenvolvidos pelo NUPREG, que além das 

-
-

venção, conscientizando e educando a população. 

sentido, como por exemplo, a atuação preventiva nas 
escolas, como o Plano de Ação Emergencial Escolar. 
Sobre esse assunto, criticou que o legislativo cria os 

no papel, como por exemplo a alteração da LDB no 

-
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sica à educação de nível médio, a indicação para 

Além disso, o senhor Aparecido enumerou os princi-
-
-

áveis de recursos, equilíbrio de ingerência militar, haja 
vista que hoje é muito grande essa ingerência, em sua 
opinião.  

Presidente da Associação de Bombeiros Civis do Nor-
deste, iniciou lembrando a memória das vítimas do in-
cêndio na boate Kiss, evento esse, que “levou toda a 
Nação, inclusive esta Casa, a pensar sobre segurança 

Por ter atuado 33 anos como bombeiro militar e co-
nhecer bastante da realidade da corporação, em 

-

-

cumprir atualmente a lei decorrente da tragédia de 
Santa Maria que determinava em um artigo que locais 
de até 300 pessoas têm que ter no mínimo dois bom-
beiros. A cada 200 pessoas a mais, mais um bombeiro 
para executar um plano de evacuação, segundo o 

  

evacuação, principalmente hospitalar, que é uma 

nenhum lugar tem. Eu procurei até os hospitais milita-
res e vi que nenhum lugar tem plano de evacuação, 
plano de emergência. Pior ainda: os bombeiros civis 

O terceiro palestrante, o senhor Mário Luiz Alves de Oli-
veira, Presidente da Brigada de Apoio Voluntário de 
Emergência de Carangola, expôs algumas ocorrên-

precárias, contando muitas vezes com doações, algu-
mas esporádicas, ou com recursos próprios, relatando 
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“É preciso um pouco mais de cuidado, um pouco mais 
de carinho pela nossa causa. A gente não tem hora, 

O senhor Dionei Walter da Silva, representante da Asso-
ciação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina, 
lembrou que a corporação de Joinville, a maior cida-
de do Estado, tem 122 anos de existência, enquanto 
que os bombeiros militares, no Estado, nasceram 30 
anos depois.

Criticou a postura exclusivista de parte dos bombeiros 
militares que achavam que o trabalho somente po-
dia ser desenvolvido por eles. Porém, alertou para a 
necessidade de uma organização nacional por par-
te dos bombeiros civis, uma vez que os bombeiros 

Congresso Nacional. Essa realidade contrastava com 
o grande trabalho desenvolvido pelos civis: “Em San-

O senhor Dionei mencionou que não podiam ter uma 

postura contra os bombeiros militares e que a luta seria 
de melhorar as condições dos bombeiros civis, acres-
centando:
 
“Acho que o Congresso tem o papel de regrar a exi-

mas não pode dar essa exclusividade. Nós estamos na 
contramão do mundo, vocês sabem disso. Grandes 

A Deputada Janete Capiberibe, antes de abrir para 
-

dos bombeiros civis voluntários, que já contavam com 
o apoio de alguns deputados:

-
tar. Repito: é imensa a contribuição que os senhores 
estão deixando nesta Casa para que este debate 

de todos vocês, bombeiros militares e civis, voluntários, 
se realize, através do regramento que o Sr. Dionei re-
petiu incessantemente nas suas palavras e que esta 

-



A Vereadora Maria Elena, da cidade de Três Marias, 
-

gistrou que contavam sempre com o apoio do Depu-
tado Lincoln Portela.

O Seminário contou com a participação, entre outras 
autoridades, do Deputado Arnaldo Jordy, do Deputa-

Deputada Bruna Furlan, do Deputado Nelson Marque-
zelli e do Deputado Alexandre Leite.
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FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
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Origem: Requerimento nº 95/14, de autoria da Deputada Érika Kokay.
Data 28/05/2014 – Plenário 3.

O presidente da Comissão de Legislação Participati-
va - CLP, Deputado Zequinha Marinho, que presidiu a 
reunião, abriu os trabalhos agradecendo a presença 

-
cia que é a Missão Institucional da Controladoria-Ge-

de ser desta Comissão, que é a interação com a so-
ciedade e que ao assumiu a presidência da CLP, com 
a disposição de ouvir, debater e construir, realizando 

-
tar explicou que cabe a CGU o assessoramento a Pre-

do patrimônio Público e ao incremento da transparên-
cia da gestão, por meio de atividades de controle in-
terno, auditoria pública, correição, ouvidoria, preven-
ção e combate à corrupção.

