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O deputado Zequinha Marinho, Presidente da Co-
missão de Legislação Participativa, abriu os trabalhos 
agradecendo a presença de todos.

-
-

sões, acidentes de trabalho, demissões, problemas 
mentais e incapacitações. Todos esses inconvenientes 

O Senhor Marcos Muccillo Daudt, ao elogiar o dis-
curso do deputado Zequinha Marinho, acrescentou 
que “não existirá contraditório em relação ao tema 
proposto, porque não vai haver um componente da 
Mesa, ou nem sequer convidado, ou talvez mesmo ins-

Na oportunidade, o Senhor Marcos lembrou que en-
tregou uma sugestão de proposição à Comissão de 

-

de bebida alcoólica para menores, em todo território 
nacional, nos mesmos termos da lei municipal já em 

vigor na cidade de Porto Alegre.

-

a legislação que proíbe a entrega de produtos alcoó-
licos pelos serviços de tele-entrega tenha a oportuni-

e assim possa ajudar todos os Estados da Federação a 
combater esse mal.

Por sua vez, o deputado Vanderlei Macris elogiou o 
debate do tema proposto, que considerou da maior 

tempo, prestado muita atenção e trabalhando muito 
nessa lógica. “Tivemos oportunidade de, algum tem-
po atrás, propor uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito para levantar o excesso do uso de bebida alco-

tivemos, de parte da indústria de bebida, um lobby 
-

municação de massa, que também acabaram por se 
complementar nessa luta, o que conseguiu evitar que 
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O Doutor Thiago Gatti Pianca, Médico do Serviço de 

de Clínicas de Porto Alegre, em seu pronunciamen-
to, alertou dos males advindos do uso de álcool, por 
menores, nos seguintes termos: “a adolescência é um 
período de grande, de extrema vulnerabilidade ao 
uso de álcool. As consequências são duradouras e é 

álcool depois que ele se inicia. É um problema atual 
e eu acho que a gente tem de tomar outras medidas 
que não sejam só as habituais, porque essas aí, clara-

Antes de encerrar a reunião, o deputado Paulo Pi-
-

menta utilizada nesta Casa, chamada e-Democracia, 
que é um espaço de debates de temas da atualida-

-
as de todo o Brasil podem participar. “Vamos pensar 

e incluirmos na pauta esta matéria. Têm sido experi-

acabam compondo uma espécie de arquivo, uma 
memória da discussão das matérias. Isso é bem legal 
do ponto de vista da construção legislativa aqui a res-

Compareceram à reunião, entre outras autoridades: 
deputado Arnaldo Jordy, deputada Bruna Furlan, de-
putada Janete Capiberibe, deputado Lincoln Portela, 
deputado Paulo Pimenta, deputado Nélson Marque-
zelli, deputado Dr. Ubiali, Deputado Vanderlei Macris 
e deputado Zequinha Marinho.

Participaram, como expositores, os convidados Mar-
cos Muccillo Daudt – Vice-Presidente do Instituto Igor 

-
ralda – Coordenador da Comissão Permanente da In-

– Coordenadora de Ensino Médio do Colégio Anchie-

-
nha – Estudante, Menor e Depoente e Dr. Thiago Gatti 
Pianca – Médico Contratado do Serviço de Psiquiatria 

Porto Alegre.
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A Deputada Érica Kokay - PT/DF, que presidia a reu-

pública se realizava em razão de aprovação do re-

-
NA de Brasília, com vistas a assegurar que as comu-
nidades que ali trabalham, salvaguardando e prote-
gendo os recursos naturais, possam continuar naquele 
local e também assegurar que parte dessa FLONA 

dos trabalhadores e trabalhadoras que lutam pela ter-

Em seguida, a Deputada Érica Kokay convidou a to-
marem assento os componentes da Mesa: Deputado 

-
-

ordenador de Unidade de Conservação de Proteção 

Subsecretário de Desenvolvimento Rural do Distrito Fe-
-

-
to Ricardo Vizentin, Presidente do Instituto Chico Men-

-

denador-Geral da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar do Distrito Federal e Entorno – FE-

-

e Sr. Marco Aurélio Rocha, Superintendente do INCRA, 

O primeiro expositor, Sr. Jorge Artur, produtor e pesqui-
-

tas iniciativas e de tantas unidades de conservação 
postas e superpostas, o ambiente vem se degradando 

O Deputado Distrital Wasny de Roure leu dispositivos 
-

próprio decreto não vem sendo cumprido nas outras 
-

características da FLONA Brasília mostram, no meu en-
-
-

não só de sua poligonal, mas também de seus reais 
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O Sr. Luiz Cláudio Camilo, Presidente da Associação 
-

lação de serviços básicos, como água e luz, e a regu-
-

nata, dentro da FLONA. 

O Sr. Francisco Miguel de Lucena, Coordenador-Geral 
da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Fami-
liar do Distrito Federal e Entorno – FETRAP-DFE, também 

poligonal da FLONA, assumindo “o compromisso de 
que, em cultivando a terra, trabalhando a terra, pro-

-

O Sr. Marco Aurélio Rocha, Superintendente Regional 
-

gão no Distrito Federal.

O Sr. Paulo César Fonseca Magalhães, Coordenador 
de Unidade de Conservação de Proteção Integral do 

grupo dentro do IBRAM que vem trabalhando junta-
mente com os técnicos do ICMBio, para buscar uma 
alternativa com relação a essas ocupações que exis-

O Sr. José Nilton Campelo Lacerda, Subsecretário de 

que a Secretaria de Agricultura está debatendo a 
questão da FLONA e que no momento “está discu-
tindo internamente as questões técnicas, os aspectos 

-
logo com as comunidades, com as populações, que 

O Sr. Roberto Ricardo Vizentin, Presidente do Instituto 

ICMBio, destacou que há pontos críticos nas propos-
tas apresentadas, mas que considera que técnica e 
politicamente, havendo o “caminhamento desenha-

de proteção ambiental e contribuindo para diminuir 

O Sr. Nilton Reis Batista Júnior, Presidente do Instituto 
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-

governo do Distrito Federal está estudando uma solu-
ção “que venha a contemplar os movimentos sociais 
e a nossa competência do IBRAM, do ICMBio, para 

Em seguida, usaram da palavra os seguintes orado-
res inscritos: Sr. Marcelo Silva, do Conselho Regional 

Haroldo, Vice-Presidente da ASPROMARA, do Assen-
-

-

-
-

servação ambiental é de relevante interesse de todos, 
mas que é importante e de extrema urgência a de-
marcação das novas poligonais da FLONA.

