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OBJETIVO DO RELATÓRIO
Este relatório anual documenta as atividades da Comissão de Legislação Participativa, iniciativas e conquistas durante
o ano de 2014 e demonstra como a Comissão alcançou seus objetivos e metas.
$GLYHUVLGDGHHDVLJQLÀFkQFLDGDVDWLYLdades da Comissão e o papel que desempenha na sociedade civil organizada estão registradas neste documento.
A Comissão agradece os comentários
sobre o relatório e as sugestões para melhoramento.
Que este relatório sirva para encorajar a
sociedade a contribuir com a atividade
legislativa.
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APRESENTAÇÃO
O presente relatório, construído com a colaboração dos servidores da Comissão de Legislação
Participativa – CLP, tem o nobre propósito de levar
ao conhecimento de cidadãos, de representantes das entidades da sociedade e de parlamentares os trabalhos desenvolvidos por este órgão
no ano de 2014.

assuntos socialmente relevantes.

(VWDUjIUHQWHGD&/3DOpPGHWUD]HUJUDQGHUHVSRQVDELOLGDGHSDUDHVWHTXHVXEVFUHYHIRLXPD
experiência enriquecedora e inesquecível, pois
tive a oportunidade de viver a democracia em
sua plenitude, o que me deu a certeza de estarmos caminhando para um País mais justo e
Devo mencionar, por oportuno, que, ao assumir isonômico, no qual a participação dos cidadãos
D SUHVLGrQFLD GD &/3 ÀUPHL R FRPSURPLVVR GH nas decisões políticas será plenamente assegubuscar incessantemente a discussão dos mais va- rada, garantindo a soberania popular.
riados temas de interesse social, com isenção e
transparência, visando atender aos anseios da so- Pelas razões expostas, agradeço aos servidores
ciedade brasileira.
GD&kPDUDDRVUHSUHVHQWDQWHVGDVHQWLGDGHV
aos parlamentares e aos demais colaboradores
3RVVR DÀUPDU FRP FRQYLFomR TXH IRUDP WUDWD- pela oportunidade de convivência harmoniosa,
GRVGHIRUPDDSDUWLGiULDQRkPELWRGD&/3WH- esperando, sinceramente, ter contribuído para
mas importantes, a exemplo da valorização da o atendimento das demandas sociais e, princiControladoria-Geral da União, Situação das Ca- palmente, para a valorização do Estado Demosas de Saúde do Índio, Uso das Bicicletas no Brasil, crático de Direito, nos termos insculpidos pela
Políticas Públicas de Atenção às Pessoas Reumá- Constituição Federal.
ticas, Regulamentação das Guardas Municipais,
+RUDVGRV3URÀVVLRQDLVGH(QIHUPDJHPHRXWURV
Deputado Zequinha Marinho(PSC/PA)
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Foto: Antônio Araújo/Câmara dos Deputados

Mesa Redonda Levantamento de Demandas da Sociedade Civil Organizada para 2014
2ULJHP5HTXHULPHQWRQGHSXWDGR=HTXLQKD0DULQKR
'DWD²3OHQiULR
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O Deputado Zequinha Marinho abriu os trabalhos apresentando-se como o novo presidente da Comissão de
/HJLVODomR3DUWLFLSDWLYDHHQIDWL]DQGRDLPSRUWkQFLD
GD &RPLVVmR FRPR LQVWkQFLD SDUD VXSULU LPSRUWDQWHV
demandas dos cidadãos de diversas regiões do País.
Aproveitou a oportunidade e convidou o público para
D SUHPLDomR GR ´6HOR GH 3DUWLFLSDomR /HJLVODWLYDµ
que está prevista para maio, evento esse que objetiva
homenagear as entidades que mais se destacaram
nos trabalhos promovidos pela CLP.
,QIRUPRX WDPEpP VREUH RV WUDEDOKRV GHVHQYROYLGRV
para a criação do projeto “Participação Legislativa
³ 6XD 3URSRVWD 3RGH 9LUDU /HLµ TXH SHUPLWLULD D &/3
ID]HUYLVLWDVD(VWDGRVH0XQLFtSLRVFRPRREMHWLYRGH
FULDU&RPLVV}HVGHQDWXUH]DSDUWLFLSDWLYDQDVHVIHUDV
estaduais e municipais, coletar sugestões de proposio}HVGHFRPSHWrQFLDGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVRX
mesmo realizar audiências públicas, seminários, com
as entidades da sociedade civil de cada localidade.
O senhor Toni Reis, representante da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transe[XDLV$%/*7UHVVDOWDQGRDLPSRUWkQFLDGRVWUDEDOKRV
da CLP, solicitou a realização de uma audiência com
18

as universidades, com as organizações de direitos humanos e com as organizações que se interessassem
para discutir a violência a que está submetida a comunidade LGBT, bem como as políticas públicas que
RV DIHWDP &RQVLGHUDQGR TXH D FRPXQLGDGH /*%7
SDUWLFLSRX DWLYDPHQWH GR GHEDWH VREUH IDPtOLD SURSRVWR SHOR VLWH GD &kPDUD GRV 'HSXWDGRV H FRPR
QDTXHOH IyUXP VRPHQWH VH YRWDYD SHOR VLP RX SHOR
QmR PDQLIHVWRX WDPEpP R GHVHMR GH DSURIXQGDU D
GLVFXVVmRVREUHDVGLIHUHQWHVFRQFHSo}HVHDLPSRUWkQFLDGDIDPtOLD
2VHQKRU)UDQFLVFR$XJXVWRUHSUHVHQWDQWHGD&RQIHderação Nacional das Entidades de Família – CNEF,
por sua vez, comentou um documento proveniente
da comemoração do 20º aniversário do Ano Internacional da Família, evento esse organizado pela ONU.
Segundo o senhor Francisco, esse documento produ]LGRSRURUJDQL]Do}HVHPSDtVHVWURX[HDOJXQV
SRQWRVLQWHUHVVDQWHVVREUHDGHIHVDGDIDPtOLDHPIXQção das políticas públicas. Citou dois pontos, sendo o
SULPHLURRIDWRGHTXHD218HQWHQGLDTXH´GLPLQXLomRGDSREUH]DHVXDHUUDGLFDomRIDYRUHFHPSDUDR
GHVHQYROYLPHQWRQmRVyGDVIDPtOLDVFRPRXPDLQVWLtuição que deve ser preservada, mas principalmente

GDVQDo}HVGRVSDtVHVµ2VHJXQGRSRQWRVHULDXPD
GLUHWUL]WUDoDGDGH´FRQFLOLDomRGDIDPtOLDHGRWUDEDlho, ou seja, de como se dão essas relações do trabaOKRGHQWURGDLQVWLWXLomRIDPLOLDUHFRPRQyVVRFLHGDGHFLYLOHRVVHQKRUHVOHJLVODGRUHVSRGHPRVIDYRUHFHU
por meio de políticas públicas, essa relação sadia da
IDPtOLD H GR WUDEDOKRµ 4XHVWLRQRX VH H[SHULrQFLDV
FRPRSRUH[HPSORREROVDIDPtOLDDMXGDYDPRXQmR
QDDJUHJDomRHPHOKRULDGDVIDPtOLDV$218VHJXQdo o Senhor Francisco, pretendia encorajar governos
e organizações civis para que promovessem estudos
FRP UHODomR j HÀFiFLD GH SROtWLFDV S~EOLFDV WDQto na redução da pobreza, quanto na melhoria das
UHODo}HV GD IDPtOLD H GR WUDEDOKR 5HVVDOWRX DLQGD D
disposição da CNEF de trabalhar conjuntamente com
outras organizações, como, por exemplo, as ligadas à
comunidade LGBT.

por parte da CLP dos projetos de lei que nasciam de
sugestões apresentadas na Comissão e que estariam
tramitando na Casa. Ponderou que não é toda a entidade que pode estar em Brasília acompanhando a
tramitação das proposições, o que implica que os reIHULGRVSURMHWRVGHOHLÀTXHPSDUDGRVSRUIDOWDGHXP
acompanhamento e de uma cobrança de agilidade
por parte da CLP.
O presidente da CLP, deputado Zequinha Marinho,
concordou com a intervenção do senhor Mário Avelino e adiantou alguns trabalhos que estavam sendo
IHLWRV SDUD WHQWDU VDQDU D TXHVWmR FRPR D OLVWDJHP
de todos os projetos da CLP para uma conversa com
o Presidente da Casa, a elaboração de uma resolução pela qual a Casa priorizasse os projetos oriundos
da CLP, estudos para possibilitar que um projeto de lei
da CLP evitasse passar pelo Plenário, bastando, portanto, parecer conclusivo das Comissões. Além disso,
D &/3 HVWDYD HVWXGDQGR IRUPDV GH FRQVHJXLU FHOHULdade também no Senado dos projetos de lei oriundos
da CLP.