Após a composição da mesa, o Presidente concedeu 
a palavra à primeira expositora Sra. Luciene Pereira da 
Silva - Presidente da Associação Nacional dos Audi-
tores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do 

-
ra salientou rapidamente sobre a missão institucional 

da CGU, completando que o sistema de controle in-
terno de cada órgão, tem uma missão maior, que está 
prevista na Constituição, no art. 70. 

Em seguida, o expositor Mário Vinícius Claussen Spinelli, 
Controlador-Geral do Município de São Paulo, esclare-
ceu sobre a Controladoria-Geral daquele município, 

a nossa sociedade. Salientou que a corrupção tem 
sido apontada em pesquisas recentes como o princi-

 Dando sequência, o Dr. Carlos Higino Ribeiro de Alen-
car, Secretário-Executivo da Controladoria Geral da 

às atribuições da carreira AFCs e TECs que precisam 
-

nas existentes.

O senhor Rudinei Marques - Presidente do Sindicato 
Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Con-
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-
te à corrupção e sobre a transparência da gestão. Se-

Trabalhadores que tivemos um impulso gigantesco na 
transparência de gestão, na prevenção e no comba-

dos trabalhos da Deputada Érika Kokay, encerrou-se 
as apresentações dos expositores da primeira mesa. 
A parlamentar teceu algumas considerações sobre 
a existência de um projeto de indicação que sugere 
ao Ministério do Planejamento e Gestão a adoção de 
medidas visando à autorização para convocação de 
303 aprovados no concurso de Analista de Finanças e 
Controle da Controladoria-Geral da União e também 
solicitação de audiência com a Ministra Miriam Bel-

se encontra nesta comissão, do qual a parlamentar é 
Relatora. 

-
cia da autonomia da CGU e de seus servidores para 

-

do servidor e o aumento de recursos para que a CGU 
possa ter melhor desempenho.

Dando sequência à segunda mesa da Audiência, o 
debatedor José Marcos dos Santos, Delegado do Sin-
dicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças 

-
mento comentando que a CGU nasceu de uma luta 
sindical. 

Senhor Danilo Silvestre, Membro da Comissão dos Apro-
vados da Controladoria-Geral da União, comentou, 

-
tores, da consolidação do controle interno no Brasil e 
da necessidade de convocação dos concursados.

O debatedor Filipe Leão, Vice-Presidente do Instituto 
de Fiscalização e Controle e Diretor do Sindicato Na-
cional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Contro-

a mesa sobre eventualmente haver vício de iniciativa 

-
-
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ciamento estável para a CGU.

Em seguida o debatedor Caetano Rossato Rabelo - 
Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Re-
gional da União no Estado de Santa Catarina, mani-

e que investir no órgão é produzir resultados positivos 

O presidente Zequinha Marinho, após as considera-

agradecendo a todos e desejando que os resultados 
-

lecimento da CGU. Compareceram, entre outras au-
toridades, os seguintes parlamentares: os Deputados 

Deputada Érika Kokay, Deputado Arnaldo Jordy, De-
putado Lincoln Portela, Deputado Luiz Couto e Nelson 
Maquezelli.

Participaram, como expositores, os convidados Lucie-
ne Pereira da Silva - Presidente da Associação Nacio-
nal dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais 

Carlos Higino Ribeiro de Alencar, Secretário-Executivo 
-

ques - Presidente do Sindicato Nacional dos Analistas 
-

Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Con-

Comissão dos Aprovados da Controladoria-Geral da 
-

calização e Controle e Diretor do Sindicato Nacional 

UNACON Sindical e Caetano Rossato Rabelo - Analista 
de Finanças e Controle da Controladoria-Regional da 
União no Estado de Santa Catarina.
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MORADIA E HABITAÇÃO
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Origem: Requerimento nº 105/14, de autoria da Deputada Erika Kokay
Realizada em 29 de maio de 2014

Plenário 15

Foto: Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados
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Foto: Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados
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A deputada Érika Kokay, autora do requerimento nº 
-

ça de todos, explicando os motivos da Audiência Pú-

Econômica Federal. Após a composição da mesa, a 
parlamentar procedeu à leitura da mensagem enca-
minhada pelo presidente da Comissão de Legislação 
Participativa, Deputado Zequinha Marinho, que por 

-
dade do aumento do número de arquitetos para a 

-
quitetos como uma importante atividade de trabalho, 
“pois são os arquitetos que criam o que a sociedade 

não pode ser substituída pelos engenheiros.