-
sitores se pronunciaram novamente, respondendo 

-

A Deputada Érica Kokay, ao encerrar a reunião, suge-
riu, como conclusão da audiência pública, a constitui-

Governo do DF, Secretaria de Agricultura do DF, TER-
RACP, IBRAM, ICMBio e INCRA, para que seja discutida 

Participaram da reunião, além de outras autoridades, 
os seguintes palestrantes: Jorge Artur, produtor e pes-

Cláudio Camilo, Presidente da Associação dos Pro-

Miguel de Lucena, Coordenador-Geral da Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Distrito 

César Fonseca Magalhães, Coordenador de Unidade 
de Conservação de Proteção Integral do Instituto Bra-

Subsecretário de Desenvolvimento Rural do Distrito Fe-
deral e Roberto Ricardo Vizentin, Presidente do Institu-
to Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
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Requerimentos: 102 e 103/2014  de autoria do deputado Zequinha Marinho
Datas: 24 e 25/05/2014

Locais: Marabá, Belém e Castanhal/PA
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O Plenário da Comissão de Legislação Participativa – 
CLP aprovou o Requerimento nº 102/14, de autoria do 
deputado Zequinha Marinho, presidente da CLP, que 
solicitou a realização do Projeto Sua Proposta pode vi-
rar Lei.

Segundo o requerimento, “trata-se de um projeto ino-
vador e audacioso, que valoriza os princípios basilares 
da democracia, principalmente no que concerne à 
participação da sociedade na construção da legisla-

O deputado Zequinha Marinho, idealizador do projeto, 
destacou que “a sociedade e o Legislativo devem ca-

a educação, a saúde e a segurança do povo brasilei-
-

A aprovação do requerimento buscou sanar uma ca-

a sociedade civil organizada e ainda angariar suges-
tões de proposições legislativas em todo o território 
nacional, criar comissões de natureza participativa 

-
putados como instituição transparente e participativa.

Nesse sentido, em uma análise preliminar de necessi-
-
-

cada como região mais isolada do Brasil. Para tanto, 

solicitou que a realização do Projeto tivesse início no 

Municipal de Marabá, Assembleia Legislativa do Esta-

-
meira Mesa Redonda do Projeto que ocorreu no dia 

Municipal. 

O deputado Zequinha Marinho iniciou a reunião exibin-
do um vídeo institucional da CLP, explicando o papel 

-
ção da sociedade civil organizada junto ao Parlamen-
to brasileiro. Em seguida, o parlamentar abriu espaço 
para que representantes de entidades que estavam 
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presentes pudessem expor suas ideias e questiona-
mentos.

Além de autoridades locais, compareceram ao evento, 
realizado em Marabá, representantes do SINDMOTO, 
OAB-Subseção de Marabá, União Geral dos Estudan-
tes, Associação dos Chacareiros do B.N.S Aparecida, 

-
-

ção das Mulheres Virtuosas, Associação dos Cabos e 
Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Pará/ 
Marabá, Gabinete do Vereador Leodato Marques, 
Associação de Moradores Vila Canaã, União Brasileira 
de Mulheres, Instituto Sorriso Legal, Universidade Fede-
ral do Sul e Sudeste do Pará, Associação dos Morado-
res do Residencial Vale do Tocantins, Ação Social o 
Bom Samaritano Marabá e Região, Presidente do Par-
tido Verde – PV, Cooperativa de Transporte São Felix , 
Associação Comunitária Bairro Morada Nova, Partido 
Socialista Cristão, Projeto SEMAR, Associação de Mo-
radores da Nova – Marabá, Associação dos Pequenos 
Agricultores do Projeto - Sororo Itacaiunais, Associa-
ção de Moradores Recanto Feliz Folha 31, Sindicato 
do Comércio Varejista de Marabá, Associação de 
Moradores da Vila Morajuba, Sindicato dos Metalúrgi-

cos de Marabá, Associação das Mulheres dos Praças 
Polícia Milita /PA, Associação dos Oleiros e Artesãos 
da Vila Loco - Lo Argila, União dos Estudantes de Ma-
rabá, Serviço Social do Transporte - SEST, Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Transporte- SENAT, Centro 
Comunitário dos Bairros União e Nova Vida, Rede Fale, 
Comissão de Criação dos Novos Municípios do Esta-
do do Pará, Associação de Mulheres Bairro Araguaia, 
Centro Social Menino Jesus (entidade ainda não regu-

do Pará, Corpo de Bombeiro Militar, Sindicato do Co-
mércio, Assembleia de Deus: Cristo para todos, Partido 
Social Cristão- PSC/Itupiranga, PSC/ São Domingos do 
Araguaia, Universidade Federal do Estado do Pará - 
UFPA, Cooperativa de Produção Rural e Urbana, Asso-
ciação dos Moradores do Bairro Beira Rio Tocantins e 
Associação dos Moradores do Bairro da Paz.

-
lativa do Estado do Pará, o Projeto teve continuidade 
na cidade de Belém, onde deputado Zequinha Ma-
rinho conduziu os trabalhos nos mesmos moldes da 
Mesa Redonda realizada em Marabá.
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representações oriunda de várias regiões do Estado, 
-

cionou um debate amplo, claro, rico e objetivo.

Compareceram ao evento em Belém, entre outras 
autoridades, representantes das seguintes entidades: 
Cooperativa – Transporte, Coordenação Estadual dos 
Conselhos Comunitários de Segurança - CONSEG, As-
sociação de Moradores do Residencial Vale do To-
cantins, Camara Municipal de Ananindeua, Sindicato 
dos Servidores Públicos do Município de Belém, Fede-
ração das Associações de Pescadores Artesanato e 
Agricultores do Pará, Assembleia Legislativa do Estado 
do Pará , Sindicato dos Servidores da  Assembleia Le-
gislativa do Estado do Pará - ALEPA, Sindicato dos Ser-
vidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará  
- SINDALEPA, Universidade Federal Rural da Amazônia, 
Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Es-
tado do Pará, Associação dos ex-Servidores Públicos 
Federais, Associação Comunitária do Bairro do Tapa-

Rio de Janeiro, Partido Social Cristão, Pré-Candidato, 

do Pará, CREDCIDADÃO, Instituto Federal de Educa-

ção , Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, Proje-
to de Gemas e Joias do Estado do Pará, Sociedade 
Bíblica do Brasil, Secretaria Nacional de Transporte e 
da Mobilidade Urbana - SEMOB, Partido Social Cristão 
- PSC/PA, Associação Evangélica de Mulheres do Es-
tado do Pará, Sindicato dos Trabalhadores em Radio-
logia de Belém e Ananindeua, Cooperativa de Gesto-
res e Técnicos da Amazônia, Cooperativa de Trabalho 
,Serviços de Gestores e Técnicos Ambientais, Sindicato 
e Organização das Cooperativas do Estado do Pará, 
Cooperativa do Taxista da Doca - COOPERDOCA, Sin-
dicato dos Bancários do Pará, Sindicato do Médicos 