O senhor Mário Avelino, representante tanto do Instituto Doméstica Legal, como do Instituto FGTS Fácil, relaWRXVXDH[SHULrQFLDSDUDFRQÀUPDUDIDFLOLWDomRTXH
a CLP representava para o atendimento da demanda
civil em relação, por exemplo, aos 1% de assinaturas
de eleitores exigidos para a iniciativa popular. Porém, O representante da Empresa Brasileira de ComunicaUHJLVWURX TXH VHQWLD IDOWD GH XP DFRPSDQKDPHQWR ção - EBC, senhor Nelson Breve, sugeriu a “preserva-
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omR GR HVSDoR GHVWLQDGR GH QRYH FDQDLV GH  0+]
SDUDDVHPLVVRUDVS~EOLFDVGHUDGLRGLIXVmRQDWHOHYLVmR GLJLWDO DSyV R FKDPDGR DSDJmR DQDOyJLFRµ 2
UHSUHVHQWDQWH GD (%& LQIRUPRX HQWUH RXWUDV FRLVDV
TXHHVWDULDVHQGRGLVFXWLQGRROHLOmRGHXPDIDL[DGR
espectro que havia sido anteriormente destinada aos
canais públicos de televisão digital. Segundo o senhor
Nelson, o espaço a eles destinado estava tendo de ser
GHVRFXSDGRSDUDTXHIRVVHLPSOHPHQWDGDQR%UDVLOD
WHFQRORJLD*QDIDL[DGRV0+](PVXDRSLQLmR
“precisaria haver reserva para os canais públicos no
espectro digital que iria permanecer posteriormente
DRDSDJmRDQDOyJLFRµ
O presidente da Associação dos Policiais Federais, o
senhor João Antunes Vasconcelos, explicou que estavam tentando viabilizar uma de suas atribuições estatutárias que não estava sendo cumprida, que era
de atuar na prevenção dos crimes cuja apuração seja
atribuição da Polícia Federal, principalmente a quesWmR GDV GURJDV $ DVVRFLDomR IH] XPD SURSRVWD DR
Departamento de Polícia Federal de programa de
prevenção a ser implantado em todo o País, porém
HVEDUUDUDP QD IDOWD GH UHFXUVRV 3RUWDQWR JRVWDULDP
da ajuda da Comissão de Legislação Participativa
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para a elaboração de um projeto de lei que destinasse algum recurso aos programas de prevenção em escala nacional.
O senhor Emerson Pacheco, representante da ConIHGHUDomR 1DFLRQDO GRV 7UDEDOKDGRUHV HP 6D~GH
 &176 H[S{V DV GLIHUHQWHV IUHQWHV TXH HVWDYDP DWXando relacionadas diretamente ou indiretamente à
FDWHJRULD (QWUH RXWUDV D TXHVWmR GR ÀQDQFLDPHQWR
do SUS, sobretudo no programa Saúde+10, o apoio ao
SURJUDPD0DLV0pGLFRVDTXHVWmRGRÀQDQFLDPHQWR
do sistema sindical, a luta pela democratização dos
&RQVHOKRVDH[HPSORGRVyUJmRVOLJDGRVjHQIHUPDgem. Por último, citou a luta que estava tendo grande
apoio por parte da CLP, relativa às 30 horas para os
WUDEDOKDGRUHVGHHQIHUPDJHPHTXHR3/
que trata do assunto, estava tramitando na Casa há
12 anos.
3RUFRQVLGHUDUGHJUDQGHYDOLDj&kPDUDGRV'HSXtados, o senhor Carcius Azevedo dos Santos, representante do Instituto Sociedade, População e Natureza, ONG com atuação no Bioma Cerrado e, mais
recentemente na Caatinga e Amazônia, apresentou
DRSUHVLGHQWHGD&/3XPHVWXGRIHLWRSHODHQWLGDGH

sobre os principais entraves regulatórios que pressiona- omRQR3DUODPHQWRµ
vam para baixo a produção agroextrativista no Brasil.
O senhor Caio Leonardo Bessa Rodrigues representou
O representante da Associação Nacional dos Audito- WDQWR D &RQIHGHUDomR GD 2UGHP GRV $GYRJDGRV
res Fiscais da Previdência Social - ANFIP, senhor Floriano do Brasil quanto a Associação Brasileira de Relações
Martins, citou alguns temas que inicialmente estavam Institucionais e Governamentais – ABRIG. Em primeiquerendo apresentar à Comissão de Legislação Par- UD PmR H[SODQRX D DJHQGD OHJLVODWLYD GD &RQIHGHticipativa, como, por exemplo, projetos que aborda- ração da OAB, que tinha, dentre os 700 projetos que
vam a temática da corrupção e sonegação de uma DFRPSDQKDPQROHJLVODWLYRSULRULWiULRVVHQGRXP
maneira preventiva, bem como sugestões relativas à projeto da CLP, que era o projeto de iniciativa popular
Saúde+10. Discorreu sobre alguns temas que estavam
tributação.
DFRPSDQKDQGRFRPRDVUHIRUPDVGHFyGLJRVEHP
O senhor Neuriberg Dias do Rêgo, representante do como citou alguns assuntos mais ligadas à atividade
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar GRVDGYRJDGRVDH[HPSORGDGHIHVDGRH[DPHGD
²',$3H[SODQDQGRVREUHDLPSRUWkQFLDKLVWyULFDTXH 2UGHPHGDGHIHVDGDVSUHUURJDWLYDVGRVDGYRJDGRV
constituía a CLP para ampliar a participação popular,
concordou com a necessidade de se divulgar mais a Em relação à agenda da ABRIG para 2014, explanou
&RPLVVmR6XJHULXTXHDVDXGLrQFLDVS~EOLFDVIRVVHP sobre dois eixos que convergiam para proposições leIHLWDVQDVVHJXQGDVHVH[WDVIHLUDVXWLOL]DQGRRHVSDoR gislativas. Um era uma proposta da própria ABRIG de
GD79&kPDUDSURS{VDOJXQVWHPDVDVHUHPSDXWD- XPSURMHWRGHUHVROXomRGD&kPDUDTXHGLVSXQKDVRdos pela Comissão, como por exemplo, a regulamen- bre o credenciamento de quem representava interestação dos direitos dos trabalhadores domésticos e VHVSHUDQWHD&kPDUDGRV'HSXWDGRV'HIHQGHXWDO
disponibilizou a entidade para um trabalho conjunto. SURSRVWDFRPRLQVWUXPHQWRTXHFRQIHULULDWUDQVSDUrQConsiderando uma experiência “importante e exito- cia e representação adequada às decisões políticas.
VDµ VROLFLWRX D FRQWLQXLGDGH GDV ´2ÀFLQDV GH $WXD21

O senhor Humberto Gerônimo Rocha, representante
tanto da Central de Atendimento aos Moradores e
Mutuários do Estado de São Paulo - CAMMESP como
GD&RPLVVmRGH0RUDGLDH+DELWDomRGD6XEVHomRGDFLGDGHGH6mR%HUQDUGRGR&DPSRIH]FUtWLFDVHPUHODomRDRVLVWHPDGHÀQDQFLDPHQWRGDFDVD
própria no Brasil, como por exemplo, permitir a retomada dos imóveis por inadimplência em três parcelas consecutivas da prestação. Apesar de considerar
TXHRV~OWLPRVJRYHUQRVIRUDPRVTXHPDLVLQYHVWLUDP
em habitação, por meio do programa “Minha Casa,
0LQKD 9LGDµ JRVWDULDP GH SURSRU PXGDQoDV QHVVH
SURJUDPDEHPFRPRQRVFRQWUDWRVGHÀQDQFLDPHQWR YLVDQGR FRQIHULU FRQGLo}HV PDLV HTXLOLEUDGDV DR
consumidor.
O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central – SINAL, por meio do senhor Luís Carlos Paes de
Castro, sugeriu à CLP um debate sobre o papel do
Banco Central inserido num projeto de desenvolvimenWRQDFLRQDO2SLQRXTXHDFKDYDIXQGDPHQWDOR%DQco Central tivesse um olhar para o desenvolvimento e
SDUDRHPSUHJRHQmRIRVVHFDSWXUDGRSHORPHUFDGR
ÀQDQFHLUR&RQVLGHUDQGRRJUDQGHGpÀFLWGHSURÀVVLRnais necessários ao Banco Central, solicitou também
22

à CLP apoio para que se chamasse pelo menos 1000
aprovados no último concurso.
A senhora Lílian Arruda Marques, assessora da Direção
Técnica do DIEESE, ao explanar sobre diversas pautas
importantes no Congresso Nacional, como o salário
PtQLPRHUHIRUPDWULEXWiULDVXJHULXXPDDSUR[LPDomR
com as centrais sindicais, que já tinham uma discussão
acumulada sobre os grandes temas e eram atuantes.
Lembrou que: “ o DIEESE tem um conselho político com
todas as centrais, e a gente consegue mobilizar, conversar, trazer essa pauta e aproximar mais essa conYHUVDHQWUHDVFHQWUDLVHR&RQJUHVVR1DFLRQDOµ
2 UHSUHVHQWDQWH GR 6LQGLÀVFR 1DFLRQDO VHQKRU -RVp
Castelo Branco, contribuiu com a discussão, pincelando alguns assuntos pertinentes que estariam na seara
do legislativo, como por exemplo, duas proposições
legislativas que surgiram decorrentes da campanha,
GR6LQGLÀVFR´,PSRVWR-XVWRµR3/QHD3(&
$SULPHLUDSURSRVLomRGLVSXQKDVREUHDVWDEHlas progressivas mensais do Imposto de Renda e a sua
FRUUHomR SHOD LQÁDomR D VHJXQGD SURSXQKD LQVWLWXLU
a cobrança do IPVA sobre jatinhos, pequenas embarcações, iates particulares, para que eles passassem

a pagar o IPVA. Além disso, em decorrência de um
levantamento das condições precárias de recursos
humanos, expôs que o Governo Federal se comprometeu, por um projeto de lei, a criar condições que
HVWLPXODVVHP D À[DomR GH VHUYLGRUHV QDV iUHDV GH
IURQWHLUDFULDQGRSRULQLFLDWLYDGR([HFXWLYRDLQGHQL]DomRGHIURQWHLUDSDUDDOJXPDVFDUUHLUDVTXHDWXavam nessas áreas, como a Receita Federal, a Polícia
Federal, o Ministério do Trabalho, a Fiscalização Federal Agropecuária e a Polícia Rodoviária Federal.
A Deputada Janete Capiberibe, que passou a conduzir os trabalhos, apresentou o Senhor Irenaldo Pereira de Lima, representando a Federação Nacional
das Empresas de Segurança e Transporte de Valores
– FENAVIST. Este comentou rapidamente sobre a necessidade de aprovação do Estatuto da Segurança
Privada e mostrou-se preocupado de uma possível
aprovação de uma lei que obrigaria as empresas que
trabalham na área de segurança armada a cumpriUHPDTXRWDGHGHÀFLHQWHItVLFRHWDPEpPDTXRWDGH
menor aprendiz.