-

aprovados, num total de 240, para serem chamados. 

Acredita que com o crescimento dos Programas Habi-
tacionais do Governo Federal, as demandas aumen-
taram. Além disso, acha temerário lançar o Minha 
Casa Minha Vida Três ou outros programas sem ter ins-
trumentos e estruturas técnicas com capacidade de 

Por sua vez, o senhor Clóvis Marcelo Dias Bueno, Supe-
rintendente Nacional da Rede de Habitação da Cai-
xa Econômica Federal, esclareceu que a Caixa não 
entende que o engenheiro substitui o arquiteto e que 
a entidade possui diversas especialidades no ramo da 
construção civil. Apresentou uma exposição da atu-
al situação de recursos humanos na Caixa onde esses 

A senhora Juliana Betemps, Conselheira Fiscal da Fe-

que o papel do arquiteto e urbanista dentro da Caixa 
Federal, é pensar nas atribuições do arquiteto e urba-

-
mento urbano do Brasil, tendo em vista que a Caixa é 
maior gestora do desenvolvimento do País.

Leticia Miguel Teixeira, Gerente de Planejamento Ur-
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bano e Acessibilidade do Ministério das Cidades ma-
-

grande parceria com a Caixa, que é executora de 
todos os projetos pelo Brasil. Segundo o palestrante, o 

-
volvimento urbano em especial no Programa Minha 

a execução de todas as políticas de governo sem a 
parceria com a Caixa e com a ausência do arquiteto.

Wander Souza Severo, representante do Sindicato dos 
Bancários comentou sobre o papel da Caixa na pres-
tação de serviços habitacionais e na Política Nacional 
de Mobilidade Urbana na qual a Caixa está inserida 
de corpo e alma, registrando que esses programas 
não podem ser executados sem a presença e o tra-
balho dos arquitetos.

A Deputada Érika Kokay passou a palavra para os ins-
critos nessa audiência: Eleonora Mascia, representan-
te da Associação Nacional dos Engenheiros e Arquite-
tos da Caixa, que discorreu sobre a história da criação 
da associação e a necessidade de ampliação do 
quadro de arquitetos da Caixa.

Gilson Paranhos, representante do Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo do Brasil, parabenizou pela realiza-
ção da audiência e colocou o Conselho à disposição 
para a luta de ampliação do número de arquitetos na 
Caixa.

Deputada Érika Kokay agradeceu a presença de to-

Participaram da reunião, além de outras autoridades,  
os Deputados Lincoln Portela, Zequinha Marinho e Éri-
ka Kokay.

O evento contou com a participação dos seguintes 
-
-

no - Superintendente Nacional da Rede de Habitação 
-

selheira Fiscal da Federação Nacional dos Arquitetos 
-

nejamento Urbano e Acessibilidade do Ministério das 
Cidades e Wander Souza Severo - Representante do 
Sindicato dos Bancários.     
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SEGURANÇA PÚBLICA
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Origem: Sugestão nº 117/2014, de autoria da ONG SOS Segurança dá Vida
Data: 03/06/2014

Auditório Nereu Ramos

Foto: Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados
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O presidente Zequinha Marinho procedeu à abertura 
do Seminário, agradeceu a presença de todos,  pas-
sou a convidar os participantes da primeira mesa dos 
trabalhos, com o Deputado Arnaldo Faria de Sá, au-
tor do PL 1.332/2003, Deputado Lincoln Portela, Relator 
da Sugestão nº 117/2014, Vice-Presidente da Comis-
são de Segurança Pública, Sr. Maurício Domingos Na-
val, Presidente da ONG SOS Segurança dá Vida, o Sr. 

-

Presidente da Federação dos Servidores Públicos Mu-
nicipais do Estado de São Paulo, o Deputado Maurício 
Quintella Lessa, a Deputada Keiko Otta.

O Deputado Zequinha Marinho comentou a respeito 
das realizações anteriores de Seminários sobre o tema 
proposto promovidos por essa Comissão. Salientou a 

-
cessidades das proposições que se encontram nessa 
Casa. Lembrou a necessidade de apoiar a luta dos 

-
mos nos municípios na segurança pública.

-

Projeto de Lei nº 1.332, que regulamenta as Guardas 
-

-
vado no Senado e que já conversou com a Senado-

que o projeto seja votado.

O Deputado Maurício Quintella Lessa saudou todos os 

dentro da Guarda Municipal em Maceió. Registrou 
que a criação das Guardas Municipais muitas das ve-
zes são realizadas sem haver condições de trabalho, 

-
ções e que o projeto visa sanar esses problemas e que 
o objetivo não é competir com outros órgãos de se-
gurança pública, mas contribuir para a melhoria da 
segurança pública no Brasil.

A Deputada Keiko Ota destacou o trabalho das Guar-
das municipais junto às comunidades e municípios e a 

-
de, com a nova Lei, de tornar obrigatório aos Municí-
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municipal para valorização das políticas relacionadas 
às Guardas Municipais.

Dando sequência ao Seminário, assumiu a direção 
dos trabalhos o Deputado Lincoln Portela que discor-
reu sobre as regras da participação no Seminário.

A senhora Elaine Cristina Guarda Municipal, Especia-
-

legisladores acham que os mesmos não podem atuar 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que 
-

nejamento, administração.

O Deputado Vicentinho do PT, São Paulo, saudou a 
todos os presentes, lembrando que é o Presidente da 
Frente Parlamentar Pró-Guarda Civil Municipal e que 
pelo menos em São Paulo participou de quinze au-

-
ção.

O senhor Michel da Silva Alves, Advogado da Associa-

que as Guardas Municipais, pela atuação comunitá-
ria, não são nem mais e nem menos que a Polícia, elas 

e não possuem nenhuma história de mancha na sua 
atuação.

O Deputado Rodrigo Bethlem parabenizou pela reali-
-

lista e como ex-Secretário de ordem Pública no Rio de 
Janeiro tem o entendimento que a crise da segurança 
pública vivida no Brasil hoje em dia, poderá ser solu-
cionado com a municipalização da segurança públi-
ca, principalmente nas capitais.

Segurança Pública lembrou que a Guarda Municipal 

como agente da Administração Pública Municipal, 
responsável pela proteção de bens, serviços e instala-
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ções, é essa regulamentação que buscamos.

O Senhor Pedro Bueno, Presidente do Sindicato dos 
Guardas Municipais do Estado de Minas Gerais-SIND-
GUARDAS-MG, discorreu sobre a luta para aprovação 
do plano de carreira da categoria em Belo Horizonte, 
onde a Guarda Municipal possui um dos melhores pla-
nos de carreira do Brasil.

Nacional das Guardas Municipais, discorreu sobre a si-
tuação da segurança pública no Brasil, que tem a re-
sistência seguida de morte em todo mundo. A polícia 
no Brasil é a que mais mata e a que mais morre. Para-

líder das Guardas Municipais do Rio de Janeiro, Ale-
xandre Pinheiro, Marivaldo Rosa, Comandante da 
Guarda Municipal do estado da Bahia, Ailtom Lima, 
da Guarda Municipal do estado do Ceará, Eduardo 
Aires Pinto, Presidente do Sindicato da Guarda Metro-
politana de Palmas, de Tocantins, Virgílio Dias, repre-
sentante do Conselho Nacional dos Guardas Munici-
pais, a Guarda Municipal Leonara Naves, que é de 

Três Pontas, em Minas Gerais, o Guarda Elder Silva, que 
é de Varginha, em Minas Gerais. 

Maurício Domingues Naval, Presidente da ONG SOS 
Segurança Dá Vida, agradeceu a presença de todos 
no seminário, conclamando a continuarem na luta 
para regulamentação dos direitos das Guardas Muni-

-

-
sível vencer essa violência. Só pedimos aos Deputados 
que continuem acreditando que, realmente, a Polícia 
Municipal do Brasil, as Guardas Municipais nasceram 
como um novo modelo de polícia para a sociedade 

-

seus direitos.

Estiveram presentes no Seminário, entre outras autori-
dades, os deputados Amauri Teixeira, Assis do Couto, 
que presidiram a mesa dos trabalhos, e o Deputado 
Adrian. O Deputado Assis do Couto encerrou os traba-
lhos do Seminário, agradecendo a presença de todos. 