Centro Comunitário Eunice Weaver, Movimento da 
Ilha de Caratateua, Sindicato Servidores Civis nas For-
ças Armadas no Estado do Pará, Sindicato dos Odon-
tologistas no Estado do Pará, Sociedade Unidos Ven-
ceremos, Federação Comércio Bens e Serviços do 
Estado do Pará, Sociedade Unidos Venceremos, Con-
selho Regional dos Corretores de Imóveis – CRECI/PA, 
Sindicato dos Bancários do Pará, Associação dos Re-
nais Crônicos e Transplantados do Pará, Sindicato dos 
Foguistas e Carvoeiros em Transporte Marítimo e Fluvial 

-
res Abaeto-tubeuse, Icoaraci Município Já, Associa-
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ção Cultural Vale do Gurupi, Sindicato das Empresas 
de Serviço Contábeis do Estado do Pará, Conselho 
Estadual de Saúde, Associação de Comunicadores 
Sociais do Pará, Associação Comunitária do Bairro do 
Tapana, Associação Cultural Vale do Gurupi, Sindica-

Trabalhadores nas Indústrias de Bebidas em Geral e 
Águas Minerais do Estado Pará, Sindicato dos Traba-
lhadores do Poder Judiciário Federal do Pará, Associa-
ção de Moradores da Estrela de Marabá, Cooperati-
va de Gestores e Técnicos Ambientais, Sindicato dos 
Publicitários do Pará - SIPEP, Associação dos Servidores 
do Instituto de Previdência e Assistência do Município 
de Belém - IPAMB, Instituto Açaí, Associação de Mora-
dores e Agricultores Remanescentes Quilombolas do 
Alto Acará, Sindicato dos Produtores Rurais de Santa 
Izabel do Pará e Associação Ecológica Planeta Sadia 

-
rabá e Belém, o presidente Zequinha Marinho abriu es-
paço para que a sociedade participasse ativamente 
dos debates.

Tal qual as outras cidades, Castanhal também teve 
-

tre elas, estavam a Associação do Bairro Bom Jesus, 
Associação dos Revendedores de Veículos de Casta-
nhal, Associação Desportiva Unida de Rouxinol, Sindi-
cato dos Mototaxistas de Castanhal –SINDICOMOTO/
PA, Associação Santa Terezinha, Associação Aprendi-
zagem Esporte e Lazer - Apel Bom Jesus, Associação 
de Moradores de Campos Lindos, Associação de Arte 
e Atendimento Especializado em Educação e Saú-
de, Associação dos Moradores dos Ipês, Associação 
de Produtores de Agrovila Macapazinho, Associação 
Comunitária dos Moradores do Residencial Rouxinol, 
Sindicato Rural Castanhal, Movimento Acadêmico de 
Castanhal, Associação Feira do Produtor Rural de Cas-
tanhal, Sindicato dos Taxistas - SINDITAXI, Conselho Mu-

-
ção dos Moradores do Bairro Imperador, Associação 
de Moradores da Agrovila São Raimundo, Associação 
de Moradores do Bairro Jardim Modelo, Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará – 
FETAGRI/PA, Associação dos Agricultores de Castanha 
e Região, Associação APRUMA, Associação Paraense 
de Síndrome de Williams, Associação de Consciência 
Negra Quilombo, Lions Clube Castanhal, Casa a Fra-



126

ternidade – Asilo Apeú “Associação das Damas da 
-

gem, Esporte e Lazer, Associação Zanchin de Karatê, 

Idosa , Associação Comunitária dos Moradores de Re-
sidencial Rouxinol, Associação da Comunidade Mari-

Varejista de Castanhal,  Associação Comunitárias dos 
Moradores do Propira, Comunidade Cultural Raízes do 
Sol, Cooperativa Amazônica Agroindustrial Polo Cas-
tanhal – COOPAC, Associação Cultural de Quadrilhas 
Juninas de Castanhal, Associação Comunitária do 
Bairro Ianetama, Sindicato dos Guardas Municipais de 
Castanhal, Conselho da Pessoa Idosa, Casa dos Con-
selhos, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Asso-
ciação Comunitária do B. Milagre, Associação Man-
gueirinha dos Revendedores de Veículos Automotores 
de Castanhal, Associação Santa Terezinha do bairro 
Bom Jesus, Associação dos Moradores do Loteamento 

-
-

rança – CONSEG, Central das Associações de Orga-
nização Social e Desenvolvimento Agropecuário do 
Nordeste Paraense, Partido Social Cristão, Associação 
de Pequenos Produtores Rurais de Santana do Livra-

mento e Associação dos Agentes Comunitários de 
Saúde de Castanhal.

Como proposto no requerimento aprovado, a possibi-
lidade de criação de Comissões de Legislação Partici-

seus servidores, se disponibilizou a dar a orientação e 
os treinamentos necessários para implantação de mais 

democrática brasileira, uma vez que a implantação 
do Projeto era uma das principais metas de trabalhos 
do presidente Zequinha Marinho. O objetivo era pro-
piciar uma ampla visibilidade aos eventos realizados 
e apresentar os trabalhos desenvolvidos pela CLP em 

de Comissões de natureza participativa e angariando 

Para o presidente, “o modelo apresentado pela Co-

Deputados dará a elas a possibilidade de acolher, 
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-
lamentar deve ser construída por ações que sejam 
revertidas ao País e à sociedade, com princípios de 
igualdade e justiça social.

Baseado nesses princípios, o Projeto Sua Proposta Pode 
Virar Lei deverá ter continuidade nos anos subsequen-

e a Comissão de Legislação Participativa ainda mais 
transparentes, acessíveis e inteiramente comprometi-
das com os anseios da sociedade civil organizada.
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Origem: Requerimento n. 115/14, de autoria da Deputada Luiza Erundina.
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O deputado Fernando Ferro, presidindo o evento, 
abriu os trabalhos elogiando a iniciativa da deputada 

do evento para a sociedade.

enalteceu o propósito da audiência, bem como a 
iniciativa da deputada Luiza Erundina em debater o 

-

2014.

Esclareceu que a tradição brasileira, desde a era Var-
-

ção dos canais de participação, trazendo ao conhe-
cimento do governo as verdadeiras demandas sociais.

longo processo de discussão, que teve participação 
da sociedade civil, sendo realizadas reuniões com vin-

-

meses. Disse, ainda, que o decreto não inova, não ha-
vendo necessidade de ser tratado por projeto de lei, 
pois é uma prerrogativa Constitucional da Presidenta 

da República.

O Ministro acrescentou que o decreto não deve ser 
revogado, pois existem questões mais importantes, es-
truturantes da participação social, que só serão trata-

A Senhora Vera Masagão Ribeiro, da Associação Brasi-
leira de Organizações não-Governamentais - ABONG, 
disse que não se pode permitir o retrocesso, pois não 

anulação do decreto.