atividades que desenvolviam, como, por exemplo, a
produção de uma cartilha de dicas econômicas para
a população e a promoção de um debate com os assessores econômicos dos candidatos a presidente. Sobre essa última atividade, propôs uma parceria com a
CLP na realização do evento.
A senhora Lígia Miranda, representando a Ágere Cooperação em Advocacy e a Ong Criança Segura, explicou as atividades que desenvolviam e os assuntos
que estavam pautados no legislativo, como projetos
e proposições que visavam diminuir os acidentes com
FULDQoDV3HGLXDSRLRPDLVHVSHFLÀFDPHQWHSDUDXP
projeto amplo sobre segurança nas piscinas. A deputada Janete Capiberibe, que estava presidindo o
evento, solicitou a inclusão no projeto “das áreas ribeirinha, principalmente na região amazônica do Brasil,
HPTXHDVFDXVDVGHPRUWHVRXGHOHV}HVIRUWHVVmRRV
acidentes ribeirinhos com escalpelamento de crianças de pequena e média idade, de crianças muito
SHTXHQDVDLQGDFKXSDQGRFKXSHWDµ

A senhora Lorraine Melo, da Comunidade Bahá’í do
A senhora Mônica Beraldo, representante do Conselho Brasil, saudou o evento, lembrando que “a Comunida)HGHUDOGH(FRQRPLD³&2)(&21SLQFHORXDOJXPDV de Bahá’í, desde 2003, pertence ao Comitê Nacional
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de Educação em Direitos Humanos e tem um importante projeto que é o Portal Unidade na Diversidade,
em parceria com a UNICEF e o MEC. “Nós acreditamos que a educação em direitos humanos é um meio
GH FRPEDWH DRV GLVFXUVRV KRPRIyELFRV H VH[LVWDV H
RXWUDVLQWROHUkQFLDVµ
$&RQIHGHUDomR%UDVLOHLUDGH$SRVHQWDGRVH3HQVLRnistas – COBAP, representada pelo senhor Silberto SilYDSHGLXDSRLRSDUDDSURYDomRGR3/
A Mesa Redonda contou com a participação dos seguintes parlamentares, além de outras autoridades:
deputado Arnaldo Jordy, deputada Érika Kokay, deputada Bruna Furlan, deputado Celso Jacob, deputado Dr. Grilo, deputada Janete Capiberibe, deputado
José Augusto Maia, deputado Lincoln Portela, deputaGD(UXQGLQDGHSXWDGD3URIHVVRUD'RULQKDGHSXWDGR
Walney Rocha, deputado João Paulo Lima e deputado Marcos Rogério.
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TRABALHO E
EMPREGO
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Foto: Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados

6HPLQiULR´5HJXODPHQWDomRGD-RUQDGDGH7UDEDOKRGRV3URÀVVLRQDLVGD(QIHUPDJHPµ
Origem: Requerimento nº 96/14, de autoria do Deputado Dr. Grilo.
Data: 19/03/2014.
Local: Auditório do Anexo IV.
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Foto: Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados
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O Deputado Zequinha Marinho, que presidia a reuQLmRDRDEULURVWUDEDOKRVLQIRUPRXTXHRVHPLQiULR
promovido em atendimento a requerimento do DepuWDGR'U*ULORWLQKDDÀQDOLGDGHGH´GLVFXWLUVROXo}HV
SDUDDPHOKRULDGDVFRQGLo}HVGHWUDEDOKRGRVSURÀVVLRQDLV GH HQIHUPDJHP QRWDGDPHQWH D UHJXODPHQtação da jornada de trabalho, objeto do Projeto de
/HLQGHµ

PDQGRTXH´QmRpMXVWRTXHGHWRGRVRVSURÀVVLRQDLV
GDiUHDGHVD~GHDSHQDVRVHQIHUPHLURVDLQGDQmR
tenham essa conquista das 30 horas, para que possam desenvolver uma atividade com melhor qualidade para os pacientes, sem levar-lhes nenhum tipo de
ULVFRSDUDTXHSRVVDPWHUWHPSRVXÀFLHQWHSDUDSDVVDUSRUXPDPHOKRUTXDOLÀFDomRSDUDSRGHUHPHVWXGDUHVHDSULPRUDUDLQGDPDLVµ

23URMHWRGH/HLQDFUHVFHQWDSDUiJUDIRDR
DUWGD/HLQGHGHMXQKRGHHVWDEHlecendo que a duração normal na jornada de trabaOKR GRV HQIHUPHLURV WpFQLFRV DX[LOLDUHV GH HQIHUPDJHPHSDUWHLUDVQmRH[FHGHUiDKRUDVGLiULDVH
horas semanais.

Em sua exposição, a Sra. Solange Caetano – PresiGHQWHGD)HGHUDomR1DFLRQDOGRV(QIHUPHLURV²)1(
VDOLHQWRXTXH´DHQIHUPDJHPSUHFLVDXUJHQWHPHQWH
GDUHJXODPHQWDomRGDMRUQDGDGHKRUDVµHDSUHVHQWRXYtGHRUHIHUHQWHDRODQoDPHQWRGDFDPSDQKD
Fórum Nacional 30 Horas Já, cujo objetivo é sensibilizar
o Governo, os parlamentares e a sociedade quanto à
O Sr. Osvaldo Albuquerque - Presidente do Conselho QHFHVVLGDGHGHDSURYDomRGR3URMHWRGH/HLQ
)HGHUDOGH(QIHUPDJHP²&2)(1FRPRH[SRVLWRU de 2000.
DÀUPRXTXH´DMRUQDGDGHKRUDVQmRpXPPRPHQto só de 4 anos, é o anseio que já perdura em torno de A Deputada Alice Portugal - PCdoB/BA, usando da
DQRVSDUDDFDWHJRULDGDHQIHUPDJHPFRPSRVWD SDODYUD PDQLIHVWRX VHX DSRLR j QHFHVVLGDGH GH
GHHQIHUPHLURVWpFQLFRVDX[LOLDUHVGHHQIHUPDJHPH DSUHFLDomRGR3URMHWRGH/HLQUHVVDOWDQdo que “a Líder Jandira Feghali, já asseverou, junto ao
DOJXPDVUHPDQHVFHQWHVSDUWHLUDVµ
Colégio de Líderes, posição prioritária à matéria sobre
(PVHJXLGDXVRXGDSDODYUDR'HS$QGUp0RXUDDÀU- DMRUQDGDGHKRUDVGD(QIHUPDJHPµ
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$RPDQLIHVWDUVHR6U-RVp$QW{QLRGD&RVWD²3UHVLdente da Associação Nacional dos Auxiliares e TécniFRV GH (QIHUPDJHP ² $1$7(1 FRPR XP GRV H[SRVLWRUHV GR 6HPLQiULR GHVWDFRX TXH D (QIHUPDJHP p
composta por três categorias: auxiliares, técnicos e enIHUPHLURVHTXH´pLPSRUWDQWHTXHDVRFLHGDGHVDLED
TXHPVRPRVHRTXHID]HPRV6HQmRQyVYDPRVHVWDU
ali rotulados em uma única categoria e não vamos
HQWHQGHUFRPRIXQFLRQDQDUHDOLGDGHHQDSUiWLFD
DQRVVD(QIHUPDJHPEUDVLOHLUDµ
Assumindo a presidência dos trabalhos, o Deputado
Dr. Grilo, autor do requerimento de proposição da
DXGLrQFLD S~EOLFD PDQLIHVWRX WDPEpP VHX DSRLR j
DSURYDomRGR3URMHWRGH/HLQDÀUPDQGR
TXH´QyVSUHFLVDPRVDSURYDUDVKRUDVSDUDD(QIHUmagem exatamente para melhorar as condições de
WUDEDOKRSDUDRVWUDEDOKDGRUHVGD(QIHUPDJHPµ

$ 'HSXWDGD 5RVDQH )HUUHLUD ² 3935 PDQLIHVWRXVH
IDYRUDYHOPHQWH D DSUHFLDomR GD PDWpULD UHVVDOWDQGRTXHpHQIHUPHLUDHTXH´DOXWDGHYRFrVpDPLQKD
OXWDµ
A Sra. Maria Goreti de Lima – Tesoureira da AssociaomR%UDVLOHLUDGH(QIHUPDJHP²$%(1 6HomR') QD
condição de expositora, destacou que é necessário
“discutir não apenas as 30 horas, mas as condições de
trabalho, a precarização, os vínculos trabalhistas e o
DXPHQWRGDLQWHQVLGDGHGRWUDEDOKRµ
2'HSXWDGR3DXOmR²37$/DRID]HUXVRGDSDODYUD
ressaltou que “levantar culpados não objetiva a reuQLmR 2 TXH WHPRV GH GHÀQLU DTXL p XPD DomR FRQFUHWDFRPRIRLGLWRDTXLLQFOXVLYHTXDQWRDR&ROpJLR
GH/tGHUHVµ

O Deputado César Colnago – PSDB/ES também maniO Deputado Raimundo Gomes de Matos – PSDB/CE, IHVWRXVHXDSRLRDDSURYDomRGR3URMHWR
DRSURQXQFLDUVHVDOLHQWRXDQHFHVVLGDGHGHVHGHÀnirem estratégias para apreciação do Projeto de Lei nº Reassumindo a presidência dos trabalhos, o Deputado
 DÀUPDQGR TXH ´SUHFLVDPRV WHU HVWUDWpJLD Zequinha Marinho concedeu a palavra ao Deputado
de ocupar esta Casa, de conversar com os Líderes, de ,YDQ9DOHQWH²362/63TXHDÀUPRX´HVWDpXPDOXWD
HPGHIHVDGDVD~GHS~EOLFDQmRpXPDOXWDFRUSRUDSHGLUXPDGHÀQLomRµ
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WLYDGRVHQIHUPHLURVpDOXWDHPGHIHVDGDVD~GHGD O Sr. Valdirlei Castagna – Secretário-Geral da Conpopulação e da qualidade do atendimento público IHGHUDomR 1DFLRQDO GRV 7UDEDOKDGRUHV HP 6D~GH ²
&176WDPEpPQDTXDOLGDGHGHH[SRVLWRUPDQLIHVWRX
GHVD~GHµ
sua preocupação quanto à inclusão do Projeto de Lei
Ao assumir novamente os trabalhos, o Deputado Dr. QQDRUGHPGRGLD
Grilo convidou a apresentar sua exposição o Sr. AnGHUVRQ $IRQVR GR $PDUDO ² ([HFXWLYD 1DFLRQDO GRV O Deputado Zequinha Marinho reassumiu a presidên(VWXGDQWHV GH (QIHUPDJHP ² (1((1) TXH HP VHX cia dos trabalhos e passou a palavra aos inscritos para
SURQXQFLDPHQWR GHVWDFRX TXH ´D HQIHUPDJHP Mi o debate.
debateu muito. Precisamos de 30 horas já. Então, são
muito válidas essas iniciativas, mas acredito que ago- 8VDUDPGDSDODYUDFRPRGHEDWHGRUHVPDQLIHVWDQGR
UDGHYHPRVIRFDUQRTXHpRSULQFLSDORXVHMDLQFOXLU VHXDSRLRjDSURYDomRGR3URMHWRGH/HLQ
HVVHSURMHWRQD2UGHPGR'LDSDUDTXHVHMDYRWDGRµ Sr. João Batista Ferreira, Sra. Anemery Ramalho Martins
de Morais, Sr. Danilo Teixeira, Sr. Antônio Freire, Sr. JebA Deputada Carmem Zanotto – PPS/SC, ao apoiar a son Medeiros de Souza, Sr. Aguiar dos Santos, Sr. Paulo
DSURYDomR GR 3URMHWR GH /HL Q  LQIRUPRX José, Sr. Mário Jorge, Sra. Eliane Santos e Sra. Luciane
VHU HQIHUPHLUD SRU IRUPDomR H PDQLIHVWRX VXD SUH- Bicca.
ocupação quanto à “manutenção da mobilização,
mas que a gente tenha segurança da posição do Go- 2'HSXWDGR&HOVR-DFRE²30'%5-DRID]HUXVRGD
SDODYUDUHDÀUPRXVHXFRPSURPLVVRHPDSURYDUR3URYHUQRFRPUHODomRjYRWDomRGHVWDPDWpULDµ
MHWRGH/HLQ
2'HSXWDGR$OH[DQGUH5RVR²36%56DÀUPRXVHU´LPportante nós termos uma relação de igualdade den- Por sua vez, a Deputada Érica Kokay – PT/DF, ressaltou
WURGDFDWHJRULDGRSRYRGDVD~GHµ$OHUWRXDLQGD TXH´pSUHFLVRTXHVHHQWHQGDTXHRVSURÀVVLRQDLVGH
HQIHUPDJHP UHSUHVHQWDP  GRV SURÀVVLRQDLV TXH
sobre a necessidade de mobilização da categoria.
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GH(QIHUPDJHP²$1$7(16UD0DULD*RUHWLGH/LPD
²7HVRXUHLUDGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH(QIHUPDJHP
Em seguida, os membros componentes da Mesa do ² $%(16HomR ') 6U $QGHUVRQ $IRQVR GR $PDUDO ²
([HFXWLYD1DFLRQDOGRV(VWXGDQWHVGH(QIHUPDJHP²
6HPLQiULRDSUHVHQWDUDPVXDVFRQVLGHUDo}HVÀQDLV
ENEENF e Sr. Valdirlei Castagna – Secretário-Geral da
3RUÀPR'HSXWDGR=HTXLQKD0DULQKRTXHSUHVLGLDD &RQIHGHUDomR1DFLRQDOGRV7UDEDOKDGRUHVHP6D~GH
reunião, encerrou os trabalhos, agradecendo a pre- – CNTS.
sença de todos.
VXVWHQWDPDVXQLGDGHVGHVD~GHWRGRVRVGLDVµ

Compareceram à reunião, entre outras autoridades:
Deputado André Moura, Deputada Alice Portugal, Deputado José Stédile, Deputada Manuela d’Ávila, Deputado Raimundo Gomes de Matos, Deputado Vitor
Paulo, Deputado Dr. Grilo, Deputado Paulão, Deputado César Colnago, Deputado Wilson Filho, Deputada
Rosane Ferreira, Deputada Carmem Zanotto, Deputado Alexandre Roso, Deputada Érica Kokay e Deputado Celso Jacob.
Participaram do evento, como expositores, os convidados: Sr. Osvaldo Albuquerque - Presidente do ConVHOKR)HGHUDOGH(QIHUPDJHP²&2)(16UD6RODQJH
Caetano – Presidente da Federação Nacional dos EnIHUPHLURV²)1(6U-RVp$QW{QLRGD&RVWD²3UHVLGHQte da Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos
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Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Ato Público comemora um ano de Aniversário da PEC dos Empregados Domésticos
Origem: Sug. 128/2014 - Instituto Doméstica Legal
Data: 02/04/2014
/RFDO+DOOGD7DTXLJUDÀD
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No dia 02 de abril de 2013, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 72/2013, que garantiu mais direitos aos empregados domésticos. A emenGDpUHVXOWDQWHGD3(&FRQKHFLGDFRPR3(&
das Domésticas.

UDQWLD GR 7HPSR GH 7UDEDOKR ID]HQGR GHVWD IRUPD
justiça a essa classe de trabalhadores.

Apesar da garantia de tão importantes e justos direitos,
sete deles ainda permaneceram em aberto à espera
da regulamentação: indenização em demissões sem
A Comissão de Legislação Participativa, atendendo MXVWD FDXVD FRQWD QR )*76 VDOiULRIDPtOLD DGLFLRQDO
solicitação do Instituto Doméstica Legal, por meio da noturno, auxílio-creche, seguro-desemprego e seguro
DSURYDomR GD 6XJHVWmR  UHDOL]RX $WR 3~EOLFR contra acidente de trabalho.
QRKDOOGDWDTXLJUDÀDGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVQR
dia 02 de abril de 2014, para celebrar um ano de pro- Para relembrar a data e sensibilizar parlamentares no
sentido de aprovar a regulamentação, simbolizando
mulgação da PEC das Domésticas.
o aniversário de um ano, o Instituto Doméstica Legal
$UHJXODPHQWDomRGHÀQHFRPRHPSUHJDGRGRPpVWL- cortou um bolo de aniversário representando o marco
FRDTXHOHTXHSUHVWDVHUYLoRVGHIRUPDFRQWtQXDSRU de um ano de espera.
PDLVGHGRLVGLDVQDVHPDQDQRkPELWRUHVLGHQFLDOH
FRP ÀQDOLGDGH QmR OXFUDWLYD 2 WUDEDOKR ÀFD UHVWULWR O presidente Zequinha Marinho acredita que há amDPDLRUHVGHDQRVHDFDUJDKRUiULRÀ[DGDHPQR biente político para a aprovação da regulamentação, argumentando: “Tenho certeza que é possível
Pi[LPRKRUDVSRUGLDRXKRUDVVHPDQDLV
porque não se vê resistência por parte de parlamentar
$3(&GDV'RPpVWLFDVIRLFRQVLGHUDGDXPPDUFRSDUD nenhum, de grupo nenhum. Todos os partidos querem
a legislação trabalhista, pois estendeu aos emprega- FRODERUDUµGLVVHHOH
dos domésticos direitos assegurados aos demais trabalhadores, como, por exemplo, a jornada semanal 1DRFDVLmRR,QVWLWXWRWDPEpPHQWUHJRXXPPDQLIHVWR
de 44 horas e o pagamento do FGTS - Fundo de Ga- DRVSUHVLGHQWHVGD&kPDUDHGR6HQDGREHPFRPR
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às autoridades presentes. De acordo com Mário Ave- tou com a presença dos deputados Glauber Braga,
OLQR´RPDQLIHVWRUHIRUoDDFDPSDQKDGHDEDL[RDV- Lincoln Portela, Érica Kokay e Benedita da Silva, dentre
sinado ‘Legalize sua doméstica e pague menos INSS’, outros.
TXHFRPHoRXHPPDLRGHHDSRQWDSRQWRV
em que a PEC das Domésticas deve ser melhorada.
(QWUHHOHVHVWiDTXDOLÀFDomRGDPmRGHREUDFRP
UHFXUVRV GR )XQGR GH $PSDUR DR 7UDEDOKDGRU )$7 
Queremos sensibilizar os parlamentares e tentar entender o motivo da demora. Mesmo após um ano da
DSURYDomRGD3(&DLQGDQmRIRLGHVLJQDGRXPUHODWRUSDUDDPDWpULDµ2SURMHWRLQLFLDOHUD´MXVWRHTXLOLEUDGRHH[HTXtYHOµFRPSOHPHQWRX
$GHSXWDGD%HQHGLWDGD6LOYDTXHMiIRLHPSUHJDGD
GRPpVWLFDHVWHYHSUHVHQWHDRHYHQWRDÀUPRXTXH´D
UHJXODPHQWDomRQmRDQGRXSRUTXHDDJHQGDÀFRX
obstruída por medidas provisórias. Agora terá novo imSXOVRµ$LQGDVHJXQGRDSDUODPHQWDURHPSUHJRGRméstico vem da escravatura e 70% da mão de obra é
IRUPDGDSRUQHJURVSDUGRVHPHVWLoRVVmRPXlheres e 71% não têm carteira assinada.
$OpPGHUHSUHVHQWDQWHVGHHQWLGDGHVGHGHIHVDGRV
direitos dos trabalhadores domésticos e do presidente
da CLP, deputado Zequinha Marinho, o evento con35

Foto: Viola Jr./Câmara dos Deputados

Audiência Pública para debater a “Recomposição Salarial e a Valorização dos Servidores do
Ministério Público da União - MPU, e do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP
Origem: Sugestão 132/14, de autoria do Sindicato dos Servidores do Ministério Público da União.
Relator: Zequinha Marinho
Data: 10/06/14 – Plenário 3.
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Foto: Viola Jr./Câmara dos Deputados
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O deputado Lincoln Portela, que presidia a reunião,
DEULX RV WUDEDOKRV DOHUWDQGR VREUH D LPSRUWkQFLD GR
3URMHWRGH/HLQGHTXHHVWDEHOHFHQRYR
plano de carreira para os servidores do Ministério PúEOLFRGD8QLmRHÀ[DRVUHVSHFWLYRVYDORUHVGHUHPXQHração.
2UHIHULGRSDUODPHQWDUOHPEURXDLQGDTXHDSURSRVta em questão, além de dispor sobre a recomposição
dos vencimentos dos servidores e de revogar a Lei nº
 GH  FRQIHUH Ip S~EOLFD jV FDUWHLUDV GH
LGHQWLGDGHIXQFLRQDOHFRtEHRQHSRWLVPR

FRPRLQVWLWXLomRHVVHQFLDOSDUDRIXQFLRQDPHQWRGD
-XVWLoDHGHIHVDGDRUGHPMXUtGLFDGRUHJLPHGHPRcrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
(PVXDPDQLIHVWDomRR6HQKRU0DUFRV$XUpOLR0RUHLUD
da Silva, representante do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e do Conselho
1DFLRQDO GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR ² 6,1$6(038 DÀUPRX
TXH D GLÀFXOGDGH VDODULDO p VRPHQWH XP GRV DVSHFWRVHQIUHQWDGRVSHORVVHUYLGRUHVGR0LQLVWpULR3~EOLFR
DOHUWDQGRTXH´DHQWLGDGHWHPTXHVHUIRUWDOHFLGDµ
para que haja uma maior motivação dos servidores
e consequente melhoria dos serviços prestados por
aquele órgão.

Outro projeto de Lei, de interesse dos servidores do MiQLVWpULR3~EOLFRTXHIRLOHPEUDGRQDUHXQLmRIRLR3/
GHTXHGLVS}HVREUHRPRGHORGHUHPXneração para os servidores do Ministério Público da Por sua vez, o Senhor Blal Yassine Dalloul, Secretário8QLmRHGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0LQLVWpULR3~EOLFR³ Geral do Conselho Nacional do Ministério Público –
CNMP, esclareceu que a Secretaria-Geral do Conselho
CNMP.
Nacional do Ministério Público traz diversas obrigações
O deputado Lincoln Portela registrou que: essa luta e atribuições “uma delas, sem dúvida, é brigar, é denão é apenas dos servidores do MPU, mas, sim, de IHQGHURGLUHLWRHDYDORUL]DomRGRVVHUYLGRUHVTXHHVWRGDDVRFLHGDGHWHQGRHPYLVWDDUHOHYkQFLDGRWUD- tão trabalhando conosco, servidores sem os quais o
balho desempenhado pelo Ministério Público como 0LQLVWpULR3~EOLFRQmRH[LVWLULDµ
IDWRUSUHSRQGHUDQWHSDUDDSURPRomRGDFLGDGDQLD
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A grande maioria dos palestrantes lembrou a imporWkQFLD GH YDORUL]DU D FDWHJRULD GH VHUYLGRUHV GR 0Lnistério Público da União e do Conselho Nacional do
Ministério Público, para uma melhor prestação de serviços ao cidadão.
Em suas considerações, o Senhor Vladimir Nepomuceno, Assessor da Secretaria de Trabalho do Ministério do
3ODQHMDPHQWR2UoDPHQWRH*HVWmRDÀUPRX´GLVFXtam, e a gente consegue construir, de acordo com as
limitações que a gente tem, porque nós já sabemos
qual é o montante que vem para o próximo ano, o
TXHIRUQHFHVViULRSDUDSURJUHGLUTXHVHQWHPRVDQR
TXHYHPFRQVWUXLQGRSDUDRXVHIRUQHFHVViULR
SDUDHRXWURVDQRV2GLiORJRSHUPDQHFH
DEHUWRVHPQHQKXPSUREOHPDµ
Antes de encerrar a reunião, a deputada Luiza Erundina, que presidia a reunião, comentou que: em uma
OXWDpSUHFLVRGHÀQLUHVWUDWpJLDV(XDFKRTXHDJRUD
FDEH D YRFrV GHÀQLUHP XPD HVWUDWpJLD SULPHLUR QR
kPELWRGHVWD&DVD
Compareceram à reunião, entre outras autoridades:
deputado Arnaldo Jordy, deputada Erika Kokay, de40

putada Janete Capiberibe, deputado Lincoln Portela,
deputada Luiza Erundina, deputado Marcos Rogério,
deputado Nélson Marquezelli e deputado Weliton Prado.
O evento contou com a participação dos expositores Vladimir Nepomuceno- Assessor da Secretaria
de Trabalho do Ministério do Planejamento, OrçamenWR H *HVWmR 'DQLOR 3LQKHLUR 'LDV  6HFUHWiULR*HUDO
$GMXQWR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO  03) %ODO
Yassine Dalloul - Secretário-Geral do Conselho Nacional
GR0LQLVWpULR3~EOLFR&103'DUFLGH$OPHLGD5RGULJXHV
Federação Nacional dos Servidores dos Órgãos Públicos de Fiscalização, Investigação, Regulação e
&RQWUROH)(1$),5&0DUFRV$XUpOLR0RUHLUDGD6LOYD
Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público
da União e do Conselho Nacional do Ministério PúbliFR6,1$6(038-DLOWRQ0DQJXHLUDGH$VVLV6LQGLFDto dos Trabalhadores do Judiciário Federal E Ministério
Público da União do Distrito Federal - SINDJUS/DF e
Ana Paula Felix - Associação Nacional dos Analistas,
Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e Ministério
Público da União - ANATA.

DEFESA DO
CONSUMIDOR
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Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

$XGLrQFLD3~EOLFDSDUDGHEDWHUD´/LEHUGDGH7DULIiULDGDV&RPSDQKLDV$pUHDVµ
Origem: Requerimento nº 98/14, de autoria do Deputado Arnaldo Jordy – PPS/PA.
Data: 22/04/2014.
Local – Anexo II - Plenário nº 03.
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O Deputado Zequinha Marinho, que presidia a reuQLmRDRDEULURVWUDEDOKRVLQIRUPRXTXHDDXGLrQFLD
S~EOLFD VH GHVWLQDYD D GHEDWHU D OLEHUGDGH WDULIiULD
das companhias aéreas, em atendimento a requerimento do Deputado Arnaldo Jordy.

ções de mercado pelos próprios exploradores. Então,
R H[SORUDGRU SUHFLVD VHU HÀFLHQWH SUHFLVD UHVSRQGHU
à concorrência, precisa responder as condições de
mercado de maneira que ele consiga prover os servioRVHDRPHVPRWHPSRWHUDVXDUHPXQHUDomRµ

Em seguida, ao tratar da matéria objeto da audiência,
R'HSXWDGR=HTXLQKD0DULQKRDÀUPRXTXH´TXDQGR
há queixas da sociedade em relação ao que evenWXDOPHQWHVHFREUDSHODVSDVVDJHQVDpUHDV³HHODV
WrP VLGR QXPHURVDV ³ GHYH R OHJLVODGRU SRQGHUDU
VH D SROtWLFD WDULIiULD HP YLJRU SRU HOH PHVPR À[DGD
FRQWLQXDDID]HUVHQWLGRµUHVVDOWDQGRHQWUHWDQWRTXH
“poucos aqui advogam a mera revogação do regime
GH OLEHUGDGH WDULIiULD (OH p DSOLFDGR DRV PHUFDGRV
GRPpVWLFRVPDLVUHOHYDQWHVPXQGRDIRUDHHPQRVVR
País teve papel importantíssimo na ampliação do núPHURGHXVXiULRVµ

26U(GXDUGR6DQRYLF]DRID]HUVXDH[SRVLomRLQIRUPRX TXH QmR REVWDQWH D DYLDomR WHU GHVDÀRV D HQIUHQWDUWDLVFRPRDIyUPXODGHSUHFLÀFDomRGRTXHrosene e o ICMS, o “Brasil tem hoje o terceiro maior
PHUFDGRGRPpVWLFRGRSODQHWDµ

O Sr. Cristian Vieira dos Reis, 1º expositor, apresentou
XPYtGHRFRPLQIRUPDo}HVVREUHRPHUFDGRGHWUDQVSRUWHDpUHRHDRIDODUVREUHDVSUHPLVVDVGRUHJLPH
de livre concorrência, esclareceu que “o Estado não
GHWHUPLQDPDLVRYDORUGDWDULIDDpUHD(VVHYDORUGD
WDULID DpUHD SDVVD D VHU GHWHUPLQDGR SHODV FRQGL44

O Sr. Celso Augusto Rodrigues Soares, da Secretaria
Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, por
VXD YH] UHVVDOWRX TXDQWR j OLEHUGDGH WDULIiULD GDV
companhias aéreas, não ter “como criticar esse modelo, mas alguns aspectos desse modelo, a exemplo
GDVTXHVW}HVGHLQIRUPDomRTXHDLQGDSUHFLVDPGH
PHOKRULDVµ
O Deputado Arnaldo Jordy, então presidindo a reunião, ponderou que “não há um questionamento soEUHDHVWUXWXUDGRPRGHORµPDVTXHpQHFHVViULRKDver correções.

Ao usar da palavra, o Deputado Domingos Dutra, en- DpUHDVHTXHUHJXODPHQWDRVSURJUDPDV
WUHRXWUDVFRQVLGHUDo}HVIDORXVREUHDLQVWDELOLGDGH de milhagem das companhias aéreas.
dos preços das passagens aéreas, o espaçamento entre as poltronas nas aeronaves e o serviço de bordo.
Em seguida, os expositores comentaram as consideUDo}HV IHLWDV SHORV SDUODPHQWDUHV VHQGR TXH R 6U
2'HSXWDGR=HTXLQKD0DULQKRIH]REVHUYDo}HVDFHU- Guilherme Freire - Diretor de Relações Institucionais na
FD GD GLVFUHSkQFLD QRV SUHoRV GDV SDVVDJHQV FRQ- $%($5$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGDV(PSUHVDV$pUHDVIDVLGHUDQGRVH DV UHJL}HV GDV GLÀFXOGDGHV TXDQGR GR lou em nome do Eduardo Sanovicz, que teve que se
UHHPEROVRGHSDVVDJHQVDpUHDVHTXHVWLRQRXDGLIH- ausentar.
rença de preços das passagens quando necessária a
UHPDUFDomRDÀUPDGRTXH´QmRWHPFRPRVHMXVWLÀ- O Deputado Zequinha Marinho, ao encerrar a audiêncar essa questão de ser impedido de viajar e ir remar- FLDS~EOLFDDJUDGHFHXDSUHVHQoDGHWRGRVHLQIRUcar uma passagem para amanhã, ou depois, ou de- mou que o assunto continuará sendo objeto de debapois de amanhã, e essa remarcação custar às vezes te na Comissão de Legislação Participativa.
GXDVRXWUrVYH]HVRYDORUGDSDVVDJHPµ
Compareceram à audiência, entre outras autoridaO Deputado Nelson Marquezelli – PTB/SP registrou, en- des: Deputado Domingos Dutra, Deputado Fernando
tre outros aspectos, que “o Governo está melhorando Ferro, Deputado Nelson Marquezelli, Deputada Antôos aeroportos, precisa melhorar um pouco o seu pes- nia Lúcia e Deputada Janete Capiberibe.
VRDOGHWHUUDµ
Participaram, como expositores, o Sr. Cristian Vieira dos
Por sua vez, a Deputada Antônia Lúcia – PSC/AC, ao Reis - Gerente de Análise Estatística e AcompanhaID]HUXVRGDSDODYUDSDUDEHQL]RXR'HSXWDGR$UQDO- mento de Mercado da Agência Nacional de Aviação
GR-RUG\SHODDXWRULDGRV3URMHWRVGH/HLQV &LYLO$1$&R6U(GXDUGR6DQRYLF]²3UHVLGHQWHGD$VTXH UHJXODPHQWD D FREUDQoD H R UHJLVWUR GH WDULIDV VRFLDomR%UDVLOHLUDGDV(PSUHVDV$pUHDV²$%($5R6U
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Celso Augusto Rodrigues Soares – Secretaria Nacional
do Consumidor – Ministério da Justiça e o Sr. Guilherme
Freire – Diretor de Relações Institucionais na ABEAR Associação Brasileira das Empresas Aéreas.
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MOBILIDADE URBANA
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Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

$XGLrQFLD3~EOLFD´28VRGH%LFLFOHWDVQR%UDVLOH3ROtWLFDV*RYHUQDPHQWDLVGH,QFHQWLYRj8WLOL]DomRGHVWH0RGDOGH7UDQVSRUWHµ
Origem: Requerimento nº 89/2013, de autoria do Deputado Fernando Ferro – PT/PE.
Data: 29/04/2014.
Local: Anexo II – Plenário nº 03.
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Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
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O Deputado Fernando Ferro - PT/PE, que presidia a YHO³VLWXDo}HVFDyWLFDVQDVVXDVFRQGLo}HVGHPRELUHXQLmRDRDEULURVWUDEDOKRVLQIRUPRXTXHDDXGLrQ- lidade e têm que buscar alternativas para atender às
cia pública se realizava em razão de aprovação do SRVVLELOLGDGHVGHWUDQVSRUWHµ
UHTXHULPHQWRQGHVXDDXWRULD
Dada a palavra aos palestrantes, o senhor Felipe SpoEm seguida, o Deputado Fernando Ferro convidou a lavori Martins, primeiro expositor, disse que, no tocante
tomarem assento os componentes da Mesa: senhor DR 0LQLVWpULR GD )D]HQGD SRGHULD VH IDODU QD FDUJD
Felipe Spolavori Martins, Auditor Fiscal da Secretaria tributária sobre as bicicletas, zerando-se as alíquotas
GH5HFHLWD)HGHUDOVHQKRU*HUDOGR)UHLUH*DUFLD(V- do IPI e do PIS/CONFIS, ressaltando, entretanto, que “é
pecialista em Políticas Públicas e Gestão, do Ministério importante termos em conta que, ou isentando ou alGDV&LGDGHVVHQKRU'MDLOVRQ'DQWDVGH0HGHLURV&R- terando essas alíquotas para menos, a competitividaordenador de Apoio ao Caminho da Escola, do MEC GHGD=RQD)UDQFDGH0DQDXVYDLVHUDIHWDGDQHVVH
³ 0LQLVWpULR GD (GXFDomR VHQKRU 'DQLHO 6WLYHOEHUJ SRQWRµ
representante da Associação Brasileira de Setor de BiFLFOHWDV$OLDQoD%LNHVHQKRU7DUFLDQRGH6RX]D$UD~- O senhor Geraldo Freire Garcia discorreu sobre aspecjo, Presidente da Associação Brasileira de Indústria e WRVGD/HLQTXHLQVWLWXLD3ROtWLFD1DFLRQDO
&RPpUFLR GH %LFLFOHWDV ³ $%5$',%, H VHQKRU -RQDV de Mobilidade Urbana, sobre o sistema de transporte
Bertucci, Presidente da ONG Rodas da Paz, do Distrito urbano no Japão, em especial em Tóquio, e sobre a
Federal.
atuação da Secretaria Nacional de Transporte e da
Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades.
O Deputado Fernando Ferro destacou que a iniciativa
de realização da audiência pública se devia “à ne- 2VHQKRU'MDLOVRQ'DQWDVGH0HGHLURVLQIRUPRXVREUH
cessidade de debater, principalmente, a política de o programa Caminho da Escola, do Ministério da Edumobilidade, o reconhecido problema dos grandes cação, no qual está inserida a bicicleta escolar, desFHQWURVXUEDQRVEUDVLOHLURVTXHHQIUHQWDP³LVVRpYLVt- tacando que “em 2014 nós temos a perspectiva de
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DWHQGLPHQWRGHTXDVHPLOELFLFOHWDVµ

utilização da bicicleta como meio de transporte, não
somente de lazer, citou como exemplo a cidade de
O senhor Daniel Stivelberg apresentou dados sobre a Amsterdam, na Holanda, onde as pessoas “vão para
produção de bicicletas no Brasil e argumentos que jus- R VHX WUDEDOKR GH ELFLFOHWDµ 5HVVDOWRX HQWUHWDQWR
que há de haver investimento para que isso ocorra.
WLÀFDULDPXPDGHVRQHUDomRGRVHWRUQR3DtV
O senhor Tarciano de Souza Araújo e o senhor Roberto
Antunes, representantes da Associação Brasileira da
,QG~VWULDH&RPpUFLRGH%LFLFOHWDV²$%5$',%,À]HUDP
uma avaliação do mercado brasileiro de bicicletas,
HQJOREDQGRVXDVSDUWHVHSHoDVHFRQIRUPHDÀUPDção do senhor Roberto Antunes, “hoje, o segmento de
GXDVURGDVQmRPRWRUL]DGRGHSHQGHGDLPSRUWDomRµ

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

O senhor Maurício Laxe, Coordenador do Movimento
&LFORYLDV8UJHQWHIH]DOJXQVTXHVWLRQDPHQWRVDRVUHpresentantes dos ministérios das Cidades, da Fazenda
2VHQKRU-RQDV%HUWXFFLGLVFRUUHXVREUHRVEHQHItFLRV e da Educação, questionamentos estes respondidos
do uso da bicicleta como meio de transporte, consi- pelos citados representantes.
derando os aspectos econômicos, de saúde, ecolóJLFRHVRFLDO$ÀUPRXTXH´RLQYHVWLPHQWRQRXVRGD Em seguida, os expositores se pronunciaram novabicicleta e dos meios não motorizados, até em asso- PHQWHUHVSRQGHQGRSHUJXQWDVIHLWDVSHORVRUDGRUHV
ciação com o transporte público, é um investimento DFUHVFHQWDQGRLQIRUPDo}HVjVVXDVH[SRVLo}HVDQWHde médio e de longo prazo, que tem de ser olhado no ULRUHVHID]HQGRVXDVFRQVLGHUDo}HVÀQDLV
aspecto amplo da cidade, e não simplesmente como
XPDSROtWLFDTXHYDLDSRLDUXPSHTXHQRJUXSRµ
2'HSXWDGR=HTXLQKD0DULQKR²36&3$MXVWLÀFRXVXD
ausência na presidência dos trabalhos, agradeceu a
$ 'HSXWDGD 5RVDQH )HUUHLUD  3935 DR GHIHQGHU D presença de todos os palestrantes e presentes, cum52

primentou o Deputado Fernando Ferro pela apresentação do requerimento de realização da audiência
pública e, quanto à utilização da bicicleta nos centros
XUEDQRV DÀUPRX TXH ´QmR p IiFLO TXHEUDU SDUDGLJmas, e talvez as pessoas queiram pensar um pouco
PDLVVREUHLQFOXLUPDLVXPPRGDOHPDOJXQVOXJDUHVµ

te da Associação Brasileira de Indústria e Comércio de
%LFLFOHWDV³$%5$',%,R6U5REHUWR$QWXQHV$VVHVVRU
Técnico da Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Bicicletas – ABRADIBI e o Sr. Jonas Bertucci,
Presidente da ONG Rodas da Paz, do Distrito Federal.

A Deputada Janete Capiberibe – PSB/AP também deIHQGHXDELFLFOHWDFRPRPRGDOGHWUDQVSRUWH
O Deputado Fernando Ferro, ao encerrar a reunião,
LQIRUPRXTXHLULD´SURFXUDUD3UHVLGrQFLDGHVWD&DVD
para acelerar não só o projeto de lei, mas a medida
SURYLVyULD TXH FRQWpP LQFHQWLYRV ÀVFDLV H TXH SRGH
DMXGDUQDSURGXomRGHELFLFOHWDVµ
Participaram, como expositores da Audiência, o Sr. Felipe Spolavori Martins, Auditor Fiscal da Secretaria de
5HFHLWD)HGHUDOR6U*HUDOGR)UHLUH*DUFLD(VSHFLDlista em Políticas Públicas e Gestão do Ministério das
&LGDGHV R 6U 'MDLOVRQ 'DQWDV GH 0HGHLURV &RRUGHQDGRUGH$SRLRDR&DPLQKRGD(VFRODGR0(&³0LQLVWpULRGD(GXFDomRR6U'DQLHO6WLYHOEHUJUHSUHVHQtante da Associação Brasileira de Setor de Bicicletas,
$OLDQoD%LNHR6U7DUFLDQRGH6RX]D$UD~MR3UHVLGHQ53

SAÚDE
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Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

6HPLQiULR´5LVFRVH,PSDFWRV$VVRFLDGRVj/HJDOL]DomRGD0DFRQKDµ
Origem: Requerimento nº 99/14, de autoria do Deputado Zequinha Marinho.
Data: 06/05/2014.
Local: Anexo II – Plenário nº 03.
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VRFLDomR%UDVLOHLUDGH3VLTXLDWULD²$%3DRÀQDOGHVXD
exposição, concluiu que “a ABP é uma instituição médica, que não recomenda a liberação de quaisquer
drogas, apoiando restrições ao uso de álcool e tabaco, especialmente entre os jovens. E a ABP, coerente
com isso, não apoia nenhuma medida que reduza a
percepção de risco de maconha ou de qualquer droEm seguida, convidou a tomarem assento os com- JDOtFLWDRXLOtFLWDµ
ponentes da Mesa de Debates: Sr. Ronaldo Ramos
Laranjeira, Diretor do Instituto Nacional de Ciência e 26U-RVp$OH[DQGUH&ULSSDGLVFRUUHXVREUHRVEHQHItTecnologia para Políticas Públicas do Álcool e outras cios de um dos componentes naturais da planta can'URJDV GR &13T 6UD $QDOLFH GH 3DXOD *LJOLRWWL UH- nabis sativa, o canabidiol, destacando que “há evipresentante da Associação Brasileira de Psiquiatria, do GrQFLDVSDUDGLYHUVRVHGLYHUVRVHIHLWRVHQWUHRVTXDLV
(VWDGRGR5LRGH-DQHLURH6U-RVp$OH[DQGUH&ULSSD DQWLLQÁDPDWyULRDQWLSVLFyWLFRDQVLROtWLFRQHXURSURWHpesquisador da USP, de Ribeirão Preto.
WRUDQWLFRQYXOVLYDQWHµ3URS{VDRÀQDOGHVXDH[SRVLção, “regulamentar o uso dos canabinoides, não da
26U5RQDOGR5DPRV/DUDQMHLUDH[SRVLWRUPDQLIHV- maconha medicinal, mas dos canabinoides mediciWRXVH IDYRUDYHOPHQWH D LPSOHPHQWDomR GH ´XPD QDLVµ
política nacional em relação ao álcool e drogas no
%UDVLOµHUHODFLRQRXDOJXQVSULQFtSLRVTXHGHYHPQRU- Após a exposição do Sr. José Alexandre Crippa, o Detear essa política, ressaltando que “uma boa política putado Dr. Grilo – SD/MG, então presidindo os trabanacional em relação às drogas deve reconhecer que lhos, convocou os componentes da segunda Mesa
DGHSHQGrQFLDTXtPLFDpXPDGRHQoDFU{QLFDµ
de Debates, a saber: Deputado Eurico Júnior - PV/RJ,
DXWRU GR 3URMHWR GH /HL Q  GH  6U 0DUFRV
A Sra. Analice de Paula Gigliotti, representante da As- Muccillo Daudt, Vice-Presidente do Instituto Igor CarO Deputado Zequinha Marinho - PSC/PA, que presidia
D UHXQLmR DR DEULU RV WUDEDOKRV LQIRUPRX TXH R VHminário, promovido em atendimento a requerimento
GHVXDDXWRULDWLQKDDÀQDOLGDGHGHGHEDWHURVULVFRV
associados à regulamentação e comercialização da
maconha no Brasil.
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QHLUR²),&$56U6pUJLR+DUIRXFKH3URPRWRUGH-XVWLoDGD,QIkQFLDH-XYHQWXGHGR(VWDGRGR0DWR*URVVR
GR6XOH6UD0DULVD/RER)UDQFR)HUUHLUD$OYHV&RRUGHQDGRUD1DFLRQDOGD&DPSDQKD´0DFRQKD1mRµ
2 'HSXWDGR (XULFR -~QLRU ² 395- IDORX VREUH GLVSRVLWLYRV FRQVWDQWHV GR 3URMHWR GH /HL Q  GH
sua autoria, que dispõe sobre o controle, a plantação,
o cultivo, a colheita, a produção, a aquisição, o armazenamento, a comercialização e a distribuição de
maconha e seus derivados. Concluiu sua exposição
GHFODUDQGRVH ´GHIHQVRU GR SURMHWR GD OHJDOL]DomR
da maconha no nosso País e do debate que tem que
VHU IHLWR SDUD TXH D VRFLHGDGH SRVVD WHU UHDOPHQWH
esclarecimento da real condição e do que a macoQKDUHSUHVHQWDQHVWHQRVVR3DtVµ

cia e da Juventude no estado do Mato Grosso do Sul,
GLVFRUUHXVREUHDVSHFWRVJHUDLVUHIHUHQWHVjOHJLVODomR
VREUHDPDWpULDHPHVSHFLDOVREUHD/HLQ
concluindo sua exposição nos seguintes termos: “Assim, então, eu quero deixar o posicionamento não só
do Conselho Estadual Antidrogas, mas do nosso colegiado nacional de presidentes e também da nossa
participação no CONAD, no Conselho Nacional. Nós
nos posicionamos contra a descriminalização ou, pior,
a legalização do uso, porte ou ações de drogas correODWDVUHIHUHQWHVjPDFRQKDµ

O Deputado Zequinha Marinho, novamente presidinGR D UHXQLmR LQIRUPRX TXH DFHUFD GD SURGXomR
industrialização e comercialização da cannabis (maFRQKD WUDPLWDPQD&kPDUDGRV'HSXWDGRVRV3URMHWRVGH/HLQVGHGHDXWRULDGR'HSXWDGR
Em seguida, o Sr. Marcos Muccillo Daudt, Vice-Presi- Eurico Júnior – PV/RJ, e 7.270, de 2014, de autoria do
dente do Instituto Igor Carneiro - FICAR, e a Sra. Marisa Deputado Jean Wyllys – PSOL/RJ.
Lobo Franco Ferreira Alves, Coordenadora Nacional
GD&DPSDQKD´0DFRQKD1mRµÀ]HUDPVXDVH[SR- Os Deputados Filipe Pereira – PSC/RJ, Liliam Sá – PROS/
VLo}HVPDQLIHVWDQGRVHFRQWUDULDPHQWHjOHJDOL]DomR RJ, Osmar Terra – PMDB/RS, João Campos – PSDB/GO,
da maconha.
5RVLQKD GD $GHIDO ² 37 GR %$/ H 5RGULJR %HWKOHP ²
PMDB/RJ também se pronunciaram contrariamente à
26U6pUJLR+DUIRXFKH3URPRWRUGH-XVWLoDGD,QIkQ- legalização da maconha.
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Foi dada a palavra aos participantes Sr. Henrique Rocha, Sr. Saulo Batista, Sr. Hermes Rodrigues e Sra. JuliaQD=RU]RTXHH[SXVHUDPVXDVRSLQL}HVHÀ]HUDPTXHVtionamentos relativos ao assunto, questionamentos
estes respondidos pelos palestrantes componentes da
mesa.
3RU ÀP R 'HSXWDGR =HTXLQKD 0DULQKR TXH SUHVLGLD
a reunião, encerrou os trabalhos, ressaltando que “a
&RPLVVmRDOFDQoRXRVHXREMHWLYRTXHIRLRGHWUD]HU
o debate claro, de alto nível, dentro da questão cienWtÀFDµHDJUDGHFHXDSUHVHQoDGHWRGRV
Compareceram à reunião, entre outras autoridades,
R'HSXWDGR$UQDOGR-RUG\²3363$'HSXWDGD5RVDQH)HUUHLUD²3935'HSXWDGR'U*ULOR²6'0*'HSXWDGR 2VPDU 7HUUD ² 30'%56 'HSXWDGR 5RQDOGR
)RQVHFD ² 3526') 'HSXWDGR (XULFR -~QLRU ² 395-
'HSXWDGD /LOLDP 6i ² 35265- 'HSXWDGD /XL]D (UXQGLQD²36%63'HSXWDGR3DXOR)UHLUH²3563'HSXWDGR0DUFRV5RJpULR²3'752'HSXWDGR)LOLSH3HUHLUD
²36&5-'HSXWDGR-RmR&DPSRV²36'%*2'HSXWDGD5RVLQKDGD$GHIDO²37GR%$/H'HSXWDGR5Rdrigo Bethlem – PMDB/RJ.
3DUWLFLSDUDPFRPRH[SRVLWRUHVGRUHIHULGRHYHQWRRV
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senhores Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas
3~EOLFDV GR ÉOFRRO H RXWUDV 'URJDV GR &13T $QDOLce de Paula Gigliotti - representante da Associação
%UDVLOHLUD GH 3VLTXLDWULD GR (VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR
José Alexandre Crippa - pesquisador da USP, de RibeiUmR3UHWR63'HSXWDGR(XULFR-~QLRU395-DXWRUGR
3URMHWRGH/HLQGH0DUFRV0XFFLOOR'DXGW9LFH3UHVLGHQWHGR,QVWLWXWR,JRU&DUQHLUR²),&$5
6pUJLR+DUIRXFKH3URPRWRUGH-XVWLoDGD,QIkQFLDH
-XYHQWXGH GR (VWDGR GR 0DWR *URVVR GR 6XO 0DULVD
Lobo Franco Ferreira Alves - Coordenadora Nacional
GD&DPSDQKD´0DFRQKD1mRµ

Foto: Antonio Araújo / Câmara dos Deputados

$XGLrQFLD3~EOLFD´3ROtWLFDV3~EOLFDVGH$WHQomRjV3HVVRDVFRPGRHQoDV5HXPiWLFDVµ
Origem: Sugestão Requerimento 116/2014, de autoria da deputada Érika Kokay
Data: 02/11/2014
61

A deputada Érika Kokay, autora do requerimento, iniFLRX RV WUDEDOKRV DEULQGR D UHXQLmR H ID]HQGR XPD
exposição dos motivos da realização da Audiência
Pública, esclarecendo, ainda, que a reunião visava
debater as políticas públicas de Atenção às Pessoas
com Doenças Reumáticas. Salientou as pesquisas do
,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *HRJUDÀD H (VWDWtVWLFD ,%*(  H
do Ministério da Previdência Social que indicam que
as doenças reumáticas representam a segunda maior
FDXVDGDVIDOWDVDRWUDEDOKRQR%UDVLOFRPRWDPEpP
os principais motivos de solicitação de auxílio-doença
e aposentadoria por invalidez.
Em seguida, a parlamentar procedeu à composição
da mesa de trabalho, convidando as seguintes autoridades: senhora Abigail Gomes da Silva, presidente da
ABRAPAR, Associação Brasiliense de Pacientes Reumáticos, senhor Adriano Macedo Félix, secretário da
ANAPAR, Associação Nacional de Grupos de Pacientes Reumáticos, senhora Nilma Rodrigues de Oliveira,
presidente da ANAPAR, Associação Nacional de Grupos de Pacientes Reumáticos e a senhora Laudicéia
Lemos, representando a Secretaria de Estado Especial
do Idoso, do Distrito Federal.
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$GHSXWDGDDSUHVHQWRXDMXVWLÀFDWLYDGDDXVrQFLDGR
representante do Ministério da Saúde e esclareceu as
normas para os debates. Concedeu a palavra à senhora Abigail Gomes da Silva, que agradeceu a Comissão de Legislação Participativa por ter aceitado a
VROLFLWDomR SDUD UHDOL]DomR GHVVD DXGLrQFLD TXH IRL
HQFDPLQKDGDSHOD$%5$3$5$UHIHULGDVHQKRUDHQDOWHFHXRVWUDEDOKRVGD$%5$3$5HP%UDVtOLDHPIDYRU
GRVSDFLHQWHVUHXPiWLFRV([SOLFRXVREUHDVGLÀFXOGDGHVGRHQIUHQWDPHQWRGDVGRHQoDVUHXPiWLFDVHGD
QHFHVVLGDGHGHDRWHULGHQWLÀFDGRDGRHQoDRSRGHU
público propiciar condições ao doente de começar o
tratamento.
A deputada Érika Kokay lembrou a luta da ABRAPAR
para conseguir um espaço em Brasília, onde seus associados pudessem se reunir. Discorreu também sobre a
VLWXDomRGRVSDFLHQWHVUHXPiWLFRVQR%UDVLO-XVWLÀFRX
a ausência do Presidente da Comissão, deputado Zequinha Marinho e do Dr. Eduardo Fogolin do Ministério da Saúde, que se encontrava em viagem. A parlamentar destacou a necessidade de agendar uma
reunião com o Ministro da Saúde para apresentar os
resultados desta audiência.

Em sequência a esta audiência pública a deputada
passou a palavra ao senhor Adriano Félix, represenWDQWHGD$1$3$5TXHFRPHoRXVXDIDODDJUDGHFHQdo a oportunidade de estar participando da audiênFLDS~EOLFD2UHIHULGRVHQKRUUHVVDOWRXTXHWDPEpP
é um paciente reumático e apresentou alguns pontos
de atuação de sua presença no Conselho Nacional
GH6D~GHRQGHWHPOXWDGRHPIDYRUGDVSROtWLFDVS~blicas para pessoas acometidas dessa doença. FaORX GD FULDomR GD &kPDUD 7pFQLFD SDUD SDFLHQWHV
UHXPiWLFRV TXH IRL FULDGD QR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH
Saúde. Falou da precariedade com que os pacientes
reumáticos são tratados dentro das políticas públicas
no SUS. Que os pacientes reumáticos ainda lutam por
uma política capaz de atender suas necessidades.
A deputada Érika Kokay registrou a presença do deputado Felipe Bornier e, em seguida, concedeu a palavra à presidente da ANAPAR, senhora Nilma Rodrigues
de Oliveira que narrou sobre os trabalhos da ANAPAR
QR%UDVLOHHPHVSHFLDOQDFLGDGHGH8EHUOkQGLDRQGH
já existe um centro de convivência que atende os pacientes reumáticos da cidade e região.

Representando a Secretaria Especial do Idoso do DisWULWR )HGHUDO IDORX D VHQKRUