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Palavra da Presidente
Um ano à frente da Comissão de Legislação Participativa - em 2017 - tenho a
satisfação de apresentar um balanço positivo das nossas atividades. Os objetivos
que foram propostos no início de nossa
gestão foram alcançados e conseguimos
avançar em muitos temas, com o grandioso apoio que recebemos de todos os
parlamentares membros desta Comissão,
do seu quadro de servidores, da liderança do meu partido, o PDT, dos funcionários da Casa e da sua Mesa Diretora.
Tivemos a honra de iniciar nossas atividades inaugurando a participação das
entidades por meio de videoconferência.
Iniciativa que foi ao encontro do objetivo desta Comissão, que é de aproximar
a sociedade do processo de produção de
leis. Em 2017 aprovamos várias Sugestões de Proposições, realizamos diversas
audiências públicas, seminários, mesas
de debates e premiamos entidades pela
forte atuação junto a esta Comissão.
Temas como as reformas da Previdência e Trabalhista, assuntos ligados à melhoria da qualidade da saúde
da população brasileira, a defesa do consumidor, a melhoria da segurança pública, a defesa dos direitos
da pessoa idosa, o fortalecimento dos conselhos tutelares, a Lei da Aprendizagem, o orçamento da área
de assistência social para 2018, o combate ao uso de drogas, dentre outros, deram à CLP abrangência
em vários segmentos da sociedade, que passaram a reconhecer a importância desta Comissão, que é a
única que recebe Sugestões de Proposições de iniciativa popular através da sociedade civil organizada.
Essas Sugestões de Proposições passam a tramitar na Câmara Federal como se fossem propostas pelo
Colegiado e essa possibilidade faz com que a CLP seja a porta de entrada de demandas da sociedade.
Finalizo esta missão com a certeza de que os próximos presidentes deste Colegiado darão continuidade a
ações importantes e que irão contribuir para que a sociedade esteja de fato inserida no processo legislativo.
Deputada Flávia Morais(PDT/GO)
Presidente da Comissão de Legislação Participativa
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1.Membros da CLP-2017
Presidente: Flávia Morais (PDT/GO)
1º Vice-Presidente: Chico Lopes (PCdoB/CE)
2º Vice-Presidente: Ronaldo Lessa (PDT/AL)
3º Vice-Presidente:

Titulares
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Benedita da Silva
PT/RJ (Gab. 330-IV)

Celso Jacob
PMDB/RJ (Gab. 382-III)

Chico Lopes
PCdoB/CE (Gab. 310-IV)

Flávia Morais
PDT/GO (Gab. 738-IV)

Janete Capiberibe
PSB/AP (Gab.209-IV)

Leandre
PV/PR (Gab. 454-IV)
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Leonardo Monteiro
PT/MG (Gab. 922-IV)

Lincoln Portela
PRB/MG (Gab. 615-IV)

Luiza Erundina
PSOL/SP (Gab. 620-IV)

Marcelo Aguiar
DEM/SP (Gab. 367-III)

Ronaldo Lessa
PDT/AL (Gab. 722-IV)

Subtenente Gonzaga
PDT/MG (Gab. 750-IV)

Zé Augusto Nalin
PMDB/RJ (Gab. 302-IV)
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Suplentes

André Amaral
PMDB/PB (Gab. 276-III)

Efrain Filho
DEM/PB (Gab. 744-IV)

Jean Wyllys
PSOL/RJ (Gab.646-IV)
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Assis Melo
PCdoB/RS (Gab. 625-IV)

Carlos Henrique Gaguim
PODE/TO( Gab. 221-IV)

Erika Kokay
PT/DF (Gab. 203-IV)

Glauber Braga
PSOL/RJ (GAB 362-IV)

Jorginho Mello
PR/SC (Gab. 329-IV)

Luiz Couto
PT/PB (Gab. 442-IV)
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Margarida Salomão
PT/MG (Gab. 236-IV)

Nelson Marquezelli
PTB/SP (Gab. 920-IV)

Patrus Ananias
PT/MG (Gab. 720-IV)
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2. Palavra dos membros da CLP
Percepções sobre as atividades desenvolvidas em 2017
“Ultimamente o Congresso vem sendo destaque no nosso país pelos temas abordados. A sociedade
tem se interessado cada vez mais pela política e o processo legislativo. No ano de 2017 a Comissão
de Legislação Participativa obteve um avanço na construção de seu papel na Câmara. Foram mais
de 80 reuniões, entre elas 46 audiências públicas com o objetivo de trazer as demandas da sociedade para dentro do Parlamento, por meio de sugestões e também chamar a sociedade para que possa
participar dos debates que ocorrem pela Casa e ecoa pelo Brasil, a CLP tem o intuito de conceder o
acesso ao sistema de produção das normas que integram o ordenamento jurídico do País, convidando o cidadão comum, as ONG’s, entidades de classe, sindicato e associações a levar diretamente ao
Parlamento sua percepção dos problemas, demandas e necessidades da vida cotidiana de todos.”
Deputado
Ronaldo
Lessa
–
PDT/AL

“A Comissão de Legislação Participativa (CLP) buscou inverter a lógica neoliberal do governo e defendeu os investimentos sociais, os serviços públicos, a presença do Estado brasileiro para garantir cidadania, crescimento, liberdade e paz a todos os habitantes de um país continental e ainda de muitos contrastes, diante de grandes desaﬁos e fortes ataques. A CLP cumpriu sua missão de defender a soberania
de nosso País e a própria democracia, a sociedade como reﬂexo da vontade popular e da solidariedade
entre os cidadãos, buscando novas formas de diálogo entre Poder Legislativo e população, colocando em prática novos meios de participação popular na política e nas decisões do País, todos os dias”.
Deputado
Chico
Lopes
PCdoB/CE

“Foi uma honra e um privilégio estar presente
São 15 anos de atuação numa Comissão que
meira presidente, ainda em 2001. Trata-se de
de civil organizada apresenta suas sugestões
Deputada
Luiza

por mais um ano como membro da CLP.
ajudei a instalar e organizar, como prium importante espaço onde a sociedaque podem ser transformadas em lei”.
Erundina-PSOL/SP

“Como membro e ex-presidente, acredito cada vez mais na importância dos trabalhos desenvolvidos pela CLP e desejo vê-la seguir atuando de forma ativa e de portas abertas à sociedade civil”.
Deputado
Lincoln
Portela
PRB/MG

“Em tempos de golpe, retrocesso e total desrespeito às necessidades do povo, o espaço proporcionado pela CLP (Comissão de Legislação Participativa/CD) tem sido de enorme importância para debatermos com a população a construção de dias melhores para o nosso país”.
Deputada
Benedita
da
Silva
PT/RJ
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“A
Comissão
de
Legislação
Participativa
tem
um
papel
fundamental. É a interlocução entre a sociedade civil organizada e o parlamento.
No momento em que você tem a diminuição de direitos e garantias fundamentais, em que você tem
a diminuição dos espaços públicos de discursão, a CLP funciona como uma trincheira de resistência dentro do espaço institucional. Em 2017 a comissão exerceu esse papel e eu não tenho dúvida, é a comissão que precisa ser mais fortalecida para o ano de 2018 e para os próximos anos.
Só assim a gente vai conseguir fazer com que o parlamento brasileiro tenha mais cara de Brasil”.
Deputado
Glauber
Braga
PSOL/RJ

A Comissão de Legislação Participativa é uma Comissão de debate, a única em que não há censura,
repressão, e onde todos podem colocar suas propostas. Através dela nós, no ano de 2017, demos continuidade aos objetivos da sociedade, em que pese o processo de elaboração legislativo. Foi a única
Comissão que avançou para alcançar os objetivos em termos legislativos para o povo brasileiro”.
Deputado
Luiz
Couto
PT/PB

“Em 2017, a Comissão de Legislação Participativa foi, como é da sua essência, um espaço onde pudemos discutir matérias advindas diretamente dos cidadãos, mas graças ao envolvimento da Presidente Flávia Morais, a Comissão também se transformou em um
espaço que acolheu, sem discriminação, os temas mais variados que consideramos importante serem debatidos, como a proteção integral à saúde, às crianças e às pessoas idosas”.
Deputada
Leandre
PV/PR

“Este ano de 2017 foi muito gratiﬁcante para mim. Por todas as nossas audiências públicas e trabalhos desenvolvidos nesta atuante Comissão de Legislação Participativa. Eu agradeço a todos os meus
pares e participantes, a nossa Presidente Flávia de Morais, pela sua brilhante atuação e combatividade, sempre respeitando as diferenças. E, logicamente, a todos que foram convidados e contribuíram
para que o bom debate acontecesse. Muito obrigado, e que esta Comissão continue ouvindo as ruas”.
Deputado
Zé
Augusto
Nalin
PMDB/RJ
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3.Eventos 2017
Ao
longo
de
2017,
foram
realizados
89
eventos
pela
Comissão de Legislação Participativa, conforme descrito no demonstrativo abaixo.
Considerando que a Comissão Legislação Participativa é a porta de entrada desta Casa
para as demandas da sociedade, onde o cidadão, de fato, tem voz, seja nas reuniões deliberativas,
seja nas audiências públicas, característica especíﬁca desta Comissão, muitos dos eventos foram
realizados em conjunto com outras Comissões Parlamentares. Assim, foram 16 audiências públicas conjuntas, dentre as 49 realizadas; e, dentre os 13 seminários promovidos, 7 foram conjuntos.
O
detalhamento
das
audiências
públicas,
seminários
e
eventos correlatos podem ser visualizados nos Anexos I, II e III deste relatório.

3.1 DEMONSTRATIVO DOS EVENTOS REALIZADOS – 2017

Tipo de evento

10

Quantidade

Reunião de Instalação e/ou Eleição

2

Reuniões Deliberativas
Audiências Públicas
Seminários
Outros eventos
Total

22
46
13
6
89
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3.2. MESA REDONDA COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
Tradicionalmente
a
Comissão
de
Legislação
Participativa
promove Mesa Redonda no início da sessão legislativa destinada a ouvir as demandas da sociedade, de forma a pautar os trabalhos do Colegiado ao longo do ano.
Em 2017, a Mesa Redonda foi realizada em 26/04/2017 e, colhidas as sugestões da sociedade, a Presidente convocou os membros para reunião interna destinada a deﬁnir a prioridade dos eventos e providências requeridos. A partir desse encontro, vários requerimentos foram
apresentados pelos membros para efetivar a realização dos eventos propostos, bem como para requerer informações aos órgãos e instituições competentes, consoante as demandas apresentadas.
Participaram dos debates os representantes das entidades: Federação da Indústria do
Rio de Janeiro; Associação Nacional do Ministério Público de Contas; Confederação Nacional
da Indústria; Conselho Federal de Medicina; Federação do Comércio de Brasília; Associação
Nacional dos Defensores Públicos; Fundação Oswaldo Cruz; Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz; Sindicato dos Funcionários do Banco Central; Sindicato das
Polícias Civis do DF; Federação de Agricultura e de Pecuária de Goiás; Federação Nacional
dos Corretores de Imóveis; Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde;
Fundação Nacional de Odontologistas; Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação; Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; e Movimento de Rua Contra a Corrupção.
O registro das demandas da sociedade apresentadas na Mesa Redonda e as respectivas providências podem ser visualizadas na tabela a seguir.
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4. Demonstrativo de Proposições 2017
Em 2017, a Comissão de Legislação Participativa logrou apreciar 141 proposições, dentre sugestões da sociedade e requerimentos de membros do Colegiado, os quais podem ser visualizados na tabela abaixo, de acordo com o tipo de matéria.
A descrição dessas proposições pode ser visualizada no Anexo V deste relatório.

Tipo

Recebidos

*Apreciado
Aprovados Rejeitados

Não deliberados Devolvidos

Sugestões
(projetos de lei,
eventos, etc.)
Requerimentos
Sugestões de
Emendas à
LDO

44

31

17

0

2

91
2

87
2

1
0

3
0

0
0

Sugestões de
Emendas à
LOA
TOTAL

7

3

0

0

4

144

123

18

3

6

*Podem constar nestes dados matérias remanescentes de outras sessões legislativas
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5.Histórico de Eventos
Apresenta-se neste item histórico comparativo, sob a forma de tabela e gráﬁcos, dos eventos promovidos
pela Comissão de Legislação Participativa, identiﬁcado por tipo de atividade, desde a respectiva criação, em 2001.
Com isso, pode-se visualizar os diferentes níveis de atividades, ano após ano, e conﬁrmar o maior
volume de eventos nos anos ímpares e o decréscimo nos anos pares, em decorrência dos períodos eleitorais.

5.1. Tabela Comparativa de Eventos (2001-2017)
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5.2.Gráﬁcos das Reuniões e Outros Eventos (2001-2017)
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6. Histórico de Proposições
Para ilustrar as atividades legislativas da Comissão de forma sintética, em termos numéricos,
são apresentados a seguir os quantitativos referentes à apresentação e apreciação de sugestões e requerimentos desde a criação deste Órgão Técnico.

6.1.Tabela Sugestões Recebidas (2001-2017)
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6.2. Gráﬁco Sugestões Recebidas (2001-2017)
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6.3. Tabela Sugestões Apreciadas (2001-2017)

6.4. Gráﬁco Sugestões Aprovadas (2001-2017)
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6.5. Gráﬁco Sugestões Rejeitadas (2001-2017)
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6.6-.Gráﬁco Sugestões à LDO (2001-2017)

6.7- Gráﬁco Sugestões à LOA (2001-2017)
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18 de abril
Reforma Trabalhista – PL nº 6.787/2016.
A Comissão de Legislação Participativa realizou a audiência pública conjunta com a Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público, em atendimento aos Requerimentos nºs 98/2017–CLP e 192 e
197/2017–CTASP, de autoria respectivamente dos Deputados Flávia Morais (PDT/GO), Assis Melo (PCdoB/
RS) e Flávia Morais. O objetivo da audiência foi discutir o PL nº 6.787/2016, do Poder Executivo, que trata da
reforma trabalhista, em especial sobre: o aumento no valor da multa em caso de não registro dos trabalhadores;
alteração das disposições da CLT quanto ao regime de tempo parcial de trabalho; regulamentação da eleição
para representantes dos trabalhadores no local de trabalho; prevalência dos acordos e convenções coletivas
sobre as disposições legais; e modiﬁcação dos dispositivos referentes ao contrato de trabalho temporário.
Em uma reunião bastante produtiva, participaram dos debates os Srs. Admilson Moureira dos Santos, representante do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; Carlos Eduardo de Azevedo Lima, representante da Procuradoria-Geral do Trabalho da 13ª Região; Paulo Vinícius Santos da Silva, representante da
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB; Lourenço Prado, representante da União Geral
dos Trabalhadores - UGT; Gustavo Tadeu Alkmin - Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho TRT da 1ª Região; Luiz Antônio Collussi, representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho - ANAMATRA; Maria das Graças Costa, representante da Central Única dos Trabalhadores CUT; Rosângela Rassý, representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT;
José Calixto Ramos, Presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores - NCST; Janilda Guimarães
de Lima, Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Goiás - GO; Luiz Antônio Calháo,
Advogado Trabalhista; Vólia Bomﬁm Cassar, Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho - TRT
da 1ª Região; Cosme Nogueira, representante da Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB; Herbert Claros
da Silva - representante da Central Sindical e Popular - CSP - Conlutas; e Edson Carneiro da Silva, representante da Central da Classe Trablhadora; e Deputado Rogério Marinho, Relator da Reforma Trabalhista.
Durante
a
reunião,
os
palestrantes
criticaram
o
parecer
do
relator
ao
Projeto,
com
exceção
do
representante
do
Ministério
do
Trabalho.
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3 de maio
Reforma da Previdência: propostas de mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC),
especialmente para idosos e pessoas com deﬁciência.
Em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e com a participação da Comissão de Seguridade Social e Família, a Comissão de Legislação Participativa realizou
audiência pública em atendimento aos Requerimentos nºs 97/2017-CLP e 36/2017-CIDOSO, ambos da Deputada Flávia Morais (PDT/GO), cujo objetivo foi discutir de forma acurada a proposta de desvinculação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do salário mínimo, o que certamente prejudicaria os milhares de beneﬁciários, muitos em situação de pobreza. A inserção do BPC
na Constituição Federal/1988 foi fruto de emenda popular, intermediada pelos movimentos sociais.
Participaram dos debates os Srs. Izabel Maior, Conselheira da Pessoa com Deﬁciência do Estado do Rio de Janeiro; Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, Assessor Especial do Ministério do Planejamento; e Décio Bruno Lopes, Vice-Presidente de Assuntos da Seguridade Social da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP
Além da audiência pública, a Comissão aprovou o Requerimento nº 101/2017, da Deputada Benedita da Silva (PT/RJ), para que fosse apresentada à Comissão Especial da Reforma da Previdência Moção
de Apoio à manutenção do BPC e contra a retirada de direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros.

31

Comissão de Legislação Participativa

4 de maio
Reforma da Previdência PEC 287/2016 – Regime próprio dos servidores públicos
A realização da audiência pública, proposta pela Deputada Érika Kokay (PT/DF) e pelo Sindicato
dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União – Sindilegis, por meio do Requerimento nº 95/2016 e da Sugestão nº 89/15, respectivamente. A ﬁnalidade da audiência foi aprofundar
a discussão do tema, de modo que os parlamentares fossem subsidiados com informações técnicas, vez
que a proposta foi veementemente contestada por diversos segmentos e representantes dos trabalhadores
e de entidades dedicadas ao tema, assim como por diversos estudiosos que há muito debatem a auditoria
da dívida pública e apontam falta de transparência da proposta quanto às reais prioridades desta medida.
O tema foi discutido pelos palestrantes: Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, Conselheiro
do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário; Floriano Martins, representante da Associação Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal - ANFIP; Ely Maranhão, Diretor Jurídico do Sindilegis; Paulo
Martins, Presidente da União dos Auditores do TCU – AUDITAR; Rudnei Marques, Presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – FONACATE; Mauro Silva, Diretor de Defesa Proﬁssional e Assuntos Técnicos da Unaﬁsco Nacional; e Petrus Elesbão, Presidente do Sindilegis.
Além dos palestrantes, a reunião despertou o interesse de diversos sindicatos e associações ligados ao tema, que também participaram dos debates em Plenário.
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9 de maio
Debate sobre os temas do PL 6.478/2013, referente à criação de mecanismos para coibir a violência contra a pessoa idosa.
A Comissão de Legislação Participativa, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa, realizou audiência pública para tratar do PL nº 6.478/2013, proposta pela Deputada Flávia
Morais (PDT/GO), por meio dos Requerimentos nºs 105/2017-CLP e 38/2017-CIDOSO. Os principais
pontos objeto de discussão foram a criação de mecanismos para coibir a violência contra a pessoa idosa; a
possibilidade aplicação da Lei Maria da Penha aos autores de crimes praticados contra os idosos, a criação
de Varas Especializadas para a Pessoa Idosa; e alterações na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Participaram dos debates a Sra. Maria Cecília de Souza Minayo, Professora Doutora da Fundação Oswaldo Cruz – FioCruz, e o Sr. Leonardo Penaﬁel Pinho, Representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Humana, CNDH.
Os especialistas defenderam mais acessibilidade aos idosos, como forma de evitar a violência
contra o idoso, que se torna mais vulnerável e dependente quando esse direito não lhe é assegurado.
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10 de maio
Regime Geral de Previdência proposto na PEC 287/2016
A audiência pública, proposta pela Deputada Érika Kokay (PT/DF) por meio do Requerimento
nº 95/2016, foi a segunda reunião realizada para discutir a reforma da previdência. Na ocasião, o foco
da discussão foi a aposentadoria dos trabalhadores submetidos ao regime geral de previdência, com o
ﬁm de ampliar o debate entre representantes da sociedade civil organizada, as entidades de direito previdenciário, especialistas no tema, bem como o maior número possível de parlamentares desta Casa.
Participaram dos debates os palestrantes: José Enéas Kovalczuk, Representante do Instituto dos Advogados Previdenciários (IAPE); Emerson Costa Lemes, representante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário; Chico Couto de Noronha Pessoa, Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB; e Paulo Martins, Vice-Presidente do Sindilegis.
Representantes de institutos de direito previdenciário, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), sindicalistas e parlamentares concordaram em um ponto durante debate sobre a
reforma da previdência. A Proposta de Emenda Constitucional que trata das mudanças no sistema previdenciário trará grandes prejuízos para os trabalhadores brasileiros. Um dos problemas apontados por todos os debatedores foi a falta de conﬁabilidade dos dados que indicam déﬁcit no sistema e servem como argumento para justiﬁcar a necessidade da mudança.
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11 de maio
Situação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Proposta pelo Deputado Leonardo Monteiro (PT/MG) por meio
mento nº 106/2017, a audiência pública teve por objetivo buscar soluções
ve crise enfrentada pela ECT, com possibilidade de demissão de funcionários
to de agências, o que levou os trabalhadores dos Correios a realizarem greve por
anúncio de suspensão das férias e do plano de saúde dos empregados também motivou

do Requeripara a grae fechamendoze dias. O
o movimento.

A audiência contou com a participação dos seguintes expositores: Guilherme Campos, Presidente
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; José Rivaldo da Silva, Presidente da Federação
Nacional dos Trabalhadores dos Correios - FENTECT; Luiz Alberto Bataiola, Diretor da Federação Interestadual dos Trabalhadores dos Correios - FINDECT; Rodolfo Manoel Marques do Amaral, Presidente
da Associação Nacional dos Trabalhadores da ECT - ANATECT; Suelma Braz de Barros, Presidente
da Associação de Mulheres dos Trabalhadores nos Correios Maria Maria; Jailson Pereira, Presidente
da Associação de Analistas de Correios do Brasil - AACB; e Maurício Fortes Garcia Lorenzo, Presidente da Associação de Proﬁssionais dos Correios – ADCAP; e Max Leno, representante da DIEESE.
Durante os debates, houve unanimidade quanto à necessidade de serem implementadas mudanças na ECT, em razão de os serviços postais terem se modiﬁcado de forma radical nas últimas décadas com a inovação tecnológica, principalmente com a chegada da internet, que alterou completamente a forma de as pessoas se comunicarem no mundo todo.
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23 de maio
A situação dos permissionários lotéricos do Brasil e o Projeto de Lei nº 7.306, de
2017, que “dispõe sobre o valor das tarifas de serviços prestados pelos permissionários lotéricos, na formação de correspondente bancário, e dá outras providências”
Em uma audiência pública que contou com a presença de aproximadamente dois mil lotéricos, as Comissões de Legislação Participativa e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços discutiram o reajuste da remuneração pelos serviços prestados pelas lotéricas como correspondentes bancários da
Caixa Econômica Federal, assim como a necessidade de a Caixa se responsabilizar pelo transporte de valores.
Atendendo aos Requerimentos nºs 120/2017-CLP e 73/2016-CDEICS, respectivamente da
Deputada Flávia Morais (PDT/GO) e Goulart (PSD/SP), a audiência contou com a participação dos
palestrantes: Tatiana Gobbi, Superintendente Nacional de Canais e Distribuição da Caixa Econômica Federal - CAIXA; Jodismar Amaro, Presidente da Federação Nacional dos Lotéricos - FEBRALOT; e Luiz Carlos Stolf, Professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em questões Tarifárias.
Durante os debates, houve unanimidade quanto à necessidade de serem implementadas mudanças na ECT, em razão de os serviços postais terem se modiﬁcado de forma radical nas últimas décadas com a inovação tecnológica, principalmente com a chegada da internet, que alterou completamente a forma de as pessoas se comunicarem no mundo todo.
Os
deputados
presentes
à
reunião
manifestaram
interesse em requerer urgência para a deliberação do PL nº 7.306/2017, com o ﬁm de que
a
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31 de maio
PL3.480/12 que altera a Lei 12.213/10, modiﬁcando as regras para a dedução do imposto de renda das
doações feitas por pessoas físicas e jurídicas aos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais do Idoso
Por iniciativa da Deputada Flávia Morais (PDT/GO), as Comissões de Legislação Participativa
e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovaram os Requerimentos nºs 104/2017-CLP e 39/2017,
para realizar audiência pública sobre o PL 3.480/2012, que altera a Lei nº 12.213/2010, a ﬁm de estabelecer as mesmas regras de dedução de Imposto de Renda relativas aos fundos de crianças e adolescentes para os contribuintes que ﬁzerem doações aos fundos nacional, estaduais e municipais do idoso.
Manifestaram-se como expositores os Senhores: Moacir Meirelles de Oliveira, representante
da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP; Epitácio Luiz Epaminondas, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos – SINTAPI; Ignês Luzia Guardiola, Presidente do Conselho Estadual do Idoso do Estado de Goiás – CEIGO; e Dr. Bahij Amin Aur, Vice-Presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI.
Um dos benefícios do projeto apontados pela Deputada Flávia Morais foi a possibilidade de o doador
escolher a entidade a ser beneﬁciada e ter a certeza de que o recurso será investido na própria comunidade.
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6 de junho
Saúde das mulheres ribeirinhas vítimas de acidentes que causam o escalpelamento
As Comissões de Legislação Participativa e de Defesa dos Direitos da Mulher realizaram audiência pública conjunta, atendendo aos Requerimentos nºs 122/2017-CLP e 53/2017-CMULHER, das
Deputadas Janete Capiberibe (PSB/AP) e Dâmina Pereira (PSL/MG), com o ﬁm de debater a saúde
das mulheres ribeirinhas do Norte do País vítimas de acidentes que causam o escalpelamento.
O acidente decorre da falta de segurança nas embarcações que trafegam com equipamentos de
rotação, como motores, muito próximos aos passageiros e, como consequência, os cabelos se enroscam
nesses aparelhos e são arrancados, às vezes junto com o couro cabeludo, orelhas e parte da pele do rosto.
Participaram como palestrantes os Senhores: Anginaldo Oliveira Vieira, Defensor Nacional de Direitos Humanos, representando a Defensoria Pública Geral da União; Capitão de Mar e
Guerra José Alexandre Santiago da Silva, Comando da Marinha - Capitania dos Portos da Amazônia Oriental; Capitão de Fragata Aderson de Oliveira Caldas, Comando da Marinha - Capitania
dos Portos do Amapá; Fátima Cristina Cunha Maia Silva, representante da Equipe de Saúde das
Populações do Campo, da Floresta e das Águas, do Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social (DAGEP) do Ministério da Saúde; Tatiana Paranhos Cerqueira de Macau, Diretora Substituta do Departamento da Marinha Mercante do Ministério dos Transportes; e
Rosinete Serrão, Presidente da Associação de Vítimas de Escalpelamento do Estado do Amapá.
A Deputada Janete Capiberibe foi elogiada na reunião pela iniciativa de projeto de lei transformado na Lei nº 11.970/2009 - que torna obrigatório o uso de proteção no motor, eixo e partes móveis das
embarcações - e por apresentar o Projeto de Lei nº 3.397/2012, que garante a realização de cirurgias reparadoras e reconstrutivas e assistência social e psicológica, gratuitamente, às vítimas de escalpelamento.
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7 de junho
Debate sobre o legado deixado ao país em decorrência da realização das Olimpíadas de 2016
As Comissões de Legislação Participativa e do Esporte promoveram audiência pública conjunta, em atendimento aos Requerimentos nºs 108/2017-CLP, da Deputada Flávia Morais (PDT/GO),
159/2017-CESPO e 175/2017-CESPO, de autoria da Deputada Flávia Morais (PDT/GO) e do Deputado
Ezequiel Teixeira (PODE/RJ) respectivamente, a ﬁm de tratar do legado decorrente das Olimpíadas de
2016, avaliando-se os reais ganhos econômicos e sociais resultantes desse megaevento para o Brasil.
Debateram o tema como expositores os Senhores: Rodrigo Gomes Gouvea de Carvalho, Chefe
da Assessoria Especial de Projetos do Ministério do Esporte; Maurício Mendes Pinto, Representante da
Subsecretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro; Arthur Repsold, Presidente da GL Events;
e Paulo Márcio Dias Mello, Presidente da Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO).
Nesta reunião, numa iniciativa da Comissão de Legislação Participativa, foi realizada pela primeira vez na Câmara dos Deputados a participação em audiência pública por meio de videoconferência, em
tempo real, por meio de link direto com o Parque Olímpico da Barra no Rio de Janeiro. Assim, ao longo da
reunião, o expositor Paulo Mello fez entradas ao vivo direto de diversos pontos do Parque Olímpico no Rio
de Janeiro, de onde apresentou aos deputados a situação de cada arena e as atividades que estão sendo desenvolvidas, que envolvem desde o esporte de base até o de alto rendimento, além de feiras e eventos culturais.
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5 de julho
A melhoria do atendimento ao paciente em unidades de internação hospitalar referente à nutrição parenteral
A audiência pública teve por objetivo avaliar medidas para a melhoria do atendimento ao paciente em
unidades de internação hospitalar referente à nutrição parenteral, infusão intravenosa de nutrientes, contornando o trato gastrointestinal, geralmente adotada por pacientes com problemas gastrointestinais graves ou
paralisação do intestino em decorrência de pós-operatório.Areunião foi proposta pela Deputada Flávia Morais
e pelo Deputado Chico Lopes (PCdoB/CE), por meio dos Requerimentos nºs 125 e 138/2017, respectivamente.
Manifestaram-se como expositores os Senhores: Diogo Penha Soares, Gerente-Geral de Tecnologia
em Serviços de Saúde da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Maria Ilca da Silva Moitinho,
representante da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da ANVISA; Ricardo Rosenfeld, representante da Associação Brasileira de Medicina Intensiva; Maria de Lourdes Teixeira da Silva e Henrique
Maia Costa, representantes do Sindusfarma - Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado
de São Paulo; e Maria Rira Garbi de Carvalho Novaes, representante do Conselho Federal de Farmácia
Em um rico debate, que contou também com a participação de proﬁssionais de saúde, da indústria
farmacêutica e, por meio do e-democracia, de cidadãos interessados no tema, a discussão principal foi sobre
as vantagens e as desvantagens dos dois tipos de produto: o industrializado, que já chega pronto aos hospitais; e o manipulado, que é fabricado de acordo com as necessidades especíﬁcas da pessoa que está doente.
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6 de julho
As alterações na composição do Fórum Nacional de Educação – FNE, suas atribuições e a Convocação da 3ª Conferência Nacional de Educação – CONAE.
Aprovados os Requerimentos nºs 120/2017-CLP e 307/2017-CE, de autoria dos Deputados
Chico Lopes (PCdoB/CE) e Glauber Braga (PSOL/RJ) respectivamente, as Comissões de Legislação Participativa e de Educação realizaram audiência pública conjunta para tratar das alterações na
Composição do FNE, suas atribuições e a Convocação da 3ª Conferência Nacional de Educação.
A audiência contou com a participação dos palestrantes: Carlos Cezar Modernel Lenuzza, Diretor de Educação à Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, representando o Ministério da Educação; Rafael dos Santos Pereira, Coordenador
de Educação da Federação de Sindicatos de Trabalhadores de Universidades Brasileiras – FASUBRA; Flávio Alves da Silva; Vice-Presidente da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Técnico e Tecnológico – PROIFES;
Gilson Luiz Reis, Coordenador-Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino – CONTEE; Heleno Manoel Gomes Araújo Filho, Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE; Andréa Barbosa Gouveia, representante da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED; e Guilherme Barbosa Rodrigues, Diretor de Políticas Educacionais da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES.
As entidades UBES, FASUBRA, PROIFES, CONTEE, CNTE e ANPED exigiram a revogação da Portaria nº 577, de 27 de abril de 2017, e o reestabelecimento da composição do Fórum nos moldes anteriores. Contudo, o representante do MEC aﬁrmou que a norma foi editada
para promover um equilíbrio de representação de entidades da sociedade civil. Para fazer um contraponto ao atual FNE, várias das entidades que ﬁcaram de fora da atual composição se reuniram e criaram o Fórum Nacional Popular de Educação e pretendem organizar a Conferência Nacional Popular de Educação, evento paralelo à Conferência nacional de Educação (Conae).
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12 de julho
PL 2.029/2015, que “institui a Política Nacional do Cuidado”, no que se refere aos modelos de
cuidado de longa duração para idosos adotados por outros países que vivenciam, há mais tempo, a
aceleração do envelhecimento populacional
As Comissões de Legislação Participativa, Seguridade Social e Família e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, por meio da aprovação dos Requerimentos nºs 103/2017-CLP, 477/2017CSSF e 40/2017-CIDOSO, das Deputadas Flávia Morais (PDT/GO) e Cristiane Brasil (PTB/
RJ), realizaram audiência pública conjunta sobre o PL nº 2.029/2015, que “Institui a Política Nacional do Cuidado”, no que se refere aos modelos de cuidado de longa duração para idosos adotados por outros países que vivenciam há mais tempo a aceleração do envelhecimento populacional.
Participaram da discussão os debaterores: Maria Cavalcanti Vicente, representante da Secretaria
dos Direitos Humanos; Wederson Ruﬁno, Coordenador-Geral de Promoção dos Direitos da Pessoa com
Deﬁciência, representando o Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deﬁciência; Deusina Lopes,
representante do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS; Elizabete Ana Bonavigo, CoordenadoraGeral da Saúde do Idoso do Ministério da Saúde; Luciana Amorim de Santana Mota, Gerente de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa da Secretaria Cidadã do Estado de Goiás; Paulo Fernando Melo da Costa, representante da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família - Provida-Família; e Iadya Gama Maio,
doutora em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, que participou por videoconferência.
Os especialistas defenderam a aprovação do projeto, como forma de buscar proteger grupos mais vulneráveis da população, como crianças, adolescentes, pessoas com deﬁciência e, principalmente, os idosos.
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8 de agosto
Marcação da data limite dos Municípios brasileiros para ajustes de suas Guardas ao novo Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei 13.022/2014
A Fundação Conferência Nacional das Guardas Municipais e o Deputado Lincoln Portela
(PRB/MG), por meio da Sugestão 71/2016 e do Requerimento nº 136/2017 respectivamente, propuseram a realização da audiência pública. A Lei nº 13.022/2014 determinou que as prefeituras teriam
até o dia 8 de agosto de 2016 para regulamentar o exercício das atividades dos guardas municipais
nos termos do estatuto geral da categoria. Um ano depois, a Comissão de Legislação Participativa realizou audiência pública para discutir como está sendo a aplicação da lei nas cidades brasileiras.
Participaram da audiência os palestrantes: Bruno Caligaris, Chefe de Gabinete da Secretaria
Nacional de Segurança Pública; Rodrigo Lopes, Prefeito de Andradas – MG; Oséias Francisco da Silva, Presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil; Gustavo Cezário, Diretor
Executivo da Confederação Nacional dos Municípios; Fernando Luiz Albuquerque Faria, Diretor do
Departamento de Análise de Atos Normativos da Advocacia Geral da União – AGU; e Diana Freitas de Andrade, Defensora Regional dos Direitos Humanos da Defensoria Pública da União – DPU.
Dada
a
relevância
do
tema
e,
como
mencionado
pela
própria

entidade,

o

evento
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para
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processo

de

aplicabilidade

do

Estatuto.
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16 de agosto
Aprovação do Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE
A audiência pública, proposta pelo Deputado André Amaral (PMDB/PB), por meio dos Requerimentos nºs 137 e 141/2017, teve por objetivo discutir a aprovação do Estatuto da Juventude (Lei 12.852/13),
que representou marco importante na institucionalização de políticas públicas para os jovens em âmbito nacional. O Estatuto remete ao Poder Executivo a responsabilidade pela regulamentação do Sinajuve,
que exercerá papel fundamental na instituição de ações em prol da juventude como política de Estado.
Manifestaram-se como palestrantes: Deputado André Amaral; Francisco de Assis Costa Filho, Secretário Nacional da Juventude; Maicon Cleython Rodrigues Nogueira, Presidente do Fórum Nacional de Gestores de Políticas Públicas de Juventude nos Municípios; José Antônio de Melo Filho, Secretário-Executivo do Comitê Interministerial da Política de Juventude
- COIJUVE; Mariane Josviak, Procuradora do Trabalho da 9ª Região do Ministério Público do Trabalho e Maria das Neves, Representante da Comissão de Programa de Políticas do Conselho Nacional
de Juventude – CONJUVE; e Anderson Pavin Neto, Presidente do Conselho Nacional de Juventude.
A
audiência
contou
também
com
a
participação
de
representantes

44

de

diversos

conselhos

e

movimentos

estudantis

de

âmbito

nacional

e

estadual.

Relatório anual

17 de agosto
A Importância da Engenharia para o Desenvolvimento Nacional
A audiência pública teve por ﬁnalidade avaliar as contribuições que a engenharia poderia oferecer para soluções adequadas a toda uma gama de problemas administrativos e estruturais, no momento em que o Brasil precisa tanto de uma inteligência técnica, de forma que a engenharia seja uma forte aliada para a saída da crise que se alastra no país.
Participaram como expositores: Carlos Bastos Abraham, Presidente em exercício da Federação Nacional dos Engenheiros – FNE; Silvana Palmeira, Diretora da Federação Interestadual dos Sindicatos de
Engenheiros – FISENGE; José Gilberto Pereira de Campos, Assessor do Presidente do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia – CREA; Flávio Correia de Souza, Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – CREA/DF; e Pedro Celestino, Presidente do Clube de Engenharia.
A audiência
foi
proposta
pelo
Deputado
Ronaldo
Lessa
(PDT/AL),
por
meio do Requerimento nº 113/2017, e contou com a participação de entidades representativas do setor e de cidadãos com interesse no tema pelo e-democracia.
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24 de agosto
Os efeitos da Portaria Nº 207/2017 do TSE, que dispõe sobre a execução dos ajustes necessários aos
Tribunais Regionais Eleitorais para atender à Resolução Nº 23.512/2017 do TSE, no tocante às zonas
eleitorais das capitais
Em decorrência da aprovação da Sugestão nº 102/2017, do Sindicato dos Servidores das Justiças Federais
no Estado do Rio de Janeiro - SISEJUFE, a CLP realizou audiência pública para debater “os efeitos da Portaria nº
207/2017, do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que dispõe sobre a execução dos ajustes necessários aos Tribunais
Regionais Eleitorais para atender à Resolução nº 23.512/2017, do TSE, no tocante às zonas eleitorais das capitais”.
A audiência contou com a participação dos seguintes expositores: Julianne Marques, Vice-Presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB; Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP; Fernanda Lauria, Diretora do Sindicato dos
Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro – SISEJUFE; Lucas Ferreira Costa, Representante
da SISEJUFE; e Erick Wilson Pereira, Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Conselho Federal da OAB.
De acordo com os debatedores, a Portaria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que visa cortar custos e corrigir distorções quanto ao número de eleitores por zona, provoca o rezoneamento eleitoral, com a consequente abstenção nas eleições, reduz a capacidade de prestação de serviço ao eleitor, diminui a ﬁscalização e favorece a impunidade em casos de crime eleitoral.
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31 de agosto
Proposta de um novo modelo para o setor energético do país
As

Comissões

de

Legislação

Participativa;

de

Desenvolvimento

Urbano;

e

do

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reuniram-se para discutir com entidades da sociedade civil, acadêmicos e governo um novo modelo para o setor energético.
A audiência, solicitada por meio dos Requerimentos nº 167/17-CDU, dos Deputados Givaldo Vieira (PT/ES), João Daniel (PT/SE), Nilto Tatto (PT/SP), Patrus Ananias (PT/
MG) e Erika Kokay (PT/DF), 142/17-CLP, do Dep. Patrus Ananias (PT/MG), e 205/17-CMADS, do Dep. João Daniel (PT/SE), contou com os seguintes convidados: Ronaldo Custódio,
Engenheiro da Eletrosul; Gustavo Teixeira, Representante do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE; Nailor Gato, Vice-Presidente da Federação Nacional dos Urbanitários e Ciro Campos de Sousa, Representante do Instituto Socioambiental – ISA.
Os parlamentares solicitantes da audiência argumentaram que o anúncio, pelo governo,
da venda de ativos da Eletrobrás poderá ocasionar grandes prejuízos para a população e que, neste setor, estratégico para o crescimento e a sustentabilidade econômica nacional, há imensos desaﬁos.
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14 de setembro
Direito constitucional de reunião
Em atendimento ao Requerimento nº 133/2017, dos Deputados Luiz Couto (PT/PB), Luiza
Erundina (PSOL/SP) e Glauber Braga (PSOL/RJ), a CLP realizou audiência pública para “discutir os
diversos projetos de lei que dispõem, direta ou indiretamente, sobre o direito constitucional de reunião”.
De acordo com os autores, a maior incidência de grandes manifestações nos últimos anos foi acompanhada por uma proliferação de projetos de lei que versam sobre a matéria, compreendendo desde a criação de novos tipos penais voltados especiﬁcamente ao contexto de protestos de rua até uma regulamentação detalhada do direito de reunião previsto constitucionalmente. Assim, a maioria absoluta das propostas
sobre o tema têm caráter restritivo de acordo com padrões nacionais e internacionais de direitos humanos.
Fizeram parte da mesa de expositores os Senhores: Deborah Duprat, Procuradora Federal dos
Direitos do Cidadão; Darcy Frigo, Presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos; Lucas
Sada, Advogado do Instituto de Defesa de Direitos Humanos da Rede de Justiça Criminal; Camila Marques, Coordenadora do Centro de Referência Legal em Liberdade de Expressão e Acesso à
Informação – Artigo 19; e Patrick Mariano, Advogado da Rede Nacional de Advogados Populares.

48

Relatório anual

19 de setembro
Transporte como direito social
ASemana de Mobilidade acontece anualmente em diversos países, tendo como ponto central reﬂetir
sobre o uso da cidade, o direito e a sua apropriação pelos automóveis. No Brasil, a Semana de Mobilidade coincide com a Semana Nacional deTrânsito, de 18 a 25 de setembro, que é realizada oﬁcialmente pelo Denatran.
Em razão disso, o Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC, apresentou a Sugestão nº 108/2017 para a realização de audiência pública, no período da Semana da Mobilidade, com o tema “Transporte como Direito Social”.
Foram convidados para a audiência Lúcio Gregori, Engenheiro e ex-Secretário de Transportes da Prefeitura de São Paulo; Ermínia Maricato, Arquiteta, Urbanista e Professora Aposentada da Universidade de São Paulo – USP; Cleo Manhas, Educadora e Assessora Política do Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC; Letícia
Bortolon, Coordenadora de Políticas Públicas do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento – ITDP Brasil; e Paulo Henrique Santarém, Representante do Movimento Passe Livre.
A relatora da matéria, Deputada Luiza Erundina (PSOL/SP), que também presidiu a reunião, destacou que o transporte como direito social foi aposto pela Emenda Constitucional nº 90,
de 2015, de sua autoria, ao rol dos demais direitos expressos no caput do art. 6º da Carta Magna.
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26 de setembro
Perspectiva de extinção do Serviço Social no INSS
Foi realizada audiência pública para “Debater a perspectiva de extinção do Serviço Social no INSS”, em atendimento ao Requerimento nº 160/2017, da Deputada Flávia Morais (PDT/
GO). Segundo a parlamentar, regulamentado na Lei 8.213/91 pelo art. 88, como direito do trabalhador, o “Serviço Social no INSS” está prestes a ser extinto, de acordo com as notícias veiculadas na mídia. Executado pelas agências do INSS, este serviço atende a milhares de pessoas,
informando-as sobre os seus direitos, como por exemplo benefícios previdenciários e o BPC.
Compuseram a mesa de discussão Carlos Roberto dos Santos, Diretor da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Serviço Social – FENASPS; Valéria Lopes de Sá, Representante da Comissão Nacional de Assistentes Sociais da FENASPS; e Mariana Furtado Arantes, Conselheira do Conselho Federal de
Serviço Social – CFESS, em substituição à Senhora Josiane Soares Santos, Presidente do Conselho.
Os debatedores concluíram que a medida é prejudicial aos trabalhadores e à população e
que o Governo Federal precisa se pronunciar para esclarecer as implicações de tal ação, uma vez
que fora elaborada minuta de portaria propondo a retirada do serviço social da estrutura do INSS.
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27 de setembro
Resolução Nº 400 da ANAC, de 13/12/2016, que permite a venda de franquia de bagagem de forma separada da passagem aérea e dá outras providências
A

Deputada

Flávia

Morais

(PDT/GO),

autora

do

Requerimento

nº

146/2017-CLP, e o Deputado André Figueiredo (PDT/CE), autor do Requerimento nº 261/2017-CTASP, propuseram a realização de audiência pública conjunta para debater a Resolução nº 400/2016, da ANAC, que permite a venda de
franquia de bagagem, de forma separada da passagem aérea e dá outras providências.
A audiência foi realizada com a participação dos seguintes debatedores: Cristian Vieira dos Reis, Gerente de Acompanhamento de Mercado da Superintendência de
Acompanhamento de Serviços Aéreos da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC;
Fernando Martins de Freitas, Membro Consultor da Comissão Especial de Defesa do
Consumidor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; e Eduardo Sanavicz, Presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas – ABEAR.
A Deputada Flávia Morais ressaltou a importância de se discutir a real necessidade de cobrança da tarifa separada para bagagens em
voos

aéreos

e

de

avaliar

a

real

queda

nas

tarifas

de

passagem

aéreas.
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3 de outubro
Ações, políticas e programas relacionados com o combate e prevenção ao uso de drogas no país,
em especial iniciativas inovadoras
A Comissão de Legislação Participativa realizou audiência pública, em razão da aprovação do Requerimento nº 155/2017, da Deputada Flávia Morais (PDT/GO), atendendo solicitação
do Conselho Nacional do Ministério Público, para debater as ações, políticas e programas relacionados com o combate e prevenção ao uso de drogas no país, em especial iniciativas inovadoras.
Foram convidados para compor a mesa de debates: Cinthia Lociks de Araújo, Assessora Técnica da Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, do Departamento de Ações
Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde; Cristiano Maronna, Secretário-Executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas; e Cloves Eduardo Benevides, Diretor de Articulação e Projetos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
Os convidados discutiram sobre os danos das drogas e a necessidade de implantar programas para combater seu uso. A Deputada Flávia Morais salientou sobre a questão da drogadição e como ela reﬂete em indicadores negativos de segurança e saúde para o nosso país.
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5 de outubro
Conjuntura política da segurança e medicina do trabalho
As Comissões de Legislação Participativa e de Trabalho, de Administração e Serviço Público promoveram audiência pública conjunta para debater a Segurança e Medicina do Trabalho. Representantes do Ministério do Trabalho, de entidades de classe e de sindicatos trouxeram suas contribuições para elucidar as razões que levam o Brasil a ocupar o quarto lugar na lista dos países campeões mundiais de acidentes de trabalho.
A audiência foi realizada em atendimento à Sugestão nº 74/2016 (CLP), da Associação Nacional de Radioweb dos Petroleiros Pedevistas do Comando Nacional de Lutas para Reintegração na Petrobrás dos Petroleiros Vítimas de Políticas Reducionistas e Amorais dos Planos de Incentivo a Saídas
Voluntárias – CONREPPV, e ao Requerimento nº 235/2017 (CTASP), do Dep. Rôney Nemer (PP/DF).
Participaram da audiência os expositores: Jeferson Seidler, Auditor-Fiscal do Trabalho; Paulo Vinícius Santos Silva, Representrante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB; Valdemar
Moreira da Silva Filho, Diretor-Geral da Associação Nacional de Radioweb dos Petroleiros Pedevistas –
CONREPPV; Orlando Correa, Conselheiro da Câmara Especializada de Engenharia Industrial e Segurança do Trabalho – CEEIST/CREA-DF; Fábio Resende da Silva, Representante da Federação Interestadual
de Sindicatos de Engenheiros – FISENGE; Paulo César Andrade Almeida, Coordenador-Geral de Seguro
contra Acidentes do Trabalho da Secretaria de Previdência Social; Jackson Luiz Jarzinski, Conselheiro
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA; Mirian Perpétua Palha dias Parente, Presidente do Conselho Regional de Medicina do Piauí e Membro da Câmara Técnica do Trabalho; e Claudio
Ferreira Santos, Primeiro Secretário de Segurança do Trabalho da Central dos Sindicatos Brasileiros.

53

Comissão de Legislação Participativa

10 de outubro
Permacultura, agroecologia e a educação para sustentabilidade no Brasil
Em atendimento ao Requerimento nº 163/2017, do Deputado Glauber Braga (PSOL/
RJ), foi realizada audiência pública realizada pela CLP com o objetivo de tratar da permacultura, agroecologia e a educação para sustentabilidade no Brasil foram discutidas em.
A permacultura é uma ciência para o planejamento de comunidades e cidades sustentáveis e, como metodologia, propõe ações e soluções que venham responder as demandas dos
grandes paradigmas contemporâneos de habitação, saneamento, produção de alimentos, economia solidária e tecnologias sociais. O modelo proposto pela permacultura é trabalhar em conjunto com o meio ambiente promovendo um sistema de integração entre a sociedade e a natureza.
Participaram da audiência: Virgínia Lira, Coordenadora de Agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, Kelliane da Consolação Fuscaldi, Coordenadora-Geral de Micro e Pequenos Negócios para Inclusão Produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS; Marcos Niguém, Conselheiro do Conselho de
Assentamentos Sustentáveis da América Latina; Flávio Cerratense, Representante do Assentamento
Canaã; Fabiana Peneireiro, Representante da Comunidade que Sustenta a Agricultura – CSA Brasília.
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17 de outubro
Serviços oferecidos de TV a cabo, internet e telefonia no país em 2016
Especialistas debateram em audiência pública, na Comissão de Legislação Participativa, os serviços oferecidos de TV a cabo, internet e telefonia no país em 2016. A reunião foi proposta por meio do Requerimento nº 110/2017, do Deputado Zé Augusto Nalin (PMDB/RJ).
Foram convidados para participar dos debates: Ana Carolina Pinto Caram Guimarães, Diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - SENACON do Ministério da Justiça; Elisa Vieira Leonel, Superintendente de Relações com os Consumidores da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL; Ivoneide Oliveira, Diretora-Geral do Procon do Distrito
Federal; Alexander Castro, Diretor de Regulamentação do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal - SINDITELEBRASIL; e Rafael Augusto Ferreira Zanatta, Representante do Conselho-Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC
Os convidados discutiram especialmente a respeito dos elevados números de reclamações feitas pelos consumidores dos serviços e produtos ao longo de 2016.
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18 de outubro
Os Investimentos do Governo Federal na Cultura Brasileira
AComissão de Legislação Participativa realizou audiência pública para debater o tema “Os Investimentos do Governo Federal na Cultura Brasileira”. Por meio de Requerimento nº 159/2017, os Deputados Lincoln
Portela (PRB/MG) e Luiz Couto (PT/PB) solicitaram a reunião, face à escassez de investimento na cultura.
A mesa de debates foi composta pelos seguintes expositores: Oswaldo Augusto de Barros,
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura; Fábio Almeida Mateus, Diretor do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio De Janeiro - SATED/RJ; Fábio Restori da Cunha, Delegado da Federação
Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Difusão Cultural e Artistas nos Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina - FITEDECA RS/SC; e Magdalena Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais - SATED/MG.
Para os debatedores, a situação da cultura no país é preocupante, uma
vez que ainda o tema não ocupa papel central na administração pública brasileira e os investimentos são insuﬁcientes para a manutenção da produção cultural contínua.
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19 de outubro
Uso indiscriminado de bebidas energéticas
Em atendimento à Sugestão nº 49/2016, do Instituto Cuidar Jovem, foi realizada audiência pública para debater “o uso indiscriminado de bebidas energéticas”.
Como expositores, participaram dos debates: Quirino Cordeiro Júnior, Coordenador de Saúde Mental,
Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde; ThalitaAntony de Souza Lima, Gerente Geral deAlimentos da
Agência Nacional deVigilância Sanitária –ANVISA; e Marcos M. Daudt, Presidente do Instituto Cuidar Jovem.
Para a entidade autora da Sugestão, atualmente, o consumo de bebidas energéticas é indiscriminado, especialmente entre jovens e adolescentes. Além disso, estes produtos não têm regulamentação pela Anvisa e apresentam potencial perigo para a saúde por mau uso ou uso crônico.
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24 de outubro
Alternativas para a redução dos custos de aquisição dos antineoplásicos de uso oral distribuídos
obrigatoriamente pelas operadoras de planos de saúde aos segurados em tratamento de câncer
As Comissões de Legislação Participativa e de Seguridade Social e Família promoveram audiência pública para discutir alternativas para a redução dos custos de aquisição dos antineoplásicos de uso oral distribuídos obrigatoriamente pelas operadoras de planos de saúde aos segurados em tratamento de câncer. A reunião foi proposta por meio dos Requerimentos
nº 126/2017-CLP e nº 520/2017-CSSF, ambos de autoria da Deputada Flávia Morais (PDT/GO).
Debateram a respeito da importância de garantir medicamentos acessíveis a população
as convidadas: Maria Ilca da Silva Moitinho, Secretária Executiva da Secretaria de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Renê Patriota, Coordenadora-Executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (ADUSEPS).
A Presidente da Comissão, Deputada Flávia Morais, registrou que a audiência decorreu de
pedidos de entidades, para que as operadoras dos planos de saúde possam adquirir os medicamentos, por meio de adesão de preço às licitações feitas pelo Poder Público com custos mais baixos.
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25 de outubro
Corte orçamentário da Assistência Social para o exercício de 2018
Especialistas e deputados debateram em audiência pública, da Comissão de Legislação Participativa,
em conjunto com a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) e a Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), sobre o corte orçamentário da Assistência Social para o exercício de 2018.
A reunião foi proposta por meio do Requerimento nº 161/2017 - CLP, dos Deputados Luiza Erundina (PSOL/SP), Flávia Morais (PDT/GO) e Chico Lopes (PCdoB/CE), e dos Requerimentos nºs 286/2017-CTASP e 633/2017-CSSF, ambos da Deputada Flávia Morais (PDT/GO).
Para compor a mesa, foram convidados: o Deputado Cacá Leão, relator do Orçamento de
2018; o Deputado Danilo Cabral, Presidente da Frente Parlamentar de Assistência Social da Câmara dos Deputados; Clodoaldo Muchinski, Conselheiro Nacional do Conselho Nacional de Assistência Social; José Rodrigues Rocha Júnior, Secretário Adjunto de Assistência Social da Secretaria de
Estado de Trabalho e Assistência Social do Estado de Mato Grosso - SETAS; e José Roberto Zanchi, Vice-Presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS.
A Deputada Flávia Morais enfatizou a preocupação com o corte orçamentário da assistência social
na peça orçamentaria, considerando que, dos 900 milhões que estavam previstos, só constam 78 milhões.
Segundo a parlamentar, o corte compromete o avanço do sistema único de assistência social e retoma a época do assistencialismo, onde a assistência social era apenas a distribuição de cestas doadas a comunidade.
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7 de novembro
A relação da Lei da Aprendizagem (Lei Nº 10.097/2000) com a reforma do ensino médio em curso
no país (Lei Nº 13.415/2017)
As Comissões de Legislação Participativa e de Trabalho, Administração e Serviço Público realizaram audiência pública para debater sobre a “relação da Lei da Aprendizagem - Lei nº 10.097/2000, com a reforma do ensino médio em curso no país -Lei nº 13.415/2017”.
A reunião foi proposta por meio do Requerimento nº 154/2017-CLP, dos Deputados Flávia Morais (PDT/GO) e Chico Lopes (PCdoB/CE), e do Requerimento nº 285/2017-CTASP, do Deputado André Figueiredo (PDT/CE), e teve os seguintes expositores: Wisley João Pereira, Coordenador-Geral de
Ensino Médio da Diretoria de Currículos e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica – SEB/
MEC; Katleem Marla Pires de Lima, Auditora Fiscal do Trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho; Mariane Josviak, Procuradora Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho; Isa Maria
de Oliveira, Secretária-Executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; Catarina Santana Silva, Conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA; e João Bittar Netto, Representante das Entidades Formadoras da Aprendizagem.
A autora do Requerimento, Deputada Flávia Morais (PDT/GO), reconheceu o avanço da Lei da Aprendizagem, por oferecer uma perspectiva melhor para o jovem brasileiro através da carteira assinada e a remuneração. Segundo a deputada, “trazer essa reformulação do ensino médio foi um avanço porque universaliza o atendimento ao jovem”.
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8 de novembro
A indústria das multas no Brasil
A audiência pública promovida pela Comissão de Legislação Participativa foi proposta por
meio da Sugestão nº 90/2016, da Associação Socioambiental “Carona Legal”, com o objetivo de tratar do tema “Indústria das Multas no Brasil – ao invés de Educação, mais Arrecadação e Punição.
Participou da audiência, como expositor, o Senhor Valdir Braz de Azevedo, Presidente da Associação para compor a Mesa. Houve participações de internautas interessados no tema pelo e-democracia.
O Relator da Sugestão nº 90/2016 salientou a pertinência e urgência do em discutir o
tema. Reportagens anexadas à proposição apontam que as multas de trânsito crescem em ritmo elevado em várias cidades brasileiras, o que reforça os argumentos de quem acha que, há muito, elas se transformaram em uma indústria. Além disso, informam que o investimento em educação precisa ser tratado com prioridade, pois é cada vez maior a necessidade de levar esse assunto
para ser colocado dentro das salas de aula. Nesse sentido, destacou que as obras viárias são essenciais, tanto quanto uma eﬁcaz ﬁscalização para se coibir os infratores. Entretanto, o investimento em educação é fundamental, pois necessitamos que os condutores de veículos sejam conscientes.
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21 de novembro
Ação Civil Pública impetrada pelo MPCE para inviabilizar o funcionamento das Associações representativas dos Policiais e Bombeiros Militares
A Comissão de Legislação Participativa realizou audiência pública para debater a Ação
Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará com a ﬁnalidade de inviabilizar o funcionamento de associações representativas dos policiais e bombeiros militares, em atendimento ao Requerimento nº 169/2017, do Senhor Subtenente Gonzaga (PDT/MG).
A mesa de debates foi composta pelos expositores: Lucas Azevedo, Representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP e Presidente da Associação Cearense do Ministério Público; Heder Martins de Oliveira, Secretário-Executivo da Associação Nacional
dos Praças Policiais e Bombeiros Militares - ANASPRA; Coronel PM Elias Miler da Silva, Diretor de
Assuntos Legislativos da Federação Nacional das Entidades de Oﬁciais Militares Estaduais – FENEME; Maurício Rezende Gouveia, Secretário-Executivo do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais – CNCG; Marcelo Azevedo, Diretor Jurídico da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários
Federais – FENAPRF; Pedro Queiroz da Silva, Presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará; e Soldado Noélio, Vereador de Fortaleza/CE.
O Deputado Subtenente Gonzaga justiﬁcou a importância da realização da audiência em razão da Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, para que o Poder Judiciário determine que as Associações dos Oﬁciais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro
Militar do Estado do Ceará (ASSOF), dos Praças da PM e BM do Ceará – ASPRAMECE, dos Proﬁssionais de Segurança- APS e dos Cabos e Soldados da Polícia Militar - ACSMCE , alterem seus regimentos para “extirpar qualquer possibilidade de representação classista, bem como de realizar atividades típicas de entidades sindicais em favor dos militares” e, caso não o façam, que seja suspensa
qualquer consignação em folha em que estas sejam as destinatárias, inviabilizando, assim, suas atividades.
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22 de novembro
A inserção e a manutenção do idoso no mercado de trabalho
A Comissão de Legislação Participativa realizou audiência pública para debater a Ação
Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará com a ﬁnalidade de inviabilizar o funcionamento de associações representativas dos policiais e bombeiros militares, em atendimento ao Requerimento nº 169/2017, do Senhor Subtenente Gonzaga (PDT/MG).
A mesa de debates foi composta pelos expositores: Lucas Azevedo, Representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP e Presidente da Associação Cearense do Ministério Público; Heder Martins de Oliveira, Secretário-Executivo da Associação Nacional
dos Praças Policiais e Bombeiros Militares - ANASPRA; Coronel PM Elias Miler da Silva, Diretor de
Assuntos Legislativos da Federação Nacional das Entidades de Oﬁciais Militares Estaduais – FENEME; Maurício Rezende Gouveia, Secretário-Executivo do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais – CNCG; Marcelo Azevedo, Diretor Jurídico da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários
Federais – FENAPRF; Pedro Queiroz da Silva, Presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará; e Soldado Noélio, Vereador de Fortaleza/CE.
O Deputado Subtenente Gonzaga justiﬁcou a importância da realização da audiência em razão
da Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará, para que o Poder Judiciário determine que as Associações dos Oﬁciais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar
do Estado do Ceará (ASSOF), dos Praças da PM e BM do Ceará – ASPRAMECE, dos Proﬁssionais
de Segurança- APS e dos Cabos e Soldados da Polícia Militar - ACSMCE , alterem seus regimentos
para “extirpar qualquer possibilidade de representação classista, bem como de realizar atividades típicas de entidades sindicais em favor dos militares” e, caso não o façam, que seja suspensa qualquer
consignação em folha em que estas sejam as destinatárias, inviabilizando, assim, suas atividades.
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28 de novembro
O fortalecimento dos conselhos tutelares através da legislação
Especialistas e deputados debateram em audiência pública, na Comissão de Legislação Participativa, sobre o Fortalecimento dos Conselhos Tutelares por meio da Legislação. A reunião foi proposta por meio do Requerimento nº 134/2017, do Deputado Jorginho Mello (PR/SC).
Participaram da Mesa de debates os expositores: Anete Lemes, Coordenadora-Geral de Fortalecimento
do Sistema de Garantias e Direitos do Ministério dos Direitos Humanos; e Júlio César Fontoura de Souza, Coordenador de Relações Institucionais do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares.
O Deputado Jorginho Mello destacou os diversos projetos que tramitam na Casa que vem ao
encontro do fortalecimento dos conselhos tutelares. De forma esperançosa, ele conta com o conhecimento de cada um para iniciar a construção de uma lei geral que venha dar segurança jurídica no trabalho do conselheiro tutelar, o qual realiza um trabalho importantíssimo para cada município brasileiro.
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29 de novembro
Os efeitos da mudança meta ﬁscal no serviço público
Aaudiência pública realizada teve por objetivo tratar dos efeitos da mudança da meta ﬁscal no serviço
público e foi proposta por meio do Requerimento nº 147/2017, do Deputado Chico Lopes (PCdoB/CE).
Participaram da mesa de debates os expositores: Luiz Carlos Prates, Dirigente da Secretaria Executiva Nacional da Conlutas; Francelino das Chagas Valença Júnior, Representante da Pública – Central
do Servidor; e Isaú Chacon, Presidente da União Geral dos Trabalhadores do Distrito Federal - UGT.
O foco da discussão foi em torno do anúncio do governo do aumento do limite da meta
ﬁscal e a pretensão de congelar salários de servidores públicos, extinguir 60 mil cargos, aumentar a contribuição previdenciária e aumentar tributos. Alguns dos especialistas consideraram que o déﬁcit anunciado não é real, mas que o Governo faz uso desse suposto
déﬁcit para realizar as reformas estruturantes e atender grupos de interesses, como o sistema ﬁnanceiro, em detrimento da classe trabalhadora, seja da iniciativa privada, seja do serviço público.
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5 de dezembro
Realização, implantação e expansão dos plantões das Defensorias Públicas em todo o Brasil
AAssociação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará propôs a realização de audiência pública, por
meio da Sugestão nº 98/2017, relatada pelo deputado Chico Lopes (PCdoB-CE), com o objetivo de discutir a missão constitucional de propiciar acesso à Justiça aos cidadãos hipossuﬁcientes da maneira mais ampla possível.
Participaram como debatedores: Renato Roseno, Deputado Estadual do Estado do Ceará (PSOL/CE); Gilmar Menezes S. Júnior, Defensor Público Federal e Secretário de Relações Institucionais/ASLEG; Ana Carolina Neiva Gondim Ferreira Gomes, Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará – ADPEC; Igor Albuquerque Roque, Presidente da Associação
Nacional dos Defensores Públicos Federais – ANADEF; Ivan Rodrigues Sampaio, Coordenador do
Movimento Quanto Vale uma Vida; e Lúcio Andrade Hilário Nascimento, Ouvidor da Defensoria Pública do Mato Grosso e Presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores das Defensorias Públicas.
Durante os debates foi salientada a importância de se regulamentar os plantões aos ﬁnais de semana dos membros da Defensoria Pública, a exemplo dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. A medida se justiﬁca na medida em que é notório o relevante papel desempenhado pela Defensoria Pública junto às camadas mais pobres da população. Os
carentes de recursos formam um contingente considerável de pessoas que procuram o Poder Judiciário na condição de autor ou réu, necessitando continuamente de um advogado ou defensor.
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5 de dezembro
O encerramento do Programa Farmácia Popular – Rede Própria
As Comissões de Legislação Participativa, de Seguridade Social e Família, de Trabalho, Administração e Serviço Público realizaram audiência pública conjunta, em atendimento aos Requerimentos nºs 135 e 178/2017-CLP, 238/2014-CTASP e 568/2017CSSF, todos da Deputada Flávia Morais (PDT/GO). O para discutir tratar dosobre o
Encerramento do Programa Farmácia Popular - Rede Própria (PFP-RP), em conjunto com a (CTASP),.
Participaram dos debates os palestrantes: Moyses Longuinho Toniolo de Souza, Representante
do Conselho Nacional de Saúde; Cleonice Lisbete Gama, Coordenadora-Geral do Programa Farmácia
Popular do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde; Marco Krieger, Vice-Presidente de Produção e Inovação da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ; e Nelson Mussolini, Presidente-Executivo da SINDUSFARMA.
Durante os debates, ressaltou-se que, com o ﬁm da rede própria do programa Farmácia Popular, os pacientes deixarão de receber mais de 100 tipos de remédios. Foi frisado ainda que este é um dos três maiores programas de saúde pública do Brasil, é gratuito, os acessos
foram expandidos por meio dele, assim como foram reduzidos os custos com internações, o que
resultou em benefícios a 38 milhões de pessoas. A maioria dos expositores demonstrou insatisfação com o ﬁm do programa, sobretudo por ter sido realizado sem consulta à sociedade.
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6 de dezembro
Portaria do Ministério da Saúde que exclui materiais e inclui procedimento relativo a material
para ﬁxação de haste em coluna vertebral na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais SUS
Especialistas e deputados debateram em audiência pública, na Comissão de Legislação Participativa, com a participação da Comissão de Seguridade Social e Família, sobre portaria do Ministério da Saúde que exclui materiais e inclui procedimento relativo a material para
ﬁxação de haste em coluna vertebral na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (OPMES). A reunião foi proposta por meio dos Requerimentos nºs 182 e 183 /2017-CLP, e 657/2017-CSSF, de autoria da Deputada Flávia Morais (PDT-GO).
Debateram a respeito do tema como expositores: Maria Inez Pordeus Gadelha, Chefe de Gabinete da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde; Luciano de Almeida Ferrer, Representante da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT)
e Rosylane Mercês Rocha, Conselheira Federal do Conselho Federal de Medicina (CFM).
Na audiência foi ressaltado que cerca de um milhão de pessoas estão na ﬁla do SUS aguardando
atendimento e que os médicos são capacitados, mas a espera por medicamentos atrapalha o atendimento.
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7 de dezembro
O aumento de preços do gás de cozinha e da gasolina
A
Comissão
de
Legislação
Participativa
realizou
audiência
pública para discutir o aumento de preços do gás de cozinha e da gasolina, objeto do Requerimento nº 173/2017, dos Srs. Chico Lopes (PCdoB/CE) e Assis Melo (PCdoB/RS).
Foram convidados para compor a mesa de discussão: Flávio Tojal, Gerente de Marketing da
Diretoria Executiva de Reﬁno de Gás Natural da Petrobras; Gustavo Scalcon, Gerente de Preços
da Diretoria Executiva de Reﬁno de Gás Natural da Petrobras; e Jacqueline Raﬀoul, Chefe da Divisão de Sanções Administrativas da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor - SENACON.
A Petrobras informou que, de acordo com a política de preços divulgada em 7/6/2017, reajustou em 5/11/2017 os preços do gás liquefeito de petróleo para uso residencial, envasado pelas distribuidoras em botijões de até 13 kg (GLP P-13), o gás de cozinha, em 4,5%, em média.
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7 de dezembro
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID
A audiência pública foi proposta por meio do Requerimento nº 174/2017, do deputado Chico Lopes (PCdoB/CE), para debater sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).
Participaram como palestrantes: Nilson de Souza Cardoso, Presidente do Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - FORPIBID;
Wagner Roberto Batista, Pró-Reitor de Ensino da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e ViceCoordenador da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES; e Bruna Brelaz, Diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes – UNE
Em uma reunião bastante produtiva, com participação de diversos representantes de entidades ligadas
ao tema e, por meio do e-democracia, de cidadãos interessados no assunto, falou-se que o programa é um alicerce
para a formação de professores no país e ﬁnalizá-lo seria um erro, porque prova que o Brasil não tem programas
de educação. E, ainda, o PIBID é uma garantia de que o estudante vai permanecer na faculdade. Uma das soluções
encontradas para a permanência do programa seria a realização de caravanas para debater a educação pública.
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12 de dezembro
Debate sobre a situação ﬁnanceira dos municípios
Diante da situação ﬁnanceira dos municípios que se arrasta ao longo dos anos, a Comissão de Legislação Participativa realizou audiência pública proposta por meio do Requerimento nº 168/2017, do deputado André Amaral (PMDB/
PB). A situação ﬁscal foi apontada como um dos motivos para essa crise dos municípios.
O autor do requerimento alertou que os prefeitos da grande maioria dos municípios não estão conseguindo custear os programas federais em razão dos valores que lhe são repassados, situação que gera
grande preocupação no meio político, especialmente entre os parlamentares que defendem as causas dos
municípios e sabem da importância que os recursos federais têm na gestão e desenvolvimento deles. Preocupado com disso, o parlamentar apresentou indicação que sugere ao Presidente da República a edição de
medida provisória de apoio ﬁnanceiro aos municípios, de caráter emergencial, no valor de 4 bilhões de reais.
Participaram
da
mesa
os
debatedores:
Hugo
Lembeck,
Tesoureiro da Confederação Nacional dos Municípios; e Fabiana Azevedo da Cunha Barth,

Membro

do

Conselho

Federal

da

Ordem

dos

Advogados

do

Brasil

-

OAB.
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13 de dezembro
Debate sobre a água no Brasil, no mundo e os fóruns mundiais que acontecerão no Brasil dentro de 6
(seis) meses
A Comissão de Legislação Participativa realizou a audiência pública para debate sobre a água no Brasil, no mundo e os fóruns mundiais que acontecerão no Brasil dentro de 6 meses. Diante da relevância do tema, os deputados Glauber Braga (PSOL/RJ) e Chico Lopes (PCdoB/
CE) propuseram a realização de audiência pública por meio do Requerimento nº 166/2017.
O Deputado Glauber Braga argumentou que o Fórum Mundial da Água, promovido pelo Conselho Mundial da Água, congrega grandes corporações e setores de governo pensando uma lógica da
água como commodity e objeto de lucro. No momento em que o mundo sofre com a escassez de água,
os interesses privatistas se voltam para o país que possui a maior reserva de água doce do mundo inteiro. Para resistir a esta lógica, os movimentos sociais, setores ambientalistas, acadêmicos e uma parcela relevante da sociedade civil está se reunindo e organizando paralelamente o Fórum Alternativo Mundial da
Água (FAMA), com o objetivo de pensar a água como um direito fundamental dos povos e da natureza.
A audiência contou com a participação dos expositores: Mayana Teixeira, representante do Fórum Alternativo Mundial da Água; Thiago Ávila, representante das Assembleias Populares da Água; Geovani Krenak, representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB;
Osvaldo Rosa da Silva Júnior, representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil- APIB.
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13 de dezembro
Inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deﬁciência e reabilitados pelo INSS, auxílio inclusão –
Lei Nº 13.146/2015
As Comissões de Legislação Participativa e de Seguridade Social e Família realizaram audiência pública com o objetivo de tratar da inclusão no mercado de trabalho da pessoa
com deﬁciência e reabilitados pelo INSS, auxílio Inclusão - Lei 13.146/2015, por meio dos Requerimentos nºs 180/2017- CLP e 658/2017 – CSSF, da deputada Flávia Morais (PDT/GO).
Participaram da audiência, como expositores: Patrícia Souza Oliveira, Coordenadora do Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deﬁciências e dos Reabilitados pelo
INSS; Eugênia Augusta Gonzaga, Procuradora Regional da República e integrante do Grupo de Trabalho de Inclusão de Pessoas com Deﬁciência - PFDC; Marco Antonio Pellegrini, Secretário da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deﬁciência; Fernanda Maria Pessoa Di Cavalcanti, Auditora-Fiscal do Trabalho do Departamento de Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho; e
Janilda Guimarães de Lima, Procuradora do Trabalho da 18ª Região do Ministério Público do Trabalho.
Dentre os pontos destacados durante a reunião destacaram-se o novo conceito de pessoa com deﬁciência adotado pela ONU, a exclusão dessas pessoas dos editais de concursos públicos, a falta de políticas públicas para esse grupo social, considerando que 72%
dos municípios brasileiros não desenvolvem nenhuma atividade para pessoas com deﬁciência.
Sobre o auxílio-inclusão, salientou-se que o benefício incentiva a entrada no mercado de trabalho; que há uma guerra diária de preconceito e resistência na contratação de pessoas com deﬁciência; assim como a necessidade de deliberação do Projeto de Lei 2130/2015 para a efetivação do benefício.
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14 de dezembro
Reajuste do piso salarial nacional para os proﬁssionais do magistério público da educação
básica
A

deputada

Flávia

Morais

(PDT/GO)

propôs

realização

de

audiên-

cia pública por meio do Requerimento nº 176/2017, para debater sobre o reajuste do piso salarial nacional para os proﬁssionais do magistério público da educação básica.
Participaram da Mesa desta reunião: Filipe Girardi, Diretor de Valorização dos Proﬁssionais de Educação, da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação - SASE/MEC; e Rosilene Correa Lima, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE e Diretora Financeira do Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO
Foi destacado que o piso salarial proﬁssional nacional para os proﬁssionais do magistério
público da educação básica é uma reivindicação histórica dos trabalhadores da educação e se constitui elemento basilar para valorização dos proﬁssionais do magistério da Educação Básica, com
vistas à construção dos Sistemas de Ensino para oferta de uma educação com qualidade social.
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14 de dezembro
Piso salarial dos proﬁssionais de relações públicas
A
Comissão
de
Legislação
Participativa
realizou
audiência
pública para debater o piso salarial dos proﬁssionais de relações públicas, em atendimento ao Requerimento nº 177/17, da Deputada Flávia Morais (PDT/GO)
Areunião contou com a participação dos palestrantes: José Ulisses Fontenele Figueira, Presidente
do Conselho Regional de Proﬁssionais de Relações Públicas – CONRERP - 6ª Região; e Donne Pinheiro
Macedo Pisco,Assessor Jurídico do Conselho Federal de Proﬁssionais de Relações Públicas – CONFERP.
Na reunião foi ressaltada a importância de os proﬁssionais de relações públicas receberem
salários compatíveis com a respectiva qualiﬁcação. Contudo, o estabelecimento de um piso salarial
deve ser avaliado com parcimônia, posto que, se o valor for muito superior ao da média praticada, as
empresas poderão deixar de contratá-los. Por conseguinte, tais proﬁssionais atuarão com outra nomenclatura ou outros proﬁssionais farão as atividades, como jornalistas e publicitários. As empresas são
obrigadas a pagar o valor mínimo da categoria, mas não são obrigadas a contratarem o proﬁssional.
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16 de maio
Seminário: “DEBATER O JOGO BALEIA AZUL”
Seminário conjunto das Comissões de Legislação Participativa, Seguridade Social e Família e de
Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado serviu para discutir o jogo “Baleia Azul”, por intermédio dos Requerimentos nºs 111 e 121/2017-CLP, respectivamente da Deputada Flávia Morais (PDT/
GO) e do Deputado Adérmis Marini (PSDB/SP); 497, 503, 504, 511 e 512/2017-CSSF, respectivamente
dos Deputados Flavinho (PSB/SP), Pr. Marco Feliciano (PSC/SP), Flávia Morais (PDT/GO), Flavinho
(PSB/SP) e Jandira Feghali (PCdoB/RJ); e 196/17-CSSPCO, do Deputado Subtenente Gonzaga (PDT/MG).
O jogo, uma espécie de brincadeira macabra que teve origem na Rússia, é suspeito de ser
o responsável pelo suicídio de adolescentes pelo mundo todo. O jovem que entra no jogo via redes sociais, como facebook e whatsapp, recebe de um tutor uma série de desaﬁos, como assistir ﬁlmes de terror durante a madrugada, automutilar-se com facas ou navalhas, além de outras menos agressivas. No total, são cinquenta tarefas, sendo a última delas, tirar a própria vida.
Além dos parlamentares, participaram do seminário representantes da Polícia Federal, de organizações de psicologia, do Centro de Valorização da Vida (CVV), do facebook, do google e do safernet. O objetivo do debate foi descobrir as causas que levam tantos jovens a aderir a um jogo com consequências tão drásticas e encontrar formas de coibir a difusão desse tipo de crime na internet.
Os representantes do google e do facebook garantiram que têm ferramentas conﬁáveis de denúncia contra conteúdos que incitem ao crime, à violência ou à discriminação de qualquer tipo. Somente em 2016, mais de três milhões de canais do youtube foram retirados do ar por causa de problemas dessa espécie. A rede social com mais usuários no planeta prioriza denúncias de suicídio e tem um
convênio para o CVV, para onde encaminha casos urgentes de suspeita de suicídio. Por meio desse convênio, também foi produzido um vídeo educativo que já teve mais de 4 milhões de visualizações.
Os parlamentares presentes ao encontro foram unânimes em aﬁrmar que o suicídio é um problema de saúde pública grave, e o Jogo da Baleia Azul é apenas um dos facilitadores do ato fatal. Mas ressaltaram que a incitação ao suicídio é crime e, como tal, deve ser punido por meio de legislação especíﬁca. Já o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais
(FENAPEF), Luiz Antônio Baldens, garantiu que a PF já iniciou as investigações, principalmente nos
estados em que ocorreram casos - Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco.
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17 de maio
IX SEMINÁRIO NACIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA

Numa iniciativa da ONG SOS Segurança Dá Vida, autora da Sugestão nº 95/17, a Comissão de
Legislação Participativa da Câmara promoveu o IX Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública. O seminário, que acontece há nove anos, teve como objetivo avaliar a pauta legislativa e
debater as principais proposições em tramitação no Congresso Nacional que dizem respeito à categoria.
Em 2017, a maior reivindicação trazida pelos guardas municipais foi a inclusão da categoria entre aquelas que têm direito à aposentadoria especial na Reforma da Previdência, em tramitação no Congresso Nacional. E os guardas municipais, que lotaram o auditório Nereu Ramos, conseguiram uma vitória, a assinatura de destaque para votação em separado pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/
SP) e outros, durante o encontro, para que seja concedido o direito à aposentaria especial à categoria.
A presidente da Comissão de Legislação Participativa, dep. Flávia Morais (PDT/GO), garantiu apoio ao destaque, mas ressaltou que “a luta mesmo é para que a reforma da previdência da forma como está colocada não passe no Plenário”. Para a deputada, “a reforma é injusta, principal-
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mente por penalizar os trabalhadores, antes de cobrar a dívida dos devedores do INSS, que são, em
sua maioria, grandes empresas e banqueiros”. Flávia Morais criticou também o fato de a proposta não tocar em outros pontos, como o uso do dinheiro da previdência para pagamento da dívida pública.

Durante o seminário, os guardas municipais apresentaram outras pretensões, como serem igualados
às polícias na categoria da área de segurança pública. E reivindicaram também o reconhecimento do exercício de atividade de risco. As guardas municipais são instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, responsáveis por diversos serviços preventivos de segurança pública, como solucionar conﬂitos, atuar
como agente de trânsito nas vias municipais e encaminhar o autor das infrações ao delegado de polícia.
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30 de maio
PRÁTICAS NATURALISTAS E A REGULAMENTAÇÃO DAS PROFISSÕES DE NATURÓLOGOS E NATUROPATAS
A Comissão de Legislação Participativa, atendendo ao Requerimento nº 102/2017, do Deputado Leonardo Monteiro (PT/MG), realizou seminário com o objetivo de tratar das práticas que envolvem o uso de
plantas medicinais, de meditação ou de massagens terapêuticas objetivando a promoção, a manutenção e a recuperação da saúde dos cidadãos, assim como a regulamentação das proﬁssões de Naturólogos e Naturopatas.
Naturólogos e terapeutas defenderam a regulamentação das respectivas proﬁssões pela Câmara dos Deputados. Eles querem reconhecimento e a aplicação na saúde pública de práticas baseadas em uma abordagem integral do ser humano e em métodos naturais.
Com isso, eles poderiam contar com piso salarial e concorrer a vagas em concursos públicos.
O Projeto de Lei nº 3.804/12, em análise na Câmara, regulamenta a proﬁssão de naturólogo, proﬁssional responsável por propor terapias holísticas que utilizem práticas naturais visando à promoção, à manutenção e à recuperação da saúde e foi também objeto de debate no seminário.
A preocupação do Conselho Federal de Medicina (CFM) é que se regulamentem práticas que não
possuam comprovação cientíﬁca de acordo com critérios adequados de pesquisa. Outro temor, segundo a
conselheira do CFM Rosilane Mercês Rocha, seriam os limites de atuação desses novos proﬁssionais.
Já o representante da Sociedade Brasileira de Naturologia, Daniel Maurício Rodrigues, argumentou que existem ensaios clínicos, estudos sociológicos e antropológicos que comprovam a eﬁcácia da naturologia. Flávia Placeres também lembrou que já existem cursos superiores de formação em naturologia.
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Rosilane Rocha, no entanto, observou que nem sempre um curso de bacharelado segue perﬁs de pesqui
sas
controladas.
Em
comparação,
ela
destacou
que
não
basta um médico iniciar um estudo e trazer a proposta de um novo tratamento,
se não provar cientiﬁcamente que o novo método passou por todos os estádios de pesquisa.
O relator do PL 3804/12 na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, deputado Leonardo Monteiro (PT-MG), informou que pretende construir o consenso antes de apresentar seu relatório, já que existe uma diversidade de práticas complementares à medicina tradicional e até divergências entre os proﬁssionais.
A regulamentação também interessa ao Ministério da Saúde, que já conta com a Política Nacional
de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Tal política, conforme o representante do Ministério da Saúde Daniel Miele Amado, segue propósitos da Organização Mundial da Saúde (OMS), que apoia
centros de estudo no mundo todo acerca de resultados positivos decorrentes da prática de meditação ou de
yoga, por exemplo. “A tendência internacional é de regulamentação dessas práticas”, comentou Amado.
No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 3 mil municípios
já
ofertam
práticas
complementares
à
medicina
convencional,
sem
substituí-la. No ano passado, houve mais de 2,2 milhões de atendimentos individuais.
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12 de junho
DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA
Deputados e representantes do Ministério Público e do Governo Federal destacaram a importância da adoção de medidas de combate à violência contra idosos em seminário conjunto das Comissões de Legislação Participativa e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, por intermédio dos Requerimentos nºs 128/2017-CLP e 50/2017-CIDOSO,
respectivamente da Deputada Flávia Morais (PDT/GO) e do Deputado Gilberto Nascimento (PSC/SP).
Os idosos ocupam o segundo lugar no número de denúncias do Disque 100, voltado à proteção contra violações aos direitos humanos. A informação foi dada pelo Coordenador-Geral do Serviço, Fabiano
Lima. Segundo ele, em 2016, o Disque 100 recebeu 32.632 queixas relacionadas aos idosos – a maior delas
ligadas a negligência (38%), seguidas de violência psicológica (26,08%) e violência patrimonial (20,32%).
A Procuradora Regional da República, Eliana Torelly, comentou que a violência contra a população
acima dos 60 anos ainda é muito grande no Brasil. Ela destacou que, para melhorar o atendimento a esse público, o Ministério Público conta em todos os estados com promotorias especializadas na defesa da pessoa idosa.
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, o Deputado Gilberto Nascimento defendeu que sejam criadas penalidades em caso de omissão das entidades responsáveis pela assistência ao idoso. Na avaliação dele, os índices de resolução das denúncias ainda são muito baixos.
Por sua vez, a Presidente da Comissão de Legislação Participativa, Deputada Flávia Moraes, ressaltou que é preciso discutir políticas públicas capazes de dar segurança e amparo aos idosos.
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13 de junho
14ª SEMINÁRIO - 14º SEMINÁRIO LGBT - TRANSIÇÃO CIDADÃ: NOSSAS VIDAS IMPORTAM
Os direitos da população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) foram discutidos em seminário conjunto das Comissões de Legislação Participativa; Direitos Humanos e Minorias; Seguridade Social e Família; Educação; Cultura; e de Trabalho, Administração e Serviço
Público, por meio dos Requerimentos nºs 26/2017-CDHM; 95/2017-CCULT; 116/2017; 289/2017-CE;
200/2017-CTASP; e 485/2017-CSSF, respectivamente dos Deputados Chico Alencar (PSOL/RJ), Erika Kokay (PT/RJ) e Janete Capiberibe (PSB/AP); Jean Wyllys (PSOL/RJ); Glauber Braga (PSOL/RJ);
Glauber Braga (PSOL/RJ); Orlando Silva (PCdoB/SP); Jean Wyllys (PSOL/RJ) e Erika Kokay (PT/DF).
O movimento LGBT é unânime: a atual conjuntura política brasileira impede o avanço das demandas
do setor. Antes de começarem a falar no 14º Seminário LGBT do Congresso Nacional, todos os participantes
ﬁzeram questão de pedir a saída do presidente Michel Temer e a realização de eleições diretas, pois, na visão
deles, o governo federal, assim como o Congresso Nacional, tem uma pauta conservadora e antidemocrática.
O entendimento da transexualidade como transtorno mental foi questionado no seminário. A representante do Conselho Federal de Psicologia no evento, Sandra Sposito, ressaltou que a psicologia já não trata
a homossexualidade como doença e que o entendimento sobre a transexualidade segue o mesmo caminho.
Outro ponto que mereceu destaque foi a violência contra pessoas LGBT. Segundo Jéssica Bernardo, do Ministério da Saúde, 24 pessoas LGBT sofrem violência por dia
no Brasil. Pelos dados do Ministério da Saúde, pelo menos 10% dos casos de violência foram motivados pela homofobia, mas esse percentual pode esconder alguma subnotiﬁcação.
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20 de junho
A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL E OS DESAFIOS AO CUMPRIMENTO DA
LEI nº 12.305, DE 2010
A Comissão de Legislação Participativa reuniu especialistas num seminário para discutir o cumprimento da Lei de Resíduos Sólidos e projetos que visam prorrogar o prazo para
os municípios acabarem com os lixões. O seminário foi proposto por meio do Requerimento nº 130/2017, da Deputada Flávia Morais (PDT/GO) e do Deputado Chico Lopes (PCdoB/CE).
A conclusão foi que falta ﬁnanciamento para acabar com os lixões e dar uma destinação adequada
aos resíduos sólidos no Brasil. A reclamação foi feita por diversos deputados e participantes do encontro,
que discutiu os desaﬁos para o cumprimento da Lei 12.305/10, a qual, entre outras previsões, determinou
que os municípios brasileiros teriam até o dia 3 de agosto de 2014 para acabar com todos os lixões do País.
“O ﬁnanciamento é um grande impeditivo para que os municípios consigam se adequar à lei. Mas prorrogar não é solução para o problema. A gente precisa encarar e enfrentar”, resumiu a Deputada Flávia Morais.
Já na abertura do seminário, o diretor de Financiamentos de Projetos de Saneamento do Ministério das Cidades, Sérgio Wippel, anunciou uma seleção pública para que municípios e estados
pleiteiem recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para investimento em sistemas de abastecimento de água, drenagem urbana e aterramento sanitário, entre outros serviços. Inicialmente, seriam disponibilizados R$ 2,2 bilhões. A novidade é que a seleção não tem prazo determinado como das outras vezes, em que o ﬁnanciamento ﬁcava disponível por apenas 75 ou 90 dias.
Na Câmara, entre outras propostas, tramita o Projeto de Lei 2289/15, do Senado, que prorroga para entre 2018 e 2021, conforme o tamanho da população, o prazo para que os municípios encerrem os seus lixões e os substituam por aterros sanitários.
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“Precisamos da prorrogação urgente dos prazos. Isso vai trazer mais fôlego”, defendeu a representante da
Confederação Nacional dos Municípios, Cláudia Lins. Ela lembrou que a lei trouxe obrigações para União, estados
e municípios, mas apenas os municípios estão submetidos a sanções, como multas que chegam a R$ 50 milhões.
Números citados pelo diretor presidente da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública (Abrelpe), Carlos Silva Filho, apontam a existência de 2,9 mil lixões no Brasil e indicam que 3,3 mil municípios, dos mais de 5 mil, depositam seus resíduos em locais inadequados, afetando a qualidade da vida de quase 77 milhões de brasileiros.
Segundo o secretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Jair Tannús, pouco mais da metade dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil já tem disposição ﬁnal ambientalmente adequada em aterro sanitário. Segundo ele, o governo federal destinou, entre 2010 e 2016, R$ 1,2 bilhão para implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Os investimentos do governo, no entanto, ainda somam pouco, na avaliação de Carlos Silva Filho. Ele explicou que o custo ambiental e de saúde dos lixões é de R$ 30 bilhões até 2021 para os municípios. “Precisamos investir R$ 10,3 bilhões para resolver o problema, enquanto que para mantê-lo gastaremos R$ 30 bilhões”, comparou.
Entre as soluções para a questão, o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem, deputado Carlos Gomes (PRB/RS), defendeu a reestruturação das cooperativas de reciclagem e uma linha de ﬁnanciamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para as indústrias do setor.
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8 de agosto
SAÚDE COMO DIREITO HUMANO
As Comissões de Legislação Participativa; Desenvolvimento Urbano; Defesa dos Direitos da Mulher; Direitos Humanos e Minorias; Seguridade Social e Família; e de Trabalho, Administração e Serviço Público realizaram seminário conjunto sobre “Saúde como Direito Humano”, tendo como principal
foco da discussão a ameaça da garantia desse direito constitucional, decorrente da falta de investimentos.
Durante
os
debates,
alegou-se
que
as
principais
conquistas
da
Constituição
de
1988
não
estão
sendo
devidamente
valorizadas.
O
subﬁnanciamento coloca em risco o próprio Sistema Único de Saúde, que é reconhecido internacionalmente.
A rgumentou-se ainda que a Constituição prevê investimentos em saúde e educação
como forma de garantir o sucesso de políticas públicas, cujo objetivo foi estender a toda sociedade direitos que eram garantidos, até então, a apenas a uma pequena parcela da população.
Além disso, foi defendida a declaração de inconstitucionalidade da emenda constitucional que limitou os gastos públicos, posto que a falta de ﬁnanciamento coloca em risco o funcionamento do SUS e pode agravar o quadro de desigualdade social no País.
Representantes do Governo destacaram que esforços tem sido empreendidos com foco
nas populações mais vulneráveis, como deﬁcientes, dependentes químicos e idosos, e que o
principal desaﬁo das políticas públicas é garantir a diminuição das desigualdades regionais.
A Deputada Flávia Morais (PDT/GO), autora do Requerimento nº 140/2017, que propôs na Comissão
de Legislação Participativa a realização do evento, enfatizou que pesquisa realizada pelo Ipea em 2016 indicou
que o principal problema de 58% dos brasileiros que procuram atendimento na rede pública é a falta de médicos. Mostrou também que em torno de 700 municípios não possuem um único proﬁssional de saúde. Em outros 1,9 mil municípios, 3 mil candidatos a paciente disputam a atenção estatística de menos de um médico por
pessoa. Para a parlamentar, considerando que a prevenção de doenças custa mais barato para o SUS - uma vez
que reduz os gastos com tratamento e internações – é mais sensato proporcionar acesso médico à população.
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9 de agosto
16 ANOS DA LEI DA APRENDIZAGEM
Em seminário promovido pela Comissão de Legislação Participativa, Deputada Flávia Morais (PDT-GO) aﬁrmou que, se a Lei de Aprendizagem (10.097/00) fosse cumprida, 500 mil jovens
a mais seriam contratados. O evento foi proposto por meio da Sugestão nº 84/2016, do Instituto Solidário Estudantil do Empreendedor Individual, cujo objetivo foi tratar dos 16 anos da lei de aprendizagem, que obriga empresas de médio e grande porte a contratar de 5% a 15% de jovens aprendizes.
Flávia Morais baseia-se em dados do Ministério do Trabalho e Emprego de outubro de 2016. Segundo o estudo, existem no Brasil cerca de 393 mil jovens aprendizes contratados em empresas, quando deveria haver 957 mil contratados, se a referida Lei fosse de fato cumprida. Pela legislação, o jovem aprendiz deve ter entre 14 e 18 anos e cursar escola técnica.
AProcuradora Federal do Ministério Público do Trabalho do Paraná, Mariane Josviak, ressaltou a importância da lei, já que, antes de 2000, jovens participavam do mundo do trabalho sem vínculos empregatício e previdenciário. Ela defendeu a ampliação da lei, a ﬁm de obrigar também órgãos públicos a contratar jovens aprendizes. Conforme a procuradora, isso possibilitaria a contratação de até 1,8 milhão de jovens aprendizes no País.
A Câmara
já
analisa
o
Projeto
de
Lei
2942/11,
da
deputada
Flávia Morais, que prevê a oferta de estágio remunerado a adolescentes de baixa renda pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
A representante do Instituto Solidário Estudantil Empreendedor Individual, Mafra Meris, disse que
o Ministério do Trabalho só ﬁscaliza cerca de 5% das empresas. Ela também defendeu o trabalho junto aos
os departamentos de recursos humanos para possibilitar a contratação dos jovens. Já Selton Lucas, do Parlamento Jovem de Recife, aﬁrmou que não adianta existir a lei se não houver a ﬁscalização das medidas.
O superintendente daAssistência Social do Estado de Goiás, Jales Barreto Júnior, por sua vez, observou que
muitas vezes as empresas preferem pagar multa do que empregar jovens. Além disso, salientou que não basta dar
emprego para os jovens – é preciso também acompanhar a situação das famílias e a situação escolar desses jovens.
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22 de agosto
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PRIORIDADE NACIONAL.
As Comissões de Legislação Participativa e de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia promovem o “Seminário Desenvolvimento Regional, Prioridade Nacional”, em atendimento às Sugestões nºs 85 e 88/2016 e ao Requerimento nº 136/2017 e ao Requerimento nº 136/2017-CINDRA, do Deputado Valadares Filho (PSB/SE).
O Seminário serviu para debater temas como o fortalecimento dos órgãos regionais de desenvolvimento, a democratização e consolidação do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, a destinação dos fundos setoriais para o incentivo à pesquisa e desenvolvimento tecnológico e o encaminhamento de uma nova lei para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional.
É forçoso reconhecer que os desequilíbrios socioeconômicos entre as regiões brasileiras são profundos e
persistentes.Adespeito de todos os investimentos e esforços governamentais envidados, o PIB per capita da Região
Nordeste, por exemplo, ainda é metade do nacional. Para que ele viesse a alcançar 75% do PIB per capita nacional,
mantida a média de crescimento econômico da última década de 2000-2010, seriam necessários mais de 50 anos.
Para o Relator da Sugestão nº 88/2016, Deputado Chico Lopes (PCdoB/CE), esse desequilíbrio é, além
de imoral, inconstitucional. A Constituição de 1988 assinala à União a competência exclusiva de elaborar e
executar planos regionais de ordenação do território e do desenvolvimento econômico e social e prevê instrumentos institucionais, creditícios e ﬁscais para implantá-los – entre os quais se destacam os Fundos Regionais.
Hoje, não só a Região Nordeste, mas as Regiões Norte e Centro-Oeste não podem mais prescindir
dos Fundos Constitucionais, o que se pode constatar pela magnitude dos impactos desses Fundos sobre as
economias regionais. Em 2014, com a contratação de R$ 13,45 bilhões, o FNE beneﬁciou mais de 1,35
milhões de pessoas no Nordeste. Mas os impactos não são menores nas outras Regiões beneﬁciárias: nada
menos que R$ 22,8 bilhões – ou 7% – do PIB total de R$ 308 bilhões da Região Norte em 2014 decorreram da contratação de R$ 5,35 bilhões do FNO nesse mesmo ano. No histórico acumulado do CentroOeste até então, a contratação de R$ 52 bilhões já havia gerado então cerca de 5,8 milhões de empregos.
A AFBNB é uma das entidades que mais vem se destacando nos últimos anos na defesa dos Fundos Regionais e demais prerrogativas constitucionais das Regiões mais injustiçadas historicamente no País.
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29.30 e 31 de agosto
1º SEMINÁRIO DE VEREADORES DE SANTA CATARINA
Numa iniciativa do Deputado Jorginho Mello (PR/SC), por meio dos Requerimentos nºs 124 e
145/2017, a Comissão de Legislação Participativa realizou o “1º Seminário de Vereadores de Santa Catarina”.
Realizado em três dias, o Seminário tratou do temas: Processo de Fiscalização nas Licitações; Procedimento e Instruções sobre a Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos; Aspectos Gerais da Previdência dos Municípios; Políticas de Transporte Escolar; Pequenos Negócios e o Desenvolvimento Local; A
Importância do Poder Legislativo para os Municípios; Orçamento Geral da União – Importância e Impacto
das Emendas Parlamentares nos Municípios, A Corrupção e o Impacto nas Contas Públicas, Reforma Política.
O evento contou com a participação dos Deputados Federais de Santa Catarina Jorginho Mello (PR),
João Paulo Kleinübing (PSD), Celso Maldaner (PMDB); Valdir Colatto (PMDB); Carmen Zanotto (PPS);
Esperidião Amin (PP); bem como dos Deputados Flávia Morais (PDT/GO), Lincoln Portela (PRB-MG); Chico Lopes (PCdoB/CE), Ronaldo Lessa (PDT-AL); Paulo Bauer (PSDB-SC), além do Senador Paulo Bauer
(PSDB/SC) e dos Vereadores Adelar José Provenci, Presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina
- UVESC; e Rachel Elma Mohr Steiernagel, Presidente do Fórum da Mulher Vereadora junto à UVESC.
Participaram do evento como expositores: Frederico Júlio Goepfert Júnior, Secretário de Controle
Externo de Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da União – TCU; Vítor Ximenes, Diretor do Departamento de Coordenação de Orientação de Órgãos Jurídicos da Advocacia Geral da União – AGU; José Marcelo
Goulart de Miranda, Analista da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae; Mauro Luciano Hauschild, Procurador Federal licenciado e Ex-Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS; Djailson Dantas, Coordenador do Programa Caminho na Escola; Gabriel Marques, Coordenador do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNAT; Antônio Helder Medeiros Rebouças, DiretorExecutivo do Instituto Legislativo Brasileiro – ILB; Wagner Primo Figueiredo Júnior, Consultor de Orçamento da Câmara dos Deputados; Fábio Medina Osório , Advogado, Ex-Promotor de Justiça, Ex-Ministro da Advogacia Geral da União; e Carlos David Carneiro Bichara, Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados.
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13 de setembro
DEBATE SOBRE AS PRIVATIZAÇÕES DO GOVERNO FEDERAL
Líderes de oposição, coordenadores de frentes parlamentares e 26 entidades de trabalhadores anunciaram mobilização nacional contra o pacote de privatização do governo Michel Temer. Eles se reuniram, em seminário da Comissão de Legislação Participativa, proposto pelo Deputado Glauber Braga (PSOL/RJ), por meio do Requerimento nº 149/2017.
Durante o seminário os participantes anunciaram indicativos de greve geral, manifestações de rua e
ações legislativas a partir de outubro. A meta foi barrar a privatização de 59 empreendimentos, anunciada em
agosto, com a expectativa de arrecadação de R$ 40 bilhões para os cofres públicos. Do pacote, constam estradas,
portos e aeroportos. Mas o principal alvo dos protestos é a possível venda da Eletrobrás e da Casa da Moeda.
Um dos organizadores da audiência, o líder do PSOL, Deputado Glauber Braga (RJ), anunciou a
mobilização nacional: “Aqui, de hoje, sai um manifesto. A gente pretende sair com uma campanha nacional ‘Eu não vendo o meu País’. Além disso, quando eles colocarem a proposta de privatização em votação, no
Plenário da Câmara, eu acho que a gente tem que ter a posição clara de não deixar votar”.
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Centrais Elétricas do São Francisco (Chesf), deputado Danilo Cabral (PSB-PE), classiﬁcou a privatização da Eletrobrás de “perversa e danosa” para o Nordeste. Para o 1° vice-presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Chico Lopes (PCdoB-CE), “O programa de entrega das estatais é de traição nacional”.
Todos os líderes de oposição, no entanto, aﬁrmaram que as ações no Congresso só teriam chance de êxito se fossem respaldadas por mobilizações nas ruas. Representante da Central de Trabalhadores do Brasil, Paulo Vinícius
Já o coordenador nacional do
ção, falou em ocupações contra o que
Nenhum governista compareceu ao

foi um dos líderes sindicais a defender uma greve geral.
Movimento dos Sem-Terra, Alexandre Conceiele chama de “desmonte do patrimônio público”.
evento. Mas, em relação à Chesf, por exem-

plo, parlamentares governistas, como o deputado Júlio César (PSD-PI) e coordenador da bancada do Nordeste, já se manifestaram contra a proposta em outros eventos na Câmara.
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4 de outubro
DEBATE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 12.732 DE 2012, CONHECIDA COMO A
LEI DOS 60 (SESSENTA) DIAS, “QUE DETERMINA UM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
A PARTIR DO DIAGNÓSTICO PARA QUE PACIENTES COM CÂNCER INICIEM O TRATAMENTO”
As Comissões de Legislação Participativa e de Seguridade Social e Família promoveram Seminário para debater a Implementação da Lei nº 12.732, de 2012, conhecida como Lei dos
60 dias, “que determina um prazo de até 60 dias para que pacientes com câncer iniciem o tratamento”.
Considerando os impasses para a lei ser implementada em todos os serviços vinculados a este tipo
de atendimento na rede de saúde, o seminário foi proposto por meio dos Requerimentos nºS 127/2017CLP e o 524/2017-CSSF, ambos das Deputadas Flávia Morais (PDT-GO) e Carmen Zanotto (PPS/SC).
Durante o seminário, o Deputado Sérgio Reis (PRB/SP) recebeu titulação de Embaixador da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer.
Em comemoração ao “Outubro Rosa”, movimento mundial de conscientização sobre a importância de detecção precoce de câncer de mama, os convidados discutiram, em duas mesas, a necessidade do diagnóstico precoce.
A

Técnica da Coordenação Geral de Atenção Especializada-DAET/SAS, do Ministério da Saúde, Aline Leal Gonçalves Creder Lopes, frisou que os números insuﬁcientes de biópsias fazem o diagnóstico precoce ser o maior gargalo no combate ao câncer.
A Presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz de Camargo Barros, destacou que
47% dos novos casos de câncer são avançados e que, em média, levam-se 6 meses para começar um tratamento, de forma que os benefícios legais não são disponibilizados em tempo hábil.
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11 de dezembro
DEBATE SOBRE A POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL BRASILEIRA
A

Comissão

de

Legislação

Participativa

realizou

seminário

sobre

“A

Po-

lítica Pública Habitacional Brasileira”, no Auditório do Sinpro, no Rio de Janeiro, por meio do Requerimento nº 172/2017, do Deputado Glauber Braga (PSOL/RJ).
Durante o seminário, vários problemas relacionados à política habitacional foram levantados, como a
desinformação e o fornecimento pelos órgãos públicos de informações diferentes para as mesmas questões; a
má utilização dos recursos públicos; a insuﬁciência de verbas para pagamento de salários, insumos hospitalares e até para a construção de mais moradias; a falta de credibilidade nos governos e nas instituições como
um todo; interesses imobiliários; a necessidade de oferta de moradia às famílias que perderam suas casas em
tragédias climáticas; e as remoções na comunidade. Argumentou-se, ainda, que em razão da falta de programas que garantam moradia, o que resta à população são as lutas dos Movimentos Sociais e as ocupações.
Representantes do Governo alegaram que a maior diﬁculdade está na localização de terrenos topográﬁcos aceitáveis para os projetos habitacionais. Com a diﬁculdade de localização desses terrenos, os projetos de
construção têm de se adequar ao terreno, o que eleva o gasto com a obra e muitas vezes, acaba inviabilizando.
Dentre as propostas apresentadas, destacam-se a necessidade de cuidar da urbanização das favelas, em vez de remover os habitantes; a importância de as prefeituras receberem os moradores das favelas; e a oferta de políticas públicas habitacionais eﬁcientes para quem realmente precisa.
Participaram do seminário como debatedores: Yuri Moura, Representante do Movimento do Aluguel
Social e de Moradia da Região Serrana; Inês de Abreu, Representante da Favela Indiana do Morro do Borel; Ruan
Digo de Andrade, Representando a Deputada Estadual Zeidan (PT/RJ); Claúdio Jorge Soares, Representando o
Deputado Federal Wadih Damous (PT/RJ); Ednalva Cunha, Representante da Comunidade Rádio Sonda; Emerson Souza, Representante da Comunidade do Horto Florestal; Leila Oliveira, Representante da Ocupação Povo
Sem Medo; Cláudia Renata, Representante do Movimento Aluguel Social e Moradia da Região Serrana; Emília
Maria De Souza, Representante da Comunidade do Horto; David Gomes, Representante das Brigadas Populares;
Vitor Guimarães, Representante do MTST e do Povo Sem Medo; Fabio Quintino, Gerente Regional de Negócios
da Caixa Econômica Federal; Luciana Mendes Barbosa, Representante da Sociedade Civil; Jaqueline Andrade, Representante da Comunidade da Barrinha; e Beto Do Vidigal, Representante da Comunidade do Vidigal.
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17 de maio
EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO “ENTRE HOMENS DE BEM”, SEGUIDO DE DEBATE SOBRE OS DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBT NO BRASIL, COM ENFOQUE PARA O ANDAMENTO DESSA PAUTA NO CONGRESSO NACIONAL
Proposta

pelo

Deputado

Glauber

Braga

(PSOL/RJ),

por

meio

do

Requerimen-

to nº 114/2017, a exibição do documentário “Entre Homens de Bem” contou com a participação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e foi seguida de debate sobre os direitos da população LGBT no Brasil, com enfoque para o andamento dessa pauta no Congresso Nacional.
Após a exibição, participaram como debatedores: Deputado Federal Jean Wyllys; Marcia Tiburi - Filósofa e Articulista; Carlos Juliano Barros e Caio Cavechini - Diretores do documentário.
O Deputado Glauber Braga justiﬁcou que o evento teve por objetivo dar visibilidade ao dia
17 de maio, consagrado Dia Internacional Contra a LGBTfobia, data em que foi retirada da classiﬁcação internacional de Doenças o código 302, que considerava a homossexualidade uma doença.
Desde então, o dia 17 de maio tornou-se data de grande relevância para a população LGBT em todo
o mundo, pois constitui marco histórico para luta contra o preconceito, a patologização e o estigma contra
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, em todos os níveis e esferas da sociedade.
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31 de outubro
COMPARECIMENTO DE MINISTRO DE ESTADO
ESCLARECIMENTO SOBRE O SERVIÇO SOCIAL NO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
Por meio do Requerimento nº 162/2017, dos Deputados Chico Lopes (PCdoB/CE) e Luiza Erundina
(PSOL/SP), a Comissão de Legislação Participativa decidiu convocar o Ministro do Desenvolvimento Social,
Osmar Terra, para prestar esclarecimentos sobre o Serviço Social no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Durante a reunião, o Ministro rebateu críticas de parlamentares da oposição de que o governo de Michel
Temer vem fazendo cortes em programas como o Bolsa Família e o Auxílio-doença. Ele asseverou que houve
uma mudança na gestão desses programas, que passaram por um “pente ﬁno” para a identiﬁcação de fraudes.
Segundo Osmar Terra, foram retiradas do Bolsa Família 4,4 milhões de famílias que não necessitavam do benefício, ganhavam mais do que declaravam. O ministro acrescentou que, pela primeira vez, a ﬁla
de espera do programa foi zerada e a família passa a receber o benefício no mês seguinte ao da inscrição.
O Deputado Marcon (PT-RS), ao discordar do Ministro, aﬁrmou que o Governo Federal trata as questões sociais como despesa. “O governo corta Bolsa Família, salário mínimo, Água para Todos, recursos para a
compra de alimentos. E dá de mão beijada para os grandes, vende o pré-sal”, listou. Além disso, pediu que Osmar Terra denunciasse vereadores e prefeitos que recebiam Bolsa Família mencionados por ele na audiência.
O Ministro acrescentou que, em relação ao auxílio-doença, também foram identiﬁcados casos de pessoas que
recebiam o benefício há mais de dois anos sem precisar.Aeconomia gerada a partir dessa medida, de acordo com o ministro, já resultou em R$ 4,5 bilhões no último um ano e meio e aumentará para R$ 15,5 bilhões por ano até o ﬁm de 2018.
Ainda segundo Osmar Terra, o Orçamento de sua pasta no próximo ano
será de R$ 33,5 bilhões, R$ 5 bilhões a mais que o inicialmente previsto em agosto.
Os autores do requerimento de convocação justiﬁcaram o pedido com base em notícias de que o governo proporia a retirada do serviço da estrutura do INSS. Osmar Terra, no entanto, informou que não se mexeu no regimento e o serviço foi mantido.
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21 de novembro
CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO “SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA”
Numa iniciativa da Deputada Flávia Morais (PDT/GO), seguindo a tradição da Comissão de Legislação Participativa, foi realizada a Cerimônia de Entrega do Prêmio “Selo Participação Legislativa” para as entidades
que se destacaram na participação popular ao longo do ano anterior.
A Presidente Flávia Morais destacou a relevância da iniciativa para fortalecer e motivar a participação popular na Casa. “O importante não é receber homenagens e, sim, merecê-las. E as entidades hoje aqui
presentes atenderam a todos os critérios de forma exemplar”, acrescentou.
As entidades concorreram em quatro categorias distintas. As três primeiras colocadas, de cada modalidade, foram contempladas com a premiação, cuja primeira edição ocorreu em 2013.
Roberto Carvalho Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) – primeira colocada na categoria das entidades com maior número de sugestões aprovadas no ano passado – ressaltou o papel
da Comissão de Legislação Participativa de dar à sociedade a oportunidade de inﬂuenciar diretamente as
decisões do Congresso.
A presidente do Instituto Oncoguia, primeiro lugar na categoria das que realizaram atividades consideradas relevantes à sociedade, Luciana Holtz de Camargo Barros, agradeceu o reconhecimento dado à
entidade. “Estamos muito felizes pelo prêmio. O câncer não é um problema apenas do instituto, é um problema de todos nós e vem sendo tratado de forma correta na Casa”, comentou.
Premiados:
- Categoria maior número de sugestões apresentadas
1º lugar: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀ shore de Macaé, Casimiro de Abreu,
Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus (RJ)
2º lugar: Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil 3º lugar: Instituto Doméstica Legal
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- Categoria maior número de sugestões aprovadas
1º lugar: Associação dos Juízes Federais do Brasil
2º lugar: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀ shore de Macaé, Casimiro de Abreu,
Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus (RJ)
3º lugar: Associação Sergipana de Distribuidores Independentes em Marketing de Rede
- Categoria maior número de participantes em eventos propostos
1º lugar: Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc)
2º lugar: ONG SOS Segurança Dá Vida
3º lugar: Associação Sergipana de Distribuidores Independentes em Marketing de Rede
- Categoria entidades que realizaram atividades consideradas relevantes à sociedade
1º lugar: Instituto Oncoguia
2º lugar: Associação dos Deﬁcientes Físicos de Goiás (Adfego)
3º lugar: Lar de Amparo à Criança para Adoção (Laca)
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28 de novembro
CICLO DE DEBATES SOBRE A PEC 287/2016 – REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Numa iniciativa do Sindilegis – Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e
do Tribunal de Contas da União, a Comissão de Legislação Participativa realizou Ciclo de Debates sobre a PEC 287/2016 – Reforma da Previdência, proposto por meio da Sugestão nº 89/2016.
O evento contou com a participação dos expositores: Noêmia Porto, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA; Décio Bruno Lopes, Vice-Presidente de Assuntos da Seguridade Social da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP; Ogib Teixeira de Carvalho Filho, Diretor Sindicato dos Servidores
do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União – Sindilegis; Rosana Colen Moreno, Diretora da Previdência Social e Seguridade Social e Diretora da Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCST e da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB; Ícaro Cavalcanti, SecretárioGeral da Comissão de Seguridade Social da OAB e Luiz Alberto Santos, Consultor Legislativo do Senado
O objetivo do Sindilegis foi dialogar com a sociedade civil, estudiosos, representantes de órgãos
governamentais ligados ao tema, entidades sindicais e associações de classe acerca das consequências nefastas que as alterações promovidas pela PEC 287/2016 promoverão no futuro da Previdência e os prejuízos a serem impostos aos trabalhadores e trabalhadoras. Também buscou esclarecer à sociedade sobre o
verdadeiro funcionamento, ﬁnanciamento e sustentabilidade do Sistema de Seguridade Social Brasileiro.
Para o Relator da Sugestão que requereu a realização do evento, Deputado Chico Lopes (PCdoB/
CE), “De maneira pública e notória, a edição da PEC 287/2016 foi veementemente contestada por diversos segmentos e representantes dos trabalhadores e de entidades dedicadas ao tema, assim como por diversos estudiosos que há muito tempo debatem a auditoria da dívida pública e apontam que este movimento,
que irá punir os trabalhadores brasileiros em sua velhice, esconde as verdadeiras prioridades desta medida”.
ADeputada Érika Kokay (PT/DF) asseverou que o Governo está se utilizando de recursos públicos para fazer
publicidade sobre uma construção mítica de um suposto déﬁcit previdenciário, sem permitir que os atingidos se manifestem, de forma a sucumbir a democracia, numa construção de um regime de exceção que se dá cotidianamente.
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Sugestões Legislativas Aprovadas
(*exceto

sugestões

à

LOA

e

à

LDO)

1.
Sugestão nº 195/2010
Autor: Associação Beneﬁcente Antônio Mendes Filho dos Cabos e Soldados da Brigada Militar
Ementa: Sugere Projeto de Lei que dispõe sobre “promoção de cabos estabilizados e Taifeiros-Mor
e a promoção de Sargentos do Quadro Especial do Exército Brasileiro”.
Situação: transformada na INC nº 4.127/2017.
2.
Sugestão nº 198/2010
Autor: Associação Artecultura para Paz Isaura Maia
Ementa: Sugere Projeto de Lei para dispor sobre a concessão de meia-passagem a estudantes e
professores em sistemas ferroviários administrados por operadoras vinculadas à União.
Situação: originou o PL nº 9.131/2017.
3.
Sugestão nº 5/2011
Autor: Associação Nacional dos Carroceiros e Catadores de Materiais Recicláveis
Ementa: Sugere Projeto de Lei que dispõe sobre a aposentadoria dos catadores de materiais recicláveis.
Situação: Moção de Apoio à aprovação da PEC 309/2013, encaminhada à Presidência da Câmara
dos Deputados, pelo OF. Pres. nº 299 - CLP, de 03/10/2017.
4.
Sugestão nº 119/2014
Autor: Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito
Ementa: Sugere Projeto de Lei que trata da alteração do artigo 162, incisos I e II, do Código de
Trânsito Brasileiro - CTB.
Situação: originou o PL nº 8.049/2017.
5.
Sugestão nº 124/2014
Autor: Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte
Ementa: Sugere o envio de Indicação ao Presidente da Câmara dos Deputados propondo a criação
de Comissão Especial destinada a estudar a viabilidade de criação do Sistema Único do Transporte
Público Coletivo.
Situação: originou o REQ 7.417/2017 à Secretaria Geral da Mesa – SGM.
6.
Sugestão nº 145/2014
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ
Ementa: Sugere Projeto de Lei que visa reter percentual dos valores dos contratos de prestação de
serviço para pagamento de verbas indenizatórias aos trabalhadores.
Situação: originou o PL nº 7.980/2017.
7.
Sugestão nº 153/2014
Autor: Instituto Novo Brasil pelo Carimbo Solidário
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Ementa: Sugere Projeto de Lei que dispõe sobre o registro de legitimação de posse e de ocupação urbanas no Registro de Títulos e Documentos, e dá outras providências.
Situação: originou o PL 8.999/2017.
8.
Sugestão nº 23/2015
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ
Ementa: Sugere Projeto de Lei que possibilite que a contratante pague a verba rescisória aos contratados, tão logo se ﬁnde o contrato de trabalho.
Situação: originou o PL 8051/2017.
9.
Sugestão nº 38/2015
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ
Ementa: Sugere Audiência Pública para discutir o desemprego na atividade petrolífera.
10.
Sugestão nº 41/2015
Autor: Associação Brasileira de Constelações Sistêmicas
Ementa: Sugere Projeto de Lei que dispõe sobre inclusão da Constelação Sistêmica como um instrumento de mediação entre particulares, a ﬁm de assistir à solução de controvérsias.
Situação: originou o PL nº 9.444/2017.
11.
Sugestão nº 43/2015
Autor: Associação Nacional dos Petroleiros Pedevistas - ANPP CONREPPV NACIONAL
Ementa: Sugere à Comissão de Legislação Participativa Projeto de Lei que concede anistia aos ex-empregados de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, demitidos sem justa causa, com e sem
incentivos, nos Programas de Desestatização dos Governos Neoliberais.
Situação: originou o PL 8.324/2017.
12.
Sugestão nº 44/2015
Autor: Associação Comercial da Vila Planalto
Ementa: Sugere à Comissão de Legislação Participativa Projeto de Lei que Cria o Fundo Nacional de
Ressarcimento às Vítimas de Infratores da Lei e dá outras providências.
Situação: sugestão de Emenda encaminhada à Comissão Especial – PL 8.045/2010 (Código de Processo
Penal).
13.
Sugestão nº 45/2015
Autor: Associação Comercial da Vila Planalto
Ementa: Sugere à Comissão de Legislação Participativa Emendas ao PL 8045/2010, que trata da Reforma do Código de Processo Penal, concernentes aos art. 90 a 92.
Situação: apensada à Sugestão nº 44/2015
14.
Sugestão nº 54/2016
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ
Ementa: Sugere Projeto de Lei que altera a Lei nº 8.666/93, para incluir no rol de exigências para participação em licitações públicas a Certidão de Regularidade Sindical.
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Situação: originou o PL nº 8.052/2017.
15.
Sugestão nº 67/2016
Autor: Instituto Fundo Devido ao Trabalhador
Ementa: Sugere à Comissão de Legislação Participativa a realização de Audiência Pública para
discussão do Projeto de Lei 3.739/2015 - que “altera o art. 20 da Lei nº 8.036/1990, a ﬁm de permitir a movimentação da conta do trabalhador no FGTS para integralização de cotas de Fundo de
Investimento destinado a ﬁnanciar a exploração do pré-sal pela Petrobrás”.
16.
Sugestão nº 71/2016
Autor: Fundação Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil
Ementa: Sugere Audiência Pública para marcar a data limite dos Municípios brasileiros para ajustes de suas Guardas ao novo Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei 13.022/2014.
Situação: audiência pública realizada em 08/8/2017.
17.
Sugestão nº 76/2016
Autor: Sindicato Nacional dos Aeroviários
Ementa: Sugere a realização de audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 7.812/2014, que
trata da “regulamentação da proﬁssão de Agente de Proteção da Aviação Civil - APAC”.
18.
Sugestão nº 80/2016
Autor: Instituto Doméstica Legal
Ementa: Sugere à Comissão de Legislação Participativa Projeto de Lei para incluir na educação
escolar, a partir do ensino médio, disciplinas que promovam a cidadania.
Situação: transformada no INC 3.766/2017, encaminhada à Secretaria Geral da Mesa - SGM.
19.
Sugestão nº 84/2016
Autor: Instituto Solidário Estudantil do Empreendedor Individual
Ementa: Sugere a realização de Seminário, em conjunto com a Comissão de Educação, alusivo aos
16 anos da promulgação da Lei da Aprendizagem - Lei 10.097/2000, voltada para a inserção de
jovens no mercado de trabalho.
Situação: seminário realizado em 09/08/2017.
20.
Sugestão nº 85/2016
Autor: Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
Ementa: Sugere à Comissão de Legislação Participativa a realização de Audiência Pública, a ﬁm
de discutir o tema “ A Questão Regional e as Prerrogativas do Desenvolvimento na Constituição
Federal de 1988”.
Situação: seminário realizado em 22/8/2017.
21.
Sugestão nº 86/2016
Autor: Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
Ementa: Sugere à Comissão de Legislação Participativa Projeto de Lei que dispõe sobre proteção
legal aos dirigentes e representantes de associações de trabalhadores, propondo tratamento isonômico e análogo àquele dispensado aos dirigentes ou representantes sindicais.
Situação: originou o PL nº 7.979/2017.
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22.
Sugestão nº 88/2016
Autor: Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
Ementa: Sugere à Comissão de Legislação Participativa a realização do Seminário “Desenvolvimento
Regional, Prioridade Nacional”.
Situação: seminário realizado em 22/8/2017
23.
Sugestão nº 90/2016
Autor: Associação Socioambiental “Carona Legal”
Ementa: Sugere que a Comissão de Legislação Participativa realize reunião de Audiência Pública, conjunta com a Comissão de Viação e Transportes, a ﬁm de debater o tema Indústria das Multas no Brasil
- ao invés de Educação, mais Arrecadação e Punição.
Situação: audiência pública realizada em 08/11/2017.
24.
Sugestão nº 95/2017
Autor: SOS Segurança Dá Vida
Ementa: Requer a realização do IX Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública.
Situação: seminário realizado em 17/5/2017
25.
Sugestão nº 96/2017
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ
Ementa: Sugere Projeto de Lei que implanta o e-Social para todos os trabalhadores
Situação: originou o PL nº 9.445/2017.
26.
Sugestão nº 97/2017
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ
Ementa: Sugere Indicação que cria Subdelegacia Regional do Trabalho em Macaé – RJ
Situação: Transformada na INC nº 4.061/2017, encaminhada a Secretaria Geral da Mesa – SGM.
27.
Sugestão nº 98/2017
Autor: Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará
Ementa: Sugere Audiência Pública na Comissão de Legislação Participativa, a ﬁm de debater a realização, implantação e expansão dos plantões das Defensorias Públicas em todo o Brasil.
Situação: Audiência Pública realizada em 05/12/2017.
28.
Sugestão nº 102/2017
Autor: Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro
Ementa: Sugere a realização de audiência pública para debater os efeitos da Portaria nº 207 de 21 de
março de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, que “Dispõe sobre a execução dos ajustes necessários, aos Tribunais Regionais Eleitorais, para atender a Resolução do TSE nº 23.512/2017, no tocante
às zonas eleitorais das capitais”.
Situação: audiência pública realizada em 24/8/2017.
29.
Sugestão nº 107/2017
Autor: Associação dos Servidores do Arquivo Nacional
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Ementa: Sugere a realização de uma Audiência Pública sobre o Projeto de Lei nº 7.920/2017, que
“Altera a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, o DecretoLei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Lei nº 12.865, de 9 de outubro
de 2013, e a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para dispor sobre a
digitalização de documentos”.
30.
Sugestão nº 108/2017
Autor: Instituto de Estudos Socioeconômicos
Ementa: Sugere a realização de Audiência Pública à Comissão de Legislação Participativa com o
tema “Transporte como Direito Social” no dia 20 de setembro, data que coincide com a Semana da
Mobilidade e a Semana Nacional do Trânsito
Situação: audiência pública realizada em 19/9/2017.
31.
Sugestão nº 112/2017
Autor: Associação Nacional dos Aposentados, Deﬁcientes, Idosos, Pensionistas e dos Segurados da
Previdência Social - ANADIPS
Ementa: Sugere alterações no Art. 194 da Constituição Federal para incluir o princípio da conﬁança e
dá outras providências.
Situação: Aguardando a coleta de assinaturas pela entidade autora.
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Sugestões Rejeitadas
1 - Sugestão nº 53/2012
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
Ementa: Sugere alteração da redação do inciso i do artigo 8º da Constituição Federal de 1988,
deﬁnindo o cartório de pessoas jurídicas como órgão competente de registro de entidades sindicais, para ﬁns do disposto no mencionado dispositivo constitucional.
2 - Sugestão nº 65/2013
Autor: Associação Brasil Legal.
Ementa: Sugere projeto de lei que institui o Programa Nacional de Apoio ao Controle Social
dos Atos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal e Municipal e ao
Combate à Corrupção Pública pelo Cidadão e Associação Civil não Governamental - PRONACONS e dá outras providências.
3 - Sugestão nº 72/2013
Autor: Associação Educacional dos Trabalhadores de Brasília – AETB.
Ementa: Sugere o envio de Indicação à Mesa da Câmara dos Deputados para a edição de Ato
que autorize o termo de parceria a ser celebrado entre a Faculdade Processus e a Câmara dos
Deputados, para a criação do “Parlamento Acadêmico Processus”.
4 - Sugestão nº 97/2013
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
Ementa: Sugere projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de valealimentação ao empregado, por parte da empresa contratante, sem a incidência de desconto
salarial.
5 - Sugestão nº 106/2014
Autor: Associação Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana.
Ementa: Sugere Projeto de Lei que dispõe sobre o regime dotal de bens entre os cônjuges, e
dá outras providências.
6 - Sugestão nº 120/2014
Autor: Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Ementa: Sugere Projeto de lei que altera dispositivo da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009,
que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na
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7 - Sugestão nº 146/2014
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
Ementa: Sugere Projeto de Lei que estabelece critério de remuneração dos candidatos eleitos e empossados em cargos públicos.
8 - Sugestão nº 147/2014
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
Ementa: Sugere Projeto de Lei que extingue a contribuição sindical paga, anualmente, pelos trabalhadores.
9 - Sugestão nº 18/2015
Autor: Associação de Secretários Parlamentares, Servidores Requisitados e Comissionados do Congresso Nacional.
Ementa: Sugere à Comissão de Legislação Participativa Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão
de Gratiﬁcação por Tempo de Serviço - GTS aos servidores ocupantes de cargo em comissão, sem
vínculo com a Administração Pública, no âmbito do Congresso Nacional.
10 - Sugestão nº 35/2015
Autor: Associação Brasil Legal.
Ementa: Altera a Lei nº 10.836 de 09/1/2014, que criou o Programa Bolsa Família.
11 - Sugestão nº 47/2015
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
Ementa: Sugere Proposta de Emenda Constitucional que trata da eleição, reeleição e prazo de mandato para os cargos de Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador.
12 - Sugestão nº 50/2016
Autor: Instituto Cuidar Jovem.
Ementa: Sugere à Comissão de Legislação Participativa a realização de Audiência Pública para debater a distribuição, de forma gratuita, de água potável em casas noturnas, boates e similares, visando
maior fundamentação para a apreciação de matérias que tratam do mesmo assunto e que já tramitam
nesta Casa Legislativa.
13 - Sugestão nº 55/2016
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de
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Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.

Ementa: Sugere Projeto de Lei que torna dispensável a apresentação do Código Sindical às Agências da Caixa Econômica Federal, para ﬁns de recolhimento e repasse da contribuição sindical.
14 - Sugestão nº 57/2016 CLP
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de Abreu,
Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
Ementa: Sugere Projeto de Lei que veda o pagamento inferior ao aposto na carteira de trabalho, para proﬁssional qualiﬁcado na sua função.
15 - Sugestão nº 93/2017
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de Abreu,
Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
Ementa: Sugere Projeto de Lei que institui o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, como feriado
nacional.
16 - Sugestão nº 99/2017
Autor: Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de Abreu,
Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
Ementa: Sugere Projeto de Lei que proíbe a participação do servidor público em qualquer pleito eleitoral.
17 - Sugestão nº 114/2017
Autor: Associação Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana.
Ementa: Sugere projeto de lei que “dispõe sobre a alienação ou negociação dos contratos ou convênios de
prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) com a iniciativa privada, e dá outras providências”.
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Sugestões Apresentadas
Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de
Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ
•
Sugestão nº 91/2017 - Sugere Projeto de Lei que cria o Juizado Especial de Pequenas Causas
Trabalhistas, no âmbito da Justiça do Trabalho.
•
Sugestão nº 92/2017 - Sugere Projeto de Lei que cria o Fundo Partidário Eleitoral, com repasse direto para o candidato a cargo eletivo.
•
Sugestão nº 93/2017 - Sugere Projeto de Lei que institui o dia 8 de março, Dia Internacional
da Mulher, como feriado nacional. Rejeitada, em 04/7/2017.
•
Sugestão nº 96 - Sugere Projeto de Lei que implanta o e-Social para todos os trabalhadores.
Originou o PL nº 9.445/2017.

•
Sugestão nº 97/2017 - Sugere Indicação que cria Subdelegacia Regional do Trabalho em Macaé – RJ. Transformada na INC 4061/2017, encaminhada a Secretaria Geral da Mesa – SGM.
•
Sugestão nº 99/2017 - Sugere Projeto de Lei que proíbe a participação do servidor público em
qualquer pleito eleitoral. Rejeitada e arquivada, em 21/12/2017.
•
Sugestão nº 100/2017 - Sugere a apresentação de Projeto de Lei que impede vereador, deputado estadual e federal e senador de serem nomeados para qualquer cargo público.
•
Sugestão nº 101/2017 - Sugere a apresentação de Projeto de Lei que dispõe sobre a autorização para que os empregados demissionários ou desempregados possam sacar os rendimentos do
Programa de Integração Social - PIS.
•
Sugestão nº 103/2017 - Sugere a apresentação de projeto de lei estabelecendo que a perda do
mandato eletivo do Presidente da República, de Governador e de Prefeito será condicionada à realização de plebiscito. Devolvida à entidade proponente por tratar-se de matéria constitucional devendo ser apresentada
como PEC. Arquivada, em 17/8/2017.

•
Sugestão nº 104/2017 - Sugere a apresentação de projeto de lei para estabelecer a abertura do
sinal da TV Câmara, TV Senado e TV Justiça para todo o território nacional.
•
Sugestão nº 105/2017 - Sugere a apresentação de projeto de lei para vedar o ingresso por indicação aos cargos de Ministro dos Tribunais dos Tribunais Superiores. Devolvida à entidade proponente por
tratar-se de matéria constitucional devendo ser apresentada como PEC. Arquivada em 17/8/2017

•
Sugestão nº 118/2017 - Sugere projeto de lei, que “altera a Lei nº 7.783/89, para vedar ao
empregador o desconto pelos dias não trabalhados, decorrente de paralisação por motivo de atraso de
pagamento de salário e de recolhimento de contribuição previdenciária ou FGTS”.
•
Sugestão nº 127/2017 - Sugere projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de o formulário
de inscrição sindical constar na documentação de admissão do empregado.
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Sindicato Interestadual dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico do Distrito Federal e dos Estados de Goiás e Tocantins
•
Sugestão nº 94/2017 - Sugere Projeto de Lei que regulamenta a proﬁssão de Técnicos em Montagem e Manutenção de Elevadores, Escadas, Esteiras Rolantes e Pontes de Embarque de Aeroportos.
SOS Segurança Dá Vida
•
Sugestão nº 95/2017 - Requer a realização do IX Seminário Nacional de Guardas Municipais e
Segurança Pública. Seminário realizado em 17/5/2017.

Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará
•
Sugestão nº 98/2017 - Sugere Audiência Pública na Comissão de Legislação Participativa, a ﬁm
de debater a realização, implantação e expansão dos plantões das Defensorias Públicas em todo o Brasil. Audiência Pública realizada em 05/12/2017.

Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro
•
Sugestão nº 102/2017 - Sugere a realização de audiência pública para debater os efeitos da Portaria nº 207 de 21 de março de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, que “Dispõe sobre a execução dos ajustes necessários, aos Tribunais Regionais Eleitorais, para atender a Resolução do TSE nº
23.512/2017, no tocante às zonas eleitorais das capitais”.
Audiência Pública realizada em 24/8/2017.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos
Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal
•
Sugestão nº 106/2017 - Sugere a realização de ciclo de debates para discutir mais amplamente as
diretrizes básicas e o novo marco regulatório para o setor elétrico.
Associação dos Servidores do Arquivo Nacional
•
Sugestão nº 107/2017 - Sugere a realização de uma Audiência Pública sobre o Projeto de Lei nº
7.920/2017, que “Altera a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991,
o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Lei nº 12.865, de 9 de
outubro de 2013, e a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para dispor
sobre a digitalização de documentos”.
Instituto de Estudos Socioeconômicos
•
Sugestão nº 108/2017 - Sugere a realização de Audiência Pública à Comissão de Legislação Participativa com o tema “Transporte como Direito Social” no dia 20 de setembro, data que coincide com a
Semana da Mobilidade e a Semana Nacional do Trânsito.
Audiência Pública, realizada em 19/9/2017.
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Associação Energia Solar Ocidental-Asfour ES0-A
•
Sugestão nº 109/2017 - Sugere Projeto de Lei que dispõe sobre a gestão e diminuição do
consumo de água nas repartições públicas.
•
Sugestão nº 125/2017 - Sugere Projeto de Lei que dispõe sobre o descarte adequado de resíduos de cigarros, maços de papel, plásticos e alumínio.
•
Sugestão nº 126/2017 - Sugere Projeto de Lei sobre educomunicação das espécies de ictiofauna ameaçadas de extinção, que faz parte da cadeia alimentar de humanos e animais no Brasil.
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
•
Sugestão nº 110/2017 - Sugere Projeto de Lei que dispõe sobre a destinação de recursos
desviados pela corrupção e recuperados judicialmente para investimento em ciência e tecnologia.
Coletivo de Entidades Negras da Bahia - CEN-BA
•
Sugestão nº 111/2017 - Sugere a realização de seminário de sustentabilidade e organização
das comunidades tradicionais de terreiro, a ser realizado em Brasília, pela Comissão de Legislação
Participativa da Câmara dos Deputados.
Associação Nacional dos Aposentados, Deﬁcientes, Idosos, Pensionistas e dos Segurados da
Previdência Social – ANADIPS
•
Sugestão nº 112/2017 - Sugere alterações no Art. 194 da Constituição Federal para incluir o
princípio da conﬁança e dá outras providências. Aguardando a coleta de assinaturas pela entidade.
Associação Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana
•
Sugestão nº 113/2017 - Sugere alterações nas Leis nºs 9.099, de 26 de setembro de 1995,
10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, para dispor sobre a contagem
de prazos processuais em dias úteis, e dá outras providências.
•
Sugestão nº 114/2017 - Sugere projeto de lei que “dispõe sobre a alienação ou negociação
dos contratos ou convênios de prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) com a iniciativa privada, e dá outras providências”. Rejeitada e arquivada, em 20/12/2017.
•
Sugestão nº 115/2017 - Sugere projeto de lei que “acrescenta o parágrafo único ao artigo 10
da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dá outras providências”.
•
Sugestão nº 116/2017 - Sugere projeto de lei que “altera a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oﬁcial
da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “Formação Histórica e Social da Maçonaria e dá
outras providências”.
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Associação Civil Educacional Carrossel de Esperança
•
Sugestão nº 117/2017 - Sugere Proposta de Emenda à Constituição - PEC, que “acrescenta o § 14º ao artigo 201 da Constituição Federal, para condicionar a apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP à comprovação do recolhimento das respectivas contribuições”.
Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
•
Sugestão nº 119/2017 - Sugere a realização de audiência pública para debater políticas
públicas para a região do Semiárido e a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento do
Semiárido.
•
Sugestão nº 120/2017 - Sugere a realização de audiência pública para debater sobre a
expansão da área de atuação da Sudene e seus impactos no desenvolvimento nordestino.
•
Sugestão nº 121/2017 - Sugere a realização de audiência pública para debater uma nova
Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR.
•
Sugestão nº 122/2017 - Sugere a realização de audiência pública para debater sobre a
regionalização do orçamento público brasileiro e sua função de reduzir desigualdades interregionais.
•
Sugestão nº 130/2017 - Sugere a realização de audiência pública para discutir a questão do desenvolvimento, considerando o recorte regional à luz das premissas preconizadas na
publicação da AFBNB “Por um Nordeste Melhor”.
•
Sugestão nº 131/2017 - Sugere a realização de “audiência pública para debater sobre a
taxa de juros dos Fundos Constitucionais, tendo em vista a nova Taxa de Longo Prazo - TLP e
o Coeﬁciente de Desequilíbrio - CDR, previsto na Lei nº 13.340/2017”.
Instituto Nacional Elogística Reversa
•
Sugestão nº 123/2017 - Sugere a apresentação de projeto de lei que institui a emancipação penal do maior de 16 (dezesseis) anos.
•
Sugestão nº 124/2017 - Sugere a apresentação de projeto de lei para alterar a Lei nº
12.305/2010, a ﬁm de incluir as montadoras de veículos na obrigação de estruturar e implementar sistemas de logística reversa de automóveis com mais de 20 (vinte) anos de uso.
Centro de Desenvolvimento Social Convida
•
Sugestão nº 128/2017 - Sugere projeto de lei para estabelecer que o ensino fundamental
seja ministrado em horário integral.
•
Sugestão nº 129/2017 - Sugere projeto de lei que institui a bolsa auxílio-creche.
•
Sugestão nº 132/2017 - Sugere projeto de lei para “implantação da gratuidade de remédios para idosos aposentados em farmácias da rede privada”.
•
Sugestão nº 133/2017 - Sugere projeto de lei para “impedir o corte de fornecimento de
água e energia elétrica por falta de pagamento”.
•
Sugestão nº 134/2017 - Sugere projeto de lei para “implantar complexo universitário
em todos os municípios”.
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SUGESTÕES DE EMENDAS À LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

•
SLD - CLP Nº 1/2017 – DA DEP. FLÁVIA MORAIS - AÇÃO: 20R4 - Apoio à
implementação da Rede Cegonha; PROGRAMA: 2015 Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). APROVADA em 04/07/2017.
•
SLD – CLP Nº 2/2017 – DA DEP. FLÁVIA MORAIS – AÇÃO: 20W6 – Gestão
da Política Nacional de Resíduos Sólidos; PROGRAMA: 2083 Qualidade Ambiental.
APROVADA em 04/07/2017.

SUGESTÕES DE EMENDAS À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

•
SOA - CLP Nº 1/2017 - DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURA E EDUCAÇÃO DE DOVERLÂNDIA – GO - Sugere emenda ao Projeto de Lei
20A/2017-CN - Lei Orçamentária Anual, para que sejam destinados recursos para o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, destinada a fortalecer a
dotação da ação de obtenção de imóveis rurais para criação de assentamentos da reforma
agrária. APROVADA em 08/11/2017.

•
SOA - CLP Nº 2/2017 - DA KASA DE GOYAZES - FORMANDO CIDADÃOS
- Sugere emenda ao Projeto de Lei 20A/2017-CN - Lei Orçamentária Anual, para que
sejam destinados recursos para a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, destinada a fortalecer a dotação para aquisição de alimentos da
Agricultura Familiar - PAA. APROVADA em 08/11/2017.
•
SOA - CLP Nº 3/2017 - DA FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE
OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS - Sugere emenda ao Projeto de Lei 20A/2017-CN
- Lei Orçamentária Anual, para que sejam destinados recursos para dotar as policias militares e os corpos de bombeiros com equipamentos necessários para um melhor atendimento à sociedade nos locais de ocorrência, bem como aparelhar melhor os proﬁssionais
da segurança pública para que desenvolvam com mais qualidade suas atividades. APROVADA em 08/11/2017.
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Requerimentos
Durante o ano de 2017, foram apresentados 91 requerimentos na CLP, dos quais 88 foram apreciados,
2 não foram apreciados e 1 foi retirado pelo autor.
1- Requerimento nº 96/2017 – Dep. Flávia Morais - Solicita a realização de audiência pública com a
ﬁnalidade de debater o PL nº 6787/2016 - Reforma Trabalhista.
- Aprovado em 29/3/2017.
- Audiência pública realizada em 18/4/2017 em conjunto com a CTASP (REQ 192 E 197/2017
CTASP).
2- Requerimento nº 97/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de audiência pública conjunta com as Comissões dos Direitos da Pessoa Idosa e de Seguridade Social e Família, para debater
a proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 287, de 2016, que trata da Reforma da Previdência e,
especialmente, sobre a desvinculação do valor do salário mínimo ao valor do Benefício de Prestação
Continuada-BPC.
- Aprovado em 05/4/2017.
- Audiência pública realizada em 03/5/2017 em conjunto com a CIDOSO (REQ 36/2017 CIDOSO).
3- Requerimento nº 98/2017 – Dep. Flávia Morais - Solicita que a audiência pública com a ﬁnalidade
de debater o PL nº 6787/2016 - Reforma Trabalhista seja realizada em conjunto com a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.
- Aprovado em 05/4/2017. Aditamento do REQ 96/2017.
4- Requerimento nº 99/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a apresentação de projeto de resolução de
autoria desta Comissão para alterar os arts 32, XII, e 254 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para dispor sobre nova forma de participação dos cidadãos nos trabalhos legislativos
- Aprovado em 05/4/2017.
- Transformado no PRC nº 229/2017.
5- Requerimento nº 100/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de Mesa Redonda para ouvir as demandas da Sociedade Civil Organizada para a elaboração de um plano de trabalho para o ano
de 2017.
- Aprovado em 05/4/2017.
- Mesa-redonda realizada em 26/4/2017.
6- Requerimento nº 101/2017 – Dep. Benedita da Silva - Requer aprovação de Moção de Apoio à
manutenção do Benefício de Prestação Continuada ao idoso e às pessoas com deﬁciência e contra a
retirada de direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros.
- Aprovado em 11/4/2017.
- Encaminhada Moção de Apoio à manutenção do BPC à CE – PEC 287/2016 Reforma da Previdência
pelo Of.CLP nº 25/2017, de 18/4/2017.
7- Requerimento nº 102/2017 - Leonardo Monteiro - Requer a realização de uma audiência pública
no âmbito da CLP - Comissão de Legislação Participativa - para debater o PL 3804/2012 que trata da
Regulamentação da proﬁssão de Naturólogo. Medicina Alternativa e os Terapeutas Naturalistas.
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- Aprovado em 11/4/2017.
- Seminário realizado em 30/5/2017.
8- Requerimento nº 103/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer audiência pública desta Comissão, conjunto com as Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa idosa e de Seguridade Social e Família para
debater os temas do Projeto de Lei nº 2029, de 2015, que “institui a Política Nacional do Cuidado”, no
que se refere aos modelos de cuidado de longa duração para idosos á adotados por outros países que
vivenciam, há mais tempo, a aceleração do envelhecimento populacional.
- Aprovado em 11/4/2017.
- Audiência pública realizada em 12/7/2017 em conjunto com a CSSF e a CIDOSO (REQ 477/2017
CSSF e REQ 44/2017 CIDOSO).
9- Requerimento nº 104/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer audiência pública desta Comissão, com
a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa idosa para debater os temas do Projeto de Lei nº 3.480,
de 2012, que modiﬁcando as regras para a dedução do imposto de renda das doações feitas por pessoas
físicas e jurídicas aos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais do Idoso.
- Aprovado em 11/4/2017.
- Audiência pública realizada em 31/5/2017 em conjunto com a CIDOSO (REQ 39/2017).
10- Requerimento nº 105/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer audiência pública desta Comissão, com
a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa idosa para debater os temas do Projeto de Lei nº 6.478, de
2013, referentes à criação de mecanismos para coibir a violência contra a pessoa idosa.
- Aprovado em 11/4/2017.
- Audiência pública realizada em 09/5/2017 em conjunto com a CIDOSO (REQ 38/2017 CIDOSO).
11- Requerimento nº 106/2017 – Dep. Leonardo Monteiro - Solicita anuência do Plenário da Comissão
de Legislação Participativa para a realização de Audiência Pública para tratar da situação da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.
- Aprovado em 11/4/2017.
- Audiência pública realizada em 11/5/2017.
12- Requerimento nº 107/2017 – Dep. Lincoln Portela - Requer a inclusão de convidados para debater em audiência pública a Proposta de Emenda à Constituição nº 287-A, de 2016, a ser realizada nesta
Comissão.
- Aprovado em 11/4/2017. Aditamento do REQ 95/2016.
13- Requerimento nº 108/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de Audiência Pública desta
Comissão, conjunto com a Comissão do Esporte, aﬁm de debater o Legado deixado ao país em decorrência da realização das Olimpíadas de 2016.
- Aprovado em 27/4/2017.
- Audiência pública realizada em 07/6/2017 em conjunto com a CESPO (REQs 159 e 175/2017 CESPO).
14- Requerimento nº 109/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de Audiência Pública na
Comissão de Legislação Participativa para debater o PL 7.306 de 2017, que dispõe sobre o valor das
tarifas dos serviços prestados pelos permissionários lotéricos, na função de correspondente bancário, e
dá outras providências.
- Aprovado em 27/4/2017.
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- Audiência pública realizada em 23/5/2017 em conjunto com a CDEICS (REQ 73/2016 CEDEICS).
15- Requerimento nº 110/2017 – Dep. Zé Augusto Nalin - Requer a realização de Audiência Pública
para debater os serviços oferecidos de TV a cabo, internet e telefonia no país em 2016.
- Aprovado em 10/5/2017.
- Audiência pública realizada em 17/10/2017.
16- Requerimento nº 111/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de audiência pública conjunta para discutir meios legais de prevenção ao suicídio induzido ou estimulado em ambiente virtual.
- Aprovado em 27/4/2017.
- Audiência pública realizada em 16/5/2017 em conjunto com a CSPCCO, com a CCTCI e com a CSSF
(REQ 196/2017 CSPCCO; REQ 204 CCTCI; REQs 497, 503, 504, 511/2017 CSSF).
17- Requerimento nº 112/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de Audiência Pública Conjunta para debater a inserção e a manutenção do idoso no mercado de trabalho no âmbito das alterações
propostas pela PEC 287, de 2016 e pelo PL 6787 de 2016.
- Aprovado em 27/4/2017.
- Audiência pública realizada em 22/11/2017 com a participação da CIDOSO e da CTASP (REQs 44 e
57/2017 CIDOSO e REQ 209/2017 CTASP).
18- Requerimento nº 113/2017 – Dep. Ronaldo Lessa - Requer a realização de Audiência Pública, para
debater a importância da Engenharia para o desenvolvimento nacional.
- Aprovado em 27/4/2017.
- Audiência pública realizada em 17/8/2017.
19- Requerimento nº 114/2017 – Dep. Glauber Braga - Requer exibição do documentário “Entre Homens de Bem” no âmbito desta Comissão de Legislação Participativa, como atividade alusiva ao Dia
Internacional Contra a LGBTfobia. E que sejam convidados, o Sr. Caio Cavechini e o Sr. Carlos Juliano
Barros, e que na sequência façamos um debate sobre Direitos da População LGBT no Brasil, com enfoque para o andamento dessa pauta no Congresso Nacional.
- Aprovado em 27/4/2017.
- Documentário exibido em 17/5/2017.
20- Requerimento nº 115/2017 – Dep. Chico Lopes - Requer Audiência Pública para tratar da atual
distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação- Fundeb, contidos na portaria 565/2017 do MEC.
- Aprovado em 27/4/2017.
- Audiência pública realizada em 07/12/2017.
21- Requerimento nº 116/2017 – Dep. Glauber Braga - Requer a realização do 14º Seminário LGBT
- Aprovado em 27/4/2017.
- Seminário realizado em 13/6/2017 em conjunto com a CDHM, CCULT, CE, CTASP E CSSF (REQ
26/2017 CDHM; REQ 95/2017 CCULT; REQ 289/2017 CE; REQ 200/2017 CTASP E REQ 485/2017
CSSF).
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22- Requerimento nº 117/2017 - Dep. Erika Kokay - Requer o aditamento do Requerimento n°
95/2016, que “Requer a realização de audiência pública com vistas a discutir a Proposta de Emenda à
Constituição Nº 287/2016 - do Poder Executivo - que “altera os arts. 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e
203 da Constituição, para dispor sobre a seguridade social, estabelece regras de transição e dá outras
providências”, conforme especiﬁca.
- Aprovado em 10/5/2017. Aditamento do REQ 95/2016.
23- Requerimento nº 118/2017 – Dep. Adérmis Marini - Requer a realização de Audiência Pública da
Comissão de Legislação Participativa, a ﬁm de debater formas de inovação da participação popular na
formulação de proposições legislativas.
- Aprovado em 10/5/2017.
24- Requerimento nº 119/2017 – Dep. Chico Lopes - Requer Audiência Pública para tratar da situação dos permissionários lotéricos e os serviços de recebimento de boletos bancários e de tarifas de
concessionários de serviços público.
- Retirado, a pedido do autor, por ter sido contemplado no REQ 109/2017.
25- Requerimento nº 120/2017 – Dep. Chico Lopes - Requer Audiência Pública para tratar das mudanças na composição e atribuições do Fórum Nacional de Educação-FNE e da convocação da 3ª
Conferência Nacional de Educação (CONAE).
- Aprovado em 10/5/2017.
- Audiência pública realizada em 06/7/2017 em conjunto com a CE (REQ 307/2017 CE).
26 - Requerimento nº 121/2017 – Dep. Adérmis Marini - Requer a inclusão do nome de uma especialista para participação em audiência pública da Comissão de Legislação Participativa, já aprovada na
forma do Requerimento 111/2017.
- Aprovado em 10/5/2017. Aditamento do REQ 111/2017
27 - Requerimento nº 122/2017 – Dep. Janete Capiberibe - Requer a realização de audiência pública
conjunta com a comissão de Legislação Participativa e Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
para discutir a saúde das mulheres ribeirinhas vítimas de acidentes que causam o escalpelamento.
- Aprovado em 10/5/2017.
- Audiência pública realizada em 06/6/2017 em conjunto com a CMULHER (REQ 53/2017 CMULHER).
28 - Requerimento nº 123/2017 – Dep. Celso Jacob - Requer que a Comissão realize Audiência Pública para debater a Proposta de Emenda Constitucional nº 329/2013- Altera a forma de composição dos
Tribunais de Contas; submete os membros do Ministério Público de Contas ao Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP e os Conselheiros e Ministros dos Tribunais de Contas ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ e dá outras providências.
- Aprovado em 10/5/2017.
29 - Requerimento nº 124/2017 – Dep. Jorginho Mello - Requer nos termos regimentais a realização
do 1º Seminário dos Vereadores de Santa Catarina.
- Aprovado em 31/5/2017.
- Seminário realizado nos dias 29, 30 e 31/8/2017.
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30 - Requerimento nº 125/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de audiência pública conjunta para debater a melhoria do atendimento ao paciente em unidades de internação hospitalar referente à nutrição parenteral.
- Aprovado em 31/5/2017.
- Audiência pública realizada em 05/7/2017.
31 - Requerimento nº 126/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de audiência pública
conjunta para discutir alternativas para a redução dos custos de aquisição dos antineoplásicos de uso
oral distribuídos obrigatoriamente pelas operadoras de plano de saúde aos segurados em tratamento de
câncer.
- Aprovado em 31/5/2017.
- Audiência pública realizada em 24/10/2017 em conjunto com a CSSF (REQ 520/2017 CSSF).
32 - Requerimento nº 127/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de Seminário em conjunto
com a Comissão de Seguridade Social e Família, para debater sobre a Implementação da Lei 12.732, de
2012, conhecida como lei dos 60 dias, “que determina um prazo de até 60 dias a partir do diagnóstico
para que pacientes com câncer iniciem o tratamento”.
- Aprovado em 31/5/2017.
-Seminário realizado em 04/10/2017 em conjunto com a CSSF (REQ 524/2017 CSSF).
33 - Requerimento nº 128/2017 – Dep. Flávia Morais - Solicita autorização para a realização de Seminário desta Comissão, conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa em parceria
com órgãos federais em razão do dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra
a Pessoa Idosa.
- Aprovado em 31/5/2017.
- Seminário realizado em 12/6/2017 em conjunto com a CIDOSO (REQ 50/2017 CIDOSO).
34 - Requerimento nº 129/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer, nos termos regimentais, a elaboração
de Informativo para divulgação dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Legislação Participativa
(CLP) durante o ano de 2017.
- Aprovado em 31/5/2017.
35 - Requerimento nº 130/2017 – Dep. Flávia Morais e Chico Lopes - Requer a realização de seminário para discutir a questão da destinação de resíduos sólidos nos municípios e os desaﬁos ao cumprimento da Lei nº 12.305/2010.
- Aprovado em 31/5/2017.
- Seminário realizado em 20/6/2017.
36 - Requerimento nº 131/2017 – Dep. Jorginho Mello - Requer nos termos regimentais a realização
de Seminário para tratar da Regulamentação da Lei nº 12.881, de 2013 - Lei das Instituições Comunitárias de Ensino Superior.
- Aprovado em 27/6/2017.
37 - Requerimento nº 132/2017 – Dep. Janete Capiberibe - Requer a realização de Audiência Pública conjunta com a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia para
debater a Exploração de Petróleo na Amazônia.
- Aprovado em 13/6/2017.
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38 - Requerimento nº 133/2017 – Dep. Luiz Couto, Luiza Erundina e Glauber Braga - Requer a realização de audiência pública para discutir diversos projetos de lei que dispõem, direta ou indiretamente,
sobre o direito constitucional de reunião.
- Aprovado em 27/6/2017.
- Audiência pública realizada em 14/9/2017.
39 - Requerimento nº 134/2017 – Dep. Jorginho Mello - Requeiro nos termos regimentais a realização de Audiência Pública para debater o Fortalecimento dos Conselhos Tutelares através da Legislação.
- Aprovado em 27/6/2017.
- Audiência pública realizada em 28/11/2017.
40 - Requerimento nº 135/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de audiência pública conjunta para debater o encerramento do Programa Farmácia Popular- REDE PROPRIA (PFP-RP).
- Aprovado em 27/6/2017.
- Audiência Pública realizada em 05/12/2017 com a participação da CSSF e da CTASP (REQ 568/2017
CSSF e REQ 238/2017 CTASP).
41 - Requerimento nº 136/2017 – Dep. Lincoln Portela - Requer a inclusão de expositor para participar
da audiência pública que debaterá a marcação da data limite dos Municípios brasileiros para ajustes de
suas Guardas ao novo Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei 13.022/2014.
- Aprovado em 04/7/2017. Aditamento da SUG 71/2016.
42 - Requerimento nº 137/2017 – Dep. André Amaral - Requer a realização de Audiência Pública para
debater sobre a aprovação do Sistema Nacional de Juventude/SINAJUVE.
- Aprovado em 04/7/2017.
- Audiência pública realizada em 16/8/2017.
43 - Requerimento nº 138/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer, em aditamento ao Requerimento nº
125/2017-CLP, aprovado por esta Comissão no dia 31 de maio de 2017, a retiﬁcação do rol de convidados para participar como expositora da audiência pública destina a debater o tema “a melhoria do
atendimento ao paciente em unidades de internação hospitalar referente à nutrição parenteral”, a Dra.
Maria Rita Garbi de Carvalho Novaes, representante do Conselho Federal de Farmácia.
- Aprovado em 04/7/2017. Aditamento do REQ 125/2017.
44 - Requerimento nº 139/2017 – Dep. Félix Mendonça Júnior - Requer nesta Comissão, convite ao
Exmo. Sr. Rodrigo Janot de Barros para prestar esclarecimentos.
- Não deliberado.
45 - Requerimento nº 140/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de Seminário Conjunto
com Comissões Permanentes desta Casa, para debater o tema “Saúde como Direito Humano”.
- Aprovado em 03/8/2017. Seminário realizado em 08/8/2017 em conjunto com a CDU, CMULHER
CDHM, CSSF e CTASP.
46 - Requerimento nº 141/2017 – Dep. André Amaral - Requer a inclusão de nomes de convidados
para participar da Audiência Pública para debater sobre a aprovação do Sistema Nacional de Juventude/
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SINAJUVE.
- Aprovado em 08/8/2017. Aditamento do REQ 137/2017.
47 - Requerimento nº 142/2017 – Dep. Patrus Ananias - Solicita a realização de Audiência Pública no âmbito desta Comissão para que as Entidades e acadêmicos discutam a proposta de um novo
modelo para o setor energético do País.
- Aprovado em 15/8/2017.
- Audiência pública realizada em 31/8/2017 em conjunto com a CDU e a CMADS (REQ 167/2017
CDU e REQ 205/2017 CMADS).
48 - Requerimento nº 143/2017 – Dep. Glauber Braga e Patrus Ananias - Requer aprovação de Moção de Reconhecimento ao saudoso Bispo Dom Clemente José Carlos de Gouvêa Isnard.
- Aprovado em 15/8/2017.
- Moção de Apoio encaminhada.
49 - Requerimento nº 144/2017 – Dep. Subtenente Gonzaga - Requer a apensação da Sugestão nº
45 à Sugestão nº 44, ambas de 2015, tendo em vista que ambas tratam, no mérito, de matéria idêntica.
- Aprovado em 15/8/2017.
- Sugestões nº 44 e 45/2015 apensadas.
50 - Requerimento nº 145/2017 – Dep. Jorginho Mello - Requeiro nos termos regimentais a inclusão de tema no 1º Seminário dos Vereadores de Santa Catarina.
- Aprovado em 15/8/2017.
- Aditamento do REQ 124/2017.
51 - Requerimento nº 146/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de Audiência Pública
para debater a Resolução 400 da ANAC, de 13.12.16, que permite a venda de franquia de bagagem
de forma separada da passagem aérea e dá outras providências.
- Aprovado em 15/8/2017.
- Audiência pública realizada em 27/9/2017 em conjunto com a CTASP (REQ 261/2017 CTASP).
52 - Requerimento nº 147/2017 – Dep. Chico Lopes - Requer a realização de Audiência Pública
sobre os efeitos da mudança da meta ﬁscal no serviço público.
- Aprovado em 12/9/2017.
- Audiência pública realizada em 29/11/2017.
53 - Requerimento nº 148/2017 – Dep. Leandre - Requer a realização de Audiência Pública para
discutir a eﬁcácia dos softwares de controle parental na internet e a responsabilidade dos pais, do
Estado e dos terminais ﬁxos e móveis de acesso à internet sobre o conteúdo acessado e assistido por
crianças e adolescentes.
- Aprovado em 12/9/2017.
54 - Requerimento nº 149/2017 – Dep. Glauber Braga - Requer a realização de Audiência Pública
para debater as privatizações propostas pelo Governo Federal.
- Aprovado em 12/9/2017.
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- Seminário realizado em 13/9/2017.
55 - Requerimento nº 150/2017 – Dep. Leandre - Requer a realização de audiência pública, em conjunto com as Comissões de Seguridade Social e Família e Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, para debater as tecnologias para o diagnóstico precoce e célere de câncer.
- Aprovado em 12/9/2017.
- Audiência pública realizada em 03/10/2017.
56 - Requerimento nº 151/2017 – Dep. Leandre - Requer a realização de audiência pública para debater a instituição do programa Desmatamento Zero no Brasil.
- Aprovado em 12/9/2017.
57 - Requerimento nº 152/2017 – Dep. Chico Lopes - Requer a realização de Audiência Pública para
discutir a regulamentação da proﬁssão de contador de história.
- Aprovado em 12/9/2017.
58 - Requerimento nº 153/2017 – Dep. Luiz Couto - Requer realização de audiência pública para o
lançamento da publicação do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos intitulada “Vidas e Lutas - Criminalização e violência contra defensoras e defensores de direitos humanos
no Brasil”.
- Aprovado em 12/9/2017.
59 - Requerimento nº 154/2017 – Dep. Flávia Morais e Chico Lopes - Requer a realização de Audiência Pública conjunta com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público/CTASP, para
debater a relação da Lei da Aprendizagem (Lei 10.097/2000) com a reforma do ensino médio em curso
no país (Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017).
- Aprovado em 21/9/2017.
- Audiência pública realizada em 07/11/2017 com a participação da CTASP (REQ 285/2017 CTASP).
60 - Requerimento nº 155/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de audiência pública conjunta a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para debater projetos inovadores relacionados à Política de Drogas.
- Aprovado em 21/9/2017.
- Audiência pública realizada em 03/10/2017.
61 - Requerimento nº 156/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de Evento de Premiação
das entidades da sociedade civil que tiveram relevante participação nos trabalhos desenvolvidos pela
Comissão de Legislação Participativa - CLP e perante a sociedade civil organizada.
- Aprovado em 21/9/2017.
- Evento realizado em 21/11/2017.
62 - Requerimento nº 157/2017 – Dep. Flávia Morais - Solicita informações aos Srs. Ministros da Saúde e da Justiça acerca de programas, ações e políticas relacionadas com o combate ao uso de drogas.
- Aprovado em 21/9/2017.
- Transformado no RIC 3209/2017, Ministério da Justiça e da Segurança Pública e no RIC 3210/2017,
Ministério da Saúde.
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63 - Requerimento nº 158/2017 – Dep. Leandre - Requer a inclusão dos convidados abaixo mencionados na audiência pública proposta pelo requerimento nº 150/2017.
- Aprovado em 21/9/2017. Aditamento do REQ 150/2017.
64 - Requerimento nº 159/2017 – Dep. Lincoln Portela e Luiz Couto - Requer a realização de audiência pública para discutir “Os investimentos do Governo Federal na Cultura Brasileira”.
- Aprovado em 21/9/2017.
- Audiência pública realizada em 18/10/2017.
65 - Requerimento nº 160/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de Audiência Pública para
debater a perspectiva de extinção do Serviço Social no INSS.
- Aprovado em 21/9/2017.
- Audiência pública realizada em 26/9/2017.
66 - Requerimento nº 161/2017 – Dep. Luiza Erundina, Flávia Morais e Chico Lopes - Requer a
realização de Audiência Pública da Comissão de Legislação Participativa em conjunto com as Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e a de Seguridade Social e Família, destinada a
debater o corte orçamentário da Assistência Social para o exercício de 2018.
- Aprovado em 03/10/2017.
- Audiência pública realizada em 25/10/2017 em conjunto com a CSSF e a CTASP (REQ 633/2017
CSSF e REQ 286/2017 CTASP).
67 - Requerimento nº 162/2017 – Dep. Luiza Erundina e Chico Lopes - Solicita que seja convocado
o Sr. Ministro do Desenvolvimento Social, a ﬁm de prestar esclarecimentos sobre o Serviço Social no
INSS.
- Aprovado em 03/10/2017.
- Reunião de Comparecimento de Ministro realizada em 31/10/2017.
68 - Requerimento nº 163/2017 – Dep. Glauber Braga - Requer a realização de Audiência Pública
para debater a permacultura, agroecologia e a educação para sustentabilidade no Brasil.
- Aprovado em 03/10/2017.
- Audiência pública realizada em 10/10/2017.
69 - Requerimento nº 164/2017 – Dep. Luiz Couto - Requer a realização do Seminário Nacional do
Autismo: “A pessoa autista, seus talentos e a legislação educacional no Brasil”.
- Aprovado em 03/10/2017.
70 - Requerimento nº 165/2017 – Dep. Assis Melo - Requer a realização de Audiência Pública para
debater a situação do Sahara Ocidental e o reconhecimento da República Árabe Saharaui Democrática
pelo governo brasileiro.
- Rejeitado em 29/11/2017; contra a rejeição os votos das Deputadas Luiza Erundina, Janete Capiberibe e Benedita da Silva.
71 - Requerimento nº 166/2017 – Dep. Glauber Braga e Chico Lopes - Requer a realização de Audiência Pública para debater a Água no Brasil, no mundo e os fóruns mundiais que acontecerão no Brasil
dentro de seis meses.
- Aprovado em 10/10/2017.
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- Audiência Pública realizada em 13/12/2017.
72 - Requerimento nº 167/2017 – Dep. André Amaral - Requer a realização de uma Audiência Pública
para debater sobre a instituição do Dia Nacional do Jovem Empreendedor.
- Aprovado em 08/11/2017.
73 - Requerimento nº 168/2017 – Dep. André Amaral - Requer a realização de uma Audiência Pública
para debater sobre a situação ﬁnanceira dos municípios.
- Aprovado em 08/11/2017.
- Audiência Pública realizada em 12/12/2017.
74 - Requerimento nº 169/2017 – Dep. Subtenente Gonzaga - Requer a realização de Audiência Pública para debater a Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará com a
ﬁnalidade de inviabilizar o funcionamento das Associações representativas dos Policiais e Bombeiros
Militares que especiﬁca.
- Aprovado em 08/11/2017.
- Audiência Pública realizada em 21/11/2017.
75 - Requerimento nº 170/2017 – Dep. André Amaral - Requer a realização de Audiência Pública para
debater sobre o Plano Nacional de Juventude.
- Aprovado em 08/11/2017.
76 - Requerimento nº 171/2017 – Dep. Margarida Salomão - Requer a realização de audiência pública
para debater a atual situação do futebol feminino no Brasil.
- Aprovado em 08/11/2017.
77 - Requerimento nº 172/2017 – Dep. Glauber Braga - Requer a realização de um seminário no Estado do Rio de Janeiro para debater a política pública habitacional brasileira.
- Aprovado em 08/11/2017.
- Seminário realizado em 11/12/2017.
78 - Requerimento nº 173/2017 – Dep. Chico Lopes e Assis Melo - Requer Audiência Pública para
discutir o aumento de preços do gás de cozinha e da gasolina.
- Aprovado em 08/11/2017.
- Audiência Pública realizada em 07/12/2017.
79 - Requerimento nº 174/2017 – Dep. Chico Lopes - Requer a realização de audiência pública sobre o
Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID).
- Aprovado em 08/11/2017.
- Audiência Pública realizada em 07/12/2017.
80 - Requerimento nº 175/2017 – Dep. Leandre - Requer a realização de audiência pública para debater sobre a importância da conservação e preservação das nascentes de água.
- Aprovado em 09/11/2017.
81 - Requerimento nº 176/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de audiência pública para
debater o reajuste do piso salarial nacional para os proﬁssionais do magistério público da educação bási-
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ca.
- Aprovado em 29/11/2017.
- Audiência Pública realizada em 14/12/2017.
82 - Requerimento nº 177/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de Audiência Pública para
debater o piso salarial dos proﬁssionais de relações públicas.
- Aprovado em 29/11/2017.
- Audiência Pública realizada em 14/12/2017.
83 - Requerimento nº 178/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a inclusão de palestrantes na Audiência Pública sobre o encerramento do Programa Farmácia Popular.
- Aprovado em 29/11/2017.
- Audiência Pública realizada em 05/12/2017 com a participação da CSSF e da CTASP (REQ
568/2017 CSSF e REQ 238/2017 CTASP).
84 - Requerimento nº 179/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de Audiência Pública para
debater o PL n° 3.362, de 2015.
- Aprovado em 29/11/2017.
85 - Requerimento nº 180/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de audiência pública para
debater a Inclusão no Mercado de Trabalho da Pessoa com Deﬁciência e Reabilitados pelo INSS, Auxilio Inclusão - Lei 13.146/2015.
- Aprovado em 29/11/2017.
- Audiência pública realizada, em 13/12/2017, em conjunto com a CSSF (REQ 658/2017 CSSF).
86 - Requerimento nº 181/2017 – Dep. Félix Mendonça Júnior - Solicita informações ao Sr. Ministro
das Relações Exteriores acerca da situação de conﬂito entre o Sahara Ocidental e a República Árabe
Saharaui, com o governo Brasileiro.
- Aprovado em 29/11/2017.
- Transformado no RIC nº 3331/2017.
87 - Requerimento nº 182/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a realização de audiência pública
desta Comissão em conjunto com a Comissão de Seguridade Social e Família, para debater portaria
do Ministério da Saúde que exclui materiais e inclui procedimento relativo a material para ﬁxação de
haste em coluna vertebral na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do SUS.
- Aprovado em 29/11/2017.
- Audiência pública realizada em 06/12/2017, com a participação da CSSF.
88 - Requerimento nº 183/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer a inclusão de palestrante na audiência
pública que vai debater a portaria do Ministério da Saúde que exclui materiais e inclui procedimento
relativo a material para ﬁxação de haste em coluna vertebral na tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do SUS.
- Aprovado em 04/12/2017.
89 - Requerimento nº 184/2017 – Dep. Glauber Braga - Requer a inclusão de palestrante na audiência pública para debater a Água no Brasil, no mundo, e os fóruns mundiais que acontecerão no Brasil
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dentro de seis meses.
- Aprovado em 05/12/2017.
- Aditamento ao REQ 166/2017.
90 - Requerimento nº 185/2017 – Dep. Flávia Morais - Requer que seja aprovada a produção do
Relatório Anual da Comissão de Legislação Participativa - CLP.
- Aprovado em 12/12/2017.
91 - Requerimento nº 186/2017 – Dep. Glauber Braga - Requer aprovação de Moção de Reconhecimento ao exímio jornalista e historiador do jornalismo brasileiro Manoel José Gondin da
Fonseca.
- Não deliberado.
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1. PROJETOS DE LEI
•
PL 9131/2017 - Dispõe sobre a concessão de meia-passagem a estudantes e professores em sistemas de transporte coletivo ferroviário administrados por operadoras vinculadas à União.
Origem SUG 198/2010 – da Associação Artecultura para a Paz Isaura Maia.
•
PL 8049/2017 - Altera a redação dos incisos I e II do art. 162 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, para dispor sobre o fator multiplicador de multa por infração de trânsito.
Origem SUG 119/2014 – da Associação Nacional dos Departamentos de Trânsito.
•
PL 7980/2017 - Altera o art. 5º-A da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, para dispor sobre a
responsabilidade da empresa contratante relativamente ao pagamento de direitos trabalhistas e sociais
dos empregados da empresa contratada de prestação de serviços.
Origem SUG 145/2014 – do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de
Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
•
PL 8999/2017 - Dispõe sobre o registro de reconhecimento de posse e de ocupação urbanas no
Registro de Títulos e Documentos, e dá outras providências.
Origem SUG 153/2014 – do Instituto Novo Brasil pelo Carimbo Solidário.
•
PL 8051/2017 - Acrescenta dispositivos à Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, a ﬁm de garantir
o pagamento de verbas rescisórias ao empregado de empresa prestadora de serviços.
Origem SUG 23/2015 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
•
PL 9444/2017 - Dispõe sobre a inclusão da Constelação Sistêmica como um instrumento de
mediação entre particulares, a ﬁm de assistir à solução de controvérsias.
Origem SUG 41/2015 – da Associação Brasileira de Constelações Sistêmicas.
•
PL 8324/2017 - Concede anistia aos empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista, demitidos sem justa causa, com ou sem incentivos.
Origem SUG 43/2015 - da Associação Nacional dos Petroleiros Pedevistas – ANPP/CONREPPV Nacional.
•
PL 8052/2017 - Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que “regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências”, para dispor sobre a exigência de Certidão de Regularidade Sindical.
Origem SUG 54/2016 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
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•
PL 7979/2017 - Acrescenta parágrafo ao art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para estender aos dirigentes e representantes de
associações de trabalhadores, quando no exercício da defesa dos interesses de sua categoria, as garantias dadas aos dirigentes sindicais.
Origem SUG 86/2017 – da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil.
•
PL 9445/2017 - Estende a obrigatoriedade dos empregadores pela prestação de informações
concernentes ao eSocial às relações de trabalho em geral.
Origem SUG 96/2017 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO
•
PRC 229/2017 - Altera os arts. 32, XII, e 254, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
para dispor sobre nova forma de participação dos cidadãos nos trabalhos legislativos.
Origem REQ 99/2017 – CLP – Dep. Flávia Morais

3. INDICAÇÕES
•
INC 4127/2017 - Solicitamos a Vossa Excelência o envio ao Congresso Nacional de projeto de
lei de autoria do Poder Executivo para assegurar a promoção de Cabos estabilizados e Taifeiros-Mores e
de Sargentos do “QE” (quadro especial) do Exército Brasileiro à graduação de Subtenente.
Origem SUG 195/2010 – da Associação Beneﬁcente “Antônio Mendes Filho”.

•
INC 3766/2017 - Requer a inclusão de Educação para a Cidadania como componente curricular
obrigatório da educação básica.
Origem SUG 80/2016 – do Instituto Doméstica Legal.

•
INC 4061/2017 - Sugere ao Poder Executivo a transformação da Agência de Atendimento de
Macaé/RJ em Gerência Regional do Trabalho.
Origem SUG 97/2017 - do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços Gerais Onshore e Oﬀshore de Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus/RJ.
4. REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA CÂMARA
•
REQ 7417/2017 - Requer a criação de uma Comissão de Estudos para avaliar a viabilidade da criação do Sistema Único do Transporte Público Coletivo.
Origem SUG 124/2014 - Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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5. MOÇÃO DE APOIO
•
MOÇÃO DE APOIO À APROVAÇÃO DA PEC 309/2013 - Encaminhada à Presidência da Câmara
dos Deputados, pelo OF. Pres. nº 299 - CLP, de 03/10/2017.
Origem SUG 5/2011 – da Associação Nacional dos Carroceiros e Catadores de Materiais Recicláveis.
6. SUGESTÃO DE EMENDA
•
SUGESTÃO DE EMENDA ENCAMINHADA À CE – PL – 8045/2010 (Código de Processo Penal)
–Modiﬁca a redação do art. 91 do Projeto de Lei nº 8.045, de 2010. (Encaminhada pelo Of. Pres. nº 327 –
CLP, de 10/10/2017).
Origem SUG 44/2014 – da Associação Comercial da Vila Planalto.
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