É um patrimônio brasileiro ter organizações da socie-
dade civil voltadas ao interesse público, essas orga-
nizações constituem a representação da sociedade 

Vera.

O Senhor André Luís dos Santos, representante do De-
partamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – 
DIAP, esclareceu que não há um descredenciamento 
do Congresso Nacional em razão do decreto, pois, em 
sua maioria, são conselhos consultivos da sociedade. 
O Poder Executivo vai consultar esses conselhos, de-
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clarou o Senhor André.

Segundo o representante do DIAP, o momento não é 
propício para o parlamento debater esse tema, haja 

trazer à sociedade.

Brasileira de Justiça e Paz, lembrou da história recente 

-

por empresas privadas torna desigual o processo elei-
toral. Segundo o expositor, o decreto atende a uma 
linha de evolução mundial para salvar a democracia 
e o regime capitalista. 

O Senhor Marcelo mencionou, também, a respeito dos 
comentários e pareceres que sinalizam uma possível 
inconstitucionalidade do decreto, mostrando-se triste 

vem na linha de preocupação da soberania popular 
do País e de sua Constituição Federal.

Estamos todos convencidos de que o decreto que 
agora se discute está na linha de redemocratização, 
de uma democracia social, na linha de aproximação 
dos deputados, dos representantes do povo, mas que-

outros interesses, concluiu o expositor.

O Senhor José Antônio Moroni, representando o Institu-
to de Estudos Socioeconômicos -  INESC,  registrou que 

política e não somente do sistema eleitoral, pois trata 
do exercício e de instrumentos do controle do poder. 

O Senhor Moroni aproveitou a oportunidade para en-
tregar um caderno ao deputado Fernando Ferro que, 

-
ca nacional de participação social, inclusive com ma-

-
ência. 

-

o decreto. O expositor acrescentou que: o que está 
em disputa hoje não só no Parlamento, mas na socie-
dade, é o direito à participação e desse direito não 
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podemos abrir mão, pois quando se ataca o decreto 
não está se atacando no que ele poderia avançar, 
mas no que estrutura o decreto, que é o direito à par-
ticipação.

A deputada Luiza Erundina, em sua explanação, agra-
deceu a prontidão com que o Ministro Gilberto Carva-
lho aceitou o convite para comparecer à audiência 
pública, bem como aos representantes das entidades 
da sociedade civil presentes à Mesa e aos represen-
tantes que se encontravam no plenário. 

-

ou seja, que essa crise institucional que se instalou nes-
ta Casa e que existe no País se deve, em grande me-
dida, à ausência de um sistema político que mereça 
esse termo, esse nome, inclusive para disciplinar a rela-
ção entre os Poderes. Essas relações entre os Poderes 

Em relação à aprovação do decreto, a deputada Lui-
za Erundina asseverou: “a nossa responsabilidade é 
imensa. Primeiro, temos a responsabilidade de preser-

var essa conquista que veio do Ministro Gilberto ou da 
Presidenta, uma conquista que vem sendo demanda-
da, lutada e experimentada todo dia pelas entidades 
sociais, que são aquelas que pressionam e criam con-

O deputado Paulo Teixeira, em sua breve exposição, 
elogiou a participação do Ministro Gilberto Carvalho, 

-
pre um garantidor das posições históricas dos lutado-
res brasileiros e, nesse tema, apanhou muito em virtu-
de de ser um tema tão caro à sociedade brasileira.

Por sua vez, o deputado Chico Alencar, em sua mani-

de alguns editoriais, de alguns colunistas com a opi-
nião da população, que, podemos dizer, está assistin-
do isso sem entender muito bem o que está aconte-
cendo. Mas ela quer participar, isto é seguro, ela tem 

-
ro, o que é muito bom e é muito necessário.

Após a participação de representantes da socieda-
de civil e demais inscritos, que prestigiavam o evento, 
a deputada Luiza Erundina encerrou a reunião, antes 
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agradecendo a participação de todos.
Compareceram à reunião, entre outras autoridades: 
deputado Fernando Ferro, deputado Lincoln Portela, 
deputada Luiza Erundina, deputado Paulo Pimenta, 
deputado Chico Alencar, deputado Domingos Dutra, 
deputada Érika Kokay, deputado Nélson Marquezelli, 
deputado Nilmário Miranda, deputado Amauri Teixei-
ra, deputado Padre João, deputado Paulo Teixeira, 
deputado Vitor Paulo.

Participaram, como expositores do evento, o Ministro 
Gilberto Carvalho – Secretaria-Geral da Presidência da 

-

André Luís dos Santos – Departamento Intersindical de 

Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC e  Mar-
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MINERAÇÃO
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 – realizada com a participação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Origem: Sugestão nº 137/2014, de autoria da CNTI – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria.
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O Deputado Nilmário Miranda – PT/MG, Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias - CDHM, que 

a audiência pública, promovida pela CDHM e pela 

Deputados, seria realizada em atendimento a Suges-

Nacional dos Trabalhadores na indústria, e a requeri-
mento de sua autoria, apresentado na CDHM.

Em seguida, o Deputado Nilmário Miranda convidou a 
tomarem assento os componentes da Mesa de Aber-

Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, do Minis-

Coordenador-Geral de Política de Seguro contra Aci-
dentes do Trabalho e Relacionamento Interinstitucio-
nal, do Ministério da Previdência Social. 

pequeno levantamento da história, da origem do mi-

todos para que seja rediscutido o marco regulatório 
da mineração.

-
cia em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, do 
Ministério da Saúde, chamou a atenção para dois 
processos importantes de discussão da política públi-

-

-

e Segurança no Trabalho, que engloba os Ministérios 
da Saúde, do Trabalho e Emprego e da Previdência 
Social, ressaltando ser importante “a articulação com 
o Ministério de Minas e Energia, para trabalhar esse se-

Por sua vez, o Sr. Paulo César Andrade Almeida, Coor-
denador-Geral de Política de Seguro contra Acidentes 
do Trabalho e Relacionamento Interinstitucional, do 

-

de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, vai 
diretamente à questão acidentária, de riscos ao tra-
balho e saúde do trabalhador, entendendo que “só 
com o devido conhecimento do adoecimento desses 
trabalhadores o Ministério poderá avançar e contribuir 



139

O Deputado Amauri Teixeira – PT/BA usou da palavra, 
concluindo ser necessário “um regramento que pre-
serve, em primeiro lugar, a saúde do trabalhador, em 
segundo, o meio ambiente e, em terceiro, a diversida-

Couto – PT/PB que, corroborando as palavras do De-
-

aos trabalhadores de trabalharem e serem bem re-
compensados, mas também assegurarem a sua saú-

O Presidente Nilmário Miranda convidou os compo-
nentes da primeira Mesa, cujo objetivo era debater 
condições de saúde e segurança da mineração bra-
sileira: Sr. Celso Salim e Sra. Paula Werneck, pesquisa-
dores da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Se-
gurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO do 

-
ra, Médica do Trabalho da Faculdade de Medicina 

-

Carlos do Vale, representante do Sindicato Metabase 
de Congonhas, MG.

O Sr. Celso Salim e a Sra. Paula Werneck apresenta-
ram dados e considerações acerca de relatório sobre 
pesquisa realizada pela CNTI e pela FUNDACENTRO, 

trabalho no Brasil.

A Sra. Andreia Silveira e a Sra. Marta Freitas, da mesma 

O Sr. José Carlos do Vale também citou o trabalho re-
-

quisa seja tida como um indicativo, como um podero-
so instrumento,...como um exponencial para barrar o 
projeto apresentado do marco regulatório da minera-

Foi dada a palavra aos seguintes oradores previamen-
te inscritos: Sr. Antonio Amaral, da Federação Interes-
tadual dos Trabalhadores nas Indústrias nos Estados de 

-
dicato dos Trabalhadores da Mineração Caraíba S.A. 
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Sr. João César de Freitas Pinheiro, da Federação Bra-
-

do Trabalho e Emprego e Coordenador da Comissão 
Permanente Nacional do Setor Mineral e representan-
te do Ministério do Trabalho e Emprego no Programa 

-
tes Gazzinelli, do Movimento pelas Serras e Águas de 
Minas.

Em seguida, os expositores se pronunciaram nova-

-

O Presidente Nilmário Miranda, então, encerrou a pri-
meira parte da reunião.

Ao reabrir a audiência pública, o Deputado Nilmá-
rio Miranda convidou os componentes da segunda 
Mesa, a saber: Frei Rodrigo Peret, representante da 

Coordenação do Comitê Nacional dos Atingidos pela 

atingidos pela extração de minério e pelo mineroduto 

Sr. João Trevisan, do Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria Extrativa de Minaçu, GO.

O Frei Rodrigo Peret, primeiro expositor nesta segunda 

da Mineração – e declarou haver “uma preocupação 
crescente da Igreja em relação aos danos e violações 
da atividade minerária, de sua expansão desagrega-

-

relatório apresentado na parte matutina da audiência 

dispõe sobre a atividade de mineração, cria o Conse-
lho Nacional de Política Mineral e a Agência Nacional 

-
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tados.

-
lo de mineração imperialista, capitalista, que prioriza 
as corporações, em detrimento da saúde, do direito 
dos trabalhadores, do direito das comunidades rurais 

O Sr. Oniro Camilo também criticou o texto atual 
do eventual Marco Regulatório da Mineração (PL 

críticas ao Marco Regulatório, pontuando alguns itens 
de seu texto.

-
tos negativos decorrentes da mineração na região de 
Conceição do Mato Dentro – MG.

O expositor seguinte, Sr. João Trevisan, destacou o 
desconhecimento da sociedade brasileira sobre mi-

Em seguida, o Deputado Nilmário Miranda, presidindo 

dos Deputados, discorrendo sobre a situação dos mi-
neiros em suas respectivas regiões e propondo a reali-
zação de novas audiências públicas. Participaram dos 
debates os seguintes oradores inscritos: Sr. Aparecido 
José da Silva, Sr. José Alcides, Sr. Jarbas Soares, Sr. Jair 
Cohen, Sr. João Paulo Pires Vasconcelos, Sr. José Ma-
ria Soares, Sr. Reginaldo, Sr. Cícero, Sr. César Campos 
e Sr. Adriano Brum Rodrigues.

-
ram novamente, respondendo aos oradores que os 

O Presidente Nilmário Miranda, ao encerrar a reunião, 
-

-
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Compareceram à reunião, entre outras autoridades: 
-

ra – PT/BA.

O evento teve a participação dos seguintes exposito-

-

Saúde Ambiental e Saúde do Trabalho do Ministério 
-

dor-Geral de Política de Seguro contra Acidentes do 
Trabalho e Relacionamento Interinstitucional do Minis-

da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 
e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO do Ministério 

da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 
e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO do Ministério 

Trabalho da Faculdade de Medicina da Universidade 
-

– Representante do Sindicato Metabase de Congo-

-
-

marães – Representante da Coordenação do Comitê 

-
balhadores na Indústria da Nova Central Sindical de 

Representante dos atingidos pela extração de miné-
rio e pelo mineroduto no Município de Conceição do 
Mato Dentro, MG e João Trevisan – Representante do 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Extrativa de 
Minaçu, GO.
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SAÚDE INDÍGENA
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Data: 11/11/2014 – Plenário 09 – 14h30

Local: Anexo II – Plenário nº 02.

Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados



146

Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados



147

O presidente da Comissão de Legislação Participati-
va, Deputado Zequinha Marinho, abriu os trabalhos 
da Audiência Pública destinada a debater a situação 
das Casas de Saúde do Índio, promovida pela Comis-
são de Legislação Participativa, em atendimento ao 

-
da Erika Kokay e do Deputado Arnaldo Jordy.

 Para compor a mesa dos trabalhos, o presidente con-
vidou a Subprocuradora da República Deborah Ma-

-

Diretora do Departamento de Atenção à Saúde Indí-
-

Coroaia, Coordenadora da Casa de Apoio à Saúde 
-

da da Silva, da etnia makuxi, representante dos usuá-
rios da CASAI do Distrito Federal.

O presidente, antes de passar a palavra para aos de-
batedores, explanou sobre o contexto que permeia 

-

proposição de melhorias na questão da saúde indíge-
na.

 O deputado Zequinha Marinho citou como exemplo a 
-

vestigar a morte de crianças indígenas no Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. Também destacou a Comissão 

as causas, as consequências e os responsáveis pela 

a 2007, a qual apresentou o seu relatório no ano de 

-
-

sença do deputado Padre Ton, de Rondônia, e da 
nossa grande líder do Distrito Federal, deputada Erika 
Kokay, uma das autoras do requerimento.

Soares Cavalcante para a sua exposição. Em sua ma-
-

deceu a oportunidade e o convite para participar da 
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-
tônio Alves. Em seguida, apresentou uma exposição 
de slides relativos à estrutura da Secretaria Especial de 
Saúde Indígena-SESAI.

-

Indígena, e é criada a SESAI dentro do Ministério da 

aldeada e a SESAI, criada para levar atenção básica 
diretamente para dentro das aldeias.

-

sendo 11% dos Municípios de médio porte. Apresen-
tou em seguida os principais agravos, as doenças de 
que os indígenas são mais acometidos. As doenças 

-

temos doenças diarreicas agudas, tuberculose, malá-

A Deputada Erika Kokay, presidindo a reunião, regis-
trou a presença de Adelar Cupsinski, da Comissão Es-

-

-

-

verticalizada acerca das CASAIs, da sua condição 

sobre o modelo que tem sido pensado.

Após essas considerações, passou a palavra a Sra. 
Maria Elenir Coroaia, que representa a Casa de Apoio 
à Saúde Indígena do Distrito Federal, que saudou a 
todos e agradeceu a Deputada Erika.  Em seguida, 

-

-
-
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rais dos povos que utilizam os serviços.

 A Deputada Erika Kokay agradeceu a Sra. Maria Elenir 
Coroaia e convidou o Deputado Padre Tom para as-
sumir a presidência dos trabalhos, mas antes passou a 
palavra ao Sr. Evaldo Almeida da Silva, que represen-
ta aqui os usuários da CASAI, que agradeceu ao povo 
indígena que se encontra na Audiência, salientando 
que os indígenas de Roraima pertencem ao DSEI do 
Leste. 

sempre tem acolhido o povo indígena, acrescentan-
do que  “a gente tem o costume de comer peixe as-
sado e beiju. A gente precisa, como a Deputada Erika 

Presidindo o trabalho, o deputado Padre Ton agrade-
ceu ao Sr. Evaldo Almeida, pela sua exposição. Con-
vidou para usar da palavra a Sra. Subprocuradora da 
República, Deborah Macedo Duprat de Britto, que ini-

CASAI, relatando que “estive a primeira vez numa CA-

SAI exatamente quando a saúde saiu da FUNAI para 
a FUNASA. Foi um episódio dramático, porque havia 
uma epidemia de catapora nos araras ou nos arawe-

A Subprocuradora salientou os motivos pelos quais 
existem tantos problemas nas CASAIs, e que o primeiro 

-

o próprio Subsistema, está mal estruturado, ainda com 

-

-
dente da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indí-

reclamações até SESAI.

Em seguida, assumiu novamente a presidência dos 
trabalhos a Deputada Erika Kokay, que abriu a Audi-
ência para o público, sendo que usaram da palavra a 
Sra. Rosane Kaigang, representante da ARPINSUL Arti-
culação dos Povos Indígenas da Região Sul e, ainda, 
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-
namento da CASAI-DF. Por último, usou da palavra a 
Sra. Silvia Guimarães que abordou a necessidade de 
ter nas CASAI um acompanhamento antropológico. 

Dando continuidade aos trabalhos, a deputada Érika 
Kokay passou a palavra novamente para os membros 

agradeceu a presença de todos e deu como encer-
rado os trabalhos dessa Audiência Pública.

Participaram, como expositores do evento, Danielle 
Soares Cavalcante - Secretaria Especial de Saúde Indí-

- RR - Representante dos Usuários/CASAI-DF e Deborah 
Macedo Duprat de Britto Pereira - Subprocuradora da 
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REFORMA AGRÁRIA
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Audiência Pública para debater a “Reestruturação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — 

Origem: Requerimento nº 118/2014 – de autoria da Deputada Erika Kokay 
Data: 20/11/2014 – Plenário 01

Foto: Zeca Ribeiro - Câmara dos Deputados
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O Presidente da CLP, Deputado Zequinha Marinho, 
abriu os trabalhos e, antes de passar a palavra aos 

no dia anterior uma emenda à LDO que autorizava 
a reestruturação do plano de carreira e a revisão da 
remuneração de cargos, colaborando, assim, para o 

O primeiro expositor, Sr. Luiz Beserra Cavalcante, Sub-
-

tórico do que aconteceu com o INCRA nos diversos 
governos, passando pelo seu encolhimento no gover-
no Collor, chegando à perspectiva de melhorias repre-

era tida como prioritária. Porém, apesar do aumento 
-

mento da mesma, principalmente em relação às con-
dições de trabalho:

Dentro dessa ótica de premissas, o INCRA teve ações 
-

ve a expansão das atribuições do INCRA, dentre elas 

terras quilombolas, o PRONERA, a licença ambiental, 

o acompanhamento do PAC, o controle de terras es-
trangeiras. 

Dentro dessas premissas colocadas, tivemos avanços 
sociais. Porém, avanços curtos, reduzidos no que diz 
respeito ao aparelhamento da autarquia às condi-
ções de trabalho. É importante citar não só na sede, 
mas em todo o Brasil, as unidades avançadas, as su-
perintendências regionais. Precisamos dotá-las de es-

-
mana. 

O senhor Luiz expôs que a gestão da Instituição não 
conta com a participação dos servidores, que as con-
dições de trabalho são ruins, que os recursos humanos 

-
cional também é ruim.  Citou que, entre 2004 e 2010, 

-
ção. Esse quadro contrasta com o aumento da de-
manda, comprometendo, portanto, a missão do IN-

10 mil projetos de assentamentos, um elevado número 
-

tentabilidade.
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paridade com o IBAMA, o que, a seu ver, seria muito 

-
aldade e vontade de trabalhar. Mas uma coisa é cer-
ta: precisamos reorganizar, reestruturar o INCRA, para 
cumprir a sua missão como autarquia, como sempre 

-
-

prioridade de Governo. 

A condução da mesa passou para a Deputada Erika 
Kokay, autora do requerimento. A segunda exposito-
ra, a senhora Carmen Helena Ferreira Foro, Vice-Pre-

questionou a ausência de outros setores diretamen-

-

-

opinião, não seria “possível discutir a situação dos ser-
vidores públicos isoladamente, distante de toda essa 

ter um serviço público de qualidade, esclarecendo 
que: 

perspectiva de valorização do servidor público, para 
que, consequentemente, tenhamos serviços de quali-
dade no nosso País. É óbvio que a valorização do ser-
vidor público não passa só pela perspectiva do salário, 
passa por outras perspectivas também: a condição 
de trabalho, a capacitação, o processo de moderni-

Antes de passar a palavra ao Presidente do INCRA, 
a Deputada Erika Kokay contextualizou as discussões 
com os servidores do INCRA. Primeiro citou a impor-

-
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no de carreira que vise atingir a equiparação com o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

-
mos duas instituições autárquicas com esse nível de 

-

O último palestrante, Senhor Carlos Mário Guedes, Pre-

soluções que resultaram em conquistas da atual ges-
tão do INCRA, registrando:

Quero dizer a vocês, meus colegas, que recebemos 
um acórdão do TCU que aprova todo o plano de 
ação e de providência que o INCRA vem tomando 
para a resolução dos acórdãos apontados desde 2004 

corrigir as ações no Crédito Instalação, e aqui todos 

-

-

processos esses construídos com servidores do INCRA, 
porque se hoje tem uma coisa de que a gente se or-
gulha muito é da capacidade de mobilizar os nossos 

premiadas inclusive com o Prêmio Governo Eletrônico. 

dos nossos colegas, de nos apontar esse tipo de inicia-

partir dos problemas apontados pelos órgãos de con-
trole externo. 
 

com os outros órgãos de governos estaduais, munici-
-

gração do Programa Nacional de Habilitação Rural 
do INCRA para o Programa Minha Casa, Minha Vida, 
acrescentando que:

O resultado hoje é que tínhamos, em 2011, em torno 

de pobreza vivendo em assentamentos que estavam 
no Cadastro Único dos programas sociais do Governo 
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Federal. 

trabalho e dessa visão que nós conseguimos construir. 
Por quê? Porque estão chegando as políticas públicas 
não só pela mão do INCRA, pela execução do INCRA, 
mas por um conjunto de articulações com os demais 
parceiros. E muito desse trabalho, dessa elaboração 

O presidente do Incra discorreu também sobre outras 
duas iniciativas relevantes daquele órgão: “as solu-

quilombolas e o Programa Assentamentos Verdes, de 
assentamentos na Amazônia Legal, em que há parce-
ria com organizações não governamentais, como por 
exemplo, o Imazon, que auxilia no controle de desma-

-

Concluiu solicitando o auxílio do Congresso Nacional 
na questão da FASSINCRA - Fundação Assistencial dos 
Servidores do INCRA.

Nós ainda precisamos resolver as próprias questões 
que envolvem a FASSINCRA. Nós precisamos de uma 
autorização legal do Congresso Nacional para que 
concluamos a cessão do centro de treinamento, que 
hoje está na FASSINCRA, mas condicionado a cláusu-

-
quele patrimônio para poder quitar as suas dívidas e 

A Deputada Erika Kokay discorreu sobre a problemá-
tica da FASSINCRA e em seguida leu um documento 

estabelecia a necessidade de equiparação salarial 
do INCRA com o IBAMA. Antes de passar a palavra 
aos inscritos, passou a palavra ao Deputado Zequinha 
Marinho.

-
rações sobre as ações necessárias para o êxito na re-

de maquinário a custo mais baixo e  capacitação do 
agricultor. 

-
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do MDA, representantes da Associação Nacional dos 
Servidores do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

-
perativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária 

-

com o consequente comprometimento da qualidade 
dos serviços, da negligência do governo com a Re-

a grande terceirização dos serviços, com relações de 
-
-

ções exaltando e agradecendo o apoio da Deputada 

do Ministério do Planejamento do quadro e da impor-
-

locução com aquele Órgão. 

A Deputada Erika Kokay passou a condução dos tra-
balhos ao Deputado Weverton Rocha, mas antes sin-
tetizou os encaminhamentos da Audiência:

“... primeiro, solicitar uma reunião com a Ministra do 
Planejamento, para que nós possamos discutir a ne-
cessidade urgente para o País da reestruturação das 

-

de reestruturação da instituição. Havendo a reestrutu-
ração, que imediatamente os servidores se agreguem 

-
tes, o Deputado Weverton Rocha mencionou sua dis-
posição de colaborar com a luta de valorização dos 
servidores e do INCRA. 

atual gestão era de uma atualização institucional e 

do ano para ser objeto de trabalho da nova direção 
do INCRA, alegando que: 

-
ta do andamento que nós buscamos, pois relaciona 
um processo de atualização institucional do INCRA, 
conectando-o com a valorização de servidores e a 
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-
nários e o INCRA para que, assim, a instituição possa 
cumprir seu importante papel social. 

A Audiência Pública teve como palestrantes o senhor 
Luiz Beserra Cavalcante, Subcoordenador da Seção 
Sindical do INCRA, a senhora Carmen Helena Ferreira 
Foro, Vice-Presidente da Central Única dos Trabalha-

-
dente do INCRA. A reunião contou com participação 
dos seguintes parlamentares: deputada Erika Kokay, 
deputado Chico Alencar, deputado Zequinha Mari-
nho e deputado Weverton Rocha. 
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ANEXOS
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REQUERIMENTOS APROVADOS

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
Requerimentos Apreciados na Comissão no período de 01/02/14 a 18/12/14 

1 – Requerimento nº 93/2013 – do Sr. Lincoln Portela – que “requer a realização de Audiência Pública para debater 

Aprovado.
 
2 – Requerimento nº 94/2013 –

Aprovado. 
 
3 – Requerimento nº 95/2014 – da Sra. Erika Kokay – que “requer a realização de Audiência Pública para debater 

4 – Requerimento nº 96/2014 – do Sr. Dr. Grilo -  que “requer a realização de Audiência Pública para debater a 

 
5 – Requerimento nº 97/2014 – do Sr. Zequinha Marinho – que “requer a realização de Mesa Redonda para o le-

 
6 – Requerimento nº 98/2014 – do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer a realização de Audiência Pública para debater 
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Aprovado. Audiência Pública realizada em 22/04/2014.
 
7 – Requerimento nº 99/2014 – do Sr. Zequinha Marinho – que “requer a realização de Seminário para discutir os 

 
8 – Requerimento nº 100/2014 – da Sra. Janete Capiberibe – que “requer a realização do 11º Seminário LGBT com 

-

 
9 – Requerimento nº 101/2014 – do Sr. Zequinha Marinho – que “requer a realização de Evento de Premiação das 
entidades da sociedade civil organizada que tiveram relevante participação nos trabalhos desenvolvidos pela 

 
10 – Requerimento nº 102/2014 – do Sr. Zequinha Marinho – que “requer a aprovação do Projeto “Participação 

Aprovado.
 
11 – Requerimento nº 103/2014 – do Sr. Zequinha Marinho – que “requer a realização de eventos do tipo Mesa 

-

 
12 – Requerimento nº 104 – da Sra. Erika Kokay – que “requer a realização de Audiência Pública para discutir o 

Aprovado.

 



165

13 – Requerimento nº 105/2014 – da Sra. Erika Kokay – que “requer a realização de Audiência Pública para deba-

 
14 – Requerimento nº 106/2014 – da Sra. Érika Kokay – que “requer a realização do Projeto “Participação Legislati-

Aprovado.
 
15 – Requerimento nº 107/2014 – do Sr. Zequinha Marinho – que “solicita a realização de Audiência Pública com 

-

Aprovado.
 
16 – Requerimento nº 108/2014 – da Sra. Érika Kokay – que “requer a realização de Audiência Pública para de-

 
17 – Requerimento nº 109/2014 – do Sr. Lincoln Portela – que “requer a realização de Exposição Temática para a 
divulgação do trabalho e serviços prestados pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - (FENA-

Aprovado.
 
18 – Requerimento nº 110/2014 – da Sra. Janete Capiberibe – que “solicita a realização de uma reunião, em parce-
ria desta Comissão de Legislação Participativa com a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, que já possui 
requerimento aprovado sobre o tema, de autoria da Deputada Estadual Cristina Almeida-PSB/AP, para debater 

Aprovado.
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19 – Requerimento nº 111/2014 – do Sr. Glauber Braga – que “requer a realização de Audiência Pública com o 
objetivo discutir a construção de barragem no rio Guapiaçu, localizado na Serra Queimada, no Município de Ca-

Aprovado.
 
20 – Requerimento nº 112/2014 – da Sra. Érika Kokay – que “requer a realização de audiência pública para discutir 

Aprovado.
 
21 – Requerimento nº 113/2014 – do Sr. Leonardo Monteiro – que “solicita Audiência Pública para lançamento do 

-

do Rio Doce-Univale e da Jornalista, advogada, especialista em Sociologia e Mestre em Comunicação Social. 

Aprovado.
 
22 – Requerimento nº 115/2014 – da Sra. Luiza Erundina – que “requer a realização de Audiência Pública com a 

 
23 – Requerimento nº 116/2014 – da Sra. Érika Kokay – que “requer a realização de audiência pública para deba-

Aprovado. Audiência realizada em 02/12/2014.
 
24 – Requerimento nº 117/2014 – da Sra. Érika Kokay – que “requer a realização de audiência pública para discu-

Aprovado.
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25 – Requerimento nº 118/2014 –

Aprovado. Audiência realizada em 20/11/2014.
 
26 – Requerimento nº 119/2014 – da Sra. Érika Kokay – que “requer Audiência Pública com o objetivo de discutir a 

Aprovado. Audiência realizada em 11/11/2014.
 
27 – Requerimento nº 120/2014 – do Sr. Nilmário Miranda – que “requer a realização de Seminário Nacional para 
debater as condições de trabalho e saúde dos trabalhadores da mineração brasileira bem como os impactos 

 
28 – Requerimento nº 121/2014 – do Sr. Chico Alencar – que “solicita seja realizada audiência pública conjunta 

Aprovado.
 
29 – Requerimento nº 122/2014 – do Sr. Arnaldo Jordy – que “requer seja realizada audiência pública nesta Co-
missão para debater os desdobramentos das denúncias apuradas pela Operação Lava Jato da Polícia Federal e 

Aprovado.
 
30 – Requerimento nº 123/2014 – da Sra. Érika Kokay – que “requer a realização de audiência pública com o obje-

Aprovado.
 
31 – Requerimento nº 124/2014 – da Sra. Érika Kokay – que “requer a realização de Audiência Pública para discu-
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Aprovado.
 
32 – Requerimento nº 125/2014 – do Sr. Chico Alencar – “requer a realização de audiência pública para debater 
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

 
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Lei nº 3/14-CN, para viabilizar ações concretas de implantação, operacionalização e divulgação do Sistema de 
Carona Legal - Transporte Solidário a nível nacional - SISCARLEG BR.
Aprovada na Comissão Mista do Orçamento.
 
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

emenda ao Projeto de Lei nº 3/14-CN, para tratar da reestruturação do Plano de Carreira e a revisão da remune-

Rejeitada na Comissão Mista do Orçamento.
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SUGESTÕES APROVADAS

SUG-82/2013  SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL - SINDIPOL/DF - Sugere que a Comissão 
-

 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

   
SUG-211/2010  CONSELHO DE DEFESA SOCIAL DE ESTRELA DO SUL - Sugere projeto de lei que obriga os órgãos, 
membros e servidores do Poder Judiciário, bem como do Ministério Público, a enviarem dados ao Conselho Na-
cional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, quando solicitados por aqueles Órgãos. 
 Aprovado por Unanimidade o Parecer Vencedor do Dep. Glauber Braga. O parecer do Relator, Dep. Waldir 
Maranhão, passou a constituir Voto em Separado. 

   
SUG-101/2013  SINDICATO NACIONAL DOS DECORADORES E TAPECEIROS - Sugere projeto de lei que dispõe sobre 

 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

02/04/14. 
   
SUG-128/2014  INSTITUTO DOMÉSTICA LEGAL - Sugere que a Comissão de Participação Legislativa promova ato 

 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 
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apresenta. Em 02/04/14. 
   
SUG-116/2014 -

-

 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

   
SUG-130/2014 
Comissão de Legislação Participativa a realização de audiência pública para debater o tema “A Lei do Descan-

 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

23/04/14. 
   
SUG-126/2014  INSTITUTO IGOR CARNEIRO - FICAR - Sugere a realização de Seminário para debater “o álcool para 

 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

   
SUG-132/2014  SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO NA-
CIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Sugere que a Comissão de Legislação Participativa realize audiência pública 
para debater tema relativo à recomposição salarial e à valorização dos servidores do Ministério Público da União 
e do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

-

   
SUG-117/2014 
Segurança Pública. 
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 Aprovado por Unanimidade o Parecer.. 

   
SUG-103/2013

-

 Aprovado por Unanimidade o Parecer.. 

   
SUG-104/2014 -

 Aprovado por Unanimidade o Parecer.. 

   
SUG-127/2014 -

 Aprovado por Unanimidade o Parecer.. 

   
SUG-137/2014 -
ência Pública para debater o tema: “As Condições de Saúde e Segurança da Mineração Brasileira e o Marco 

 Aprovado por Unanimidade o Parecer.. 

   
SUG-99/2013  NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES - Sugere projeto de lei que dispõe sobre a regula-
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 Aprovado o Parecer.. 

   
SUG-134/2014

-

 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

   
SUG-149/2014 -

reunião preparatória, no dia 13 de novembro de 2014. 
 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

   
SUG-143/2014 -
tiva a realização, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de audiência 
publica para discutir o tema - Conceitos e Preconceitos da Carona Legal - Transporte Solidário no Brasil. 
 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

   
SUG-156/2014  INSTITUTO NOVO BRASIL PELO CARIMBO SOLIDÁRIO - Sugere a realização de um ciclo de debates 

-

 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 
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SUG-157/2014 -
mento-base - TESE-GUIA - para subsidiar os debates no Seminário Nacional do Marco Regulatório da Mineração, 

 Aprovado por Unanimidade o Parecer. 
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SUGESTÕES REJEITADAS
Proposições Apreciadas na Comissão no período de 01/02/14 a 17/06/14 

SUG-218/2010 
- A ao Código Penal. 

   
SUG-63/2013 

   
SUG-122/2014
de Indicação ao Poder Executivo propondo a alteração do Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regu-

dá outras providências. 

   
SUG-91/2013 -

Plano de Saúde para o trabalhador da iniciativa privada. 
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TABELA E GRÁFICO DEMONSTRATIVO DAS REUNIÕES
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TRAMITAÇÃO DE SUGESTÕES E REQUERIMENTOS NA CLP
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PROPOSIÇÕES DE AUTORIA DA CLP
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SUGESTÕES RECEBIDAS E SUGESTÕES APRECIADAS NA CLP
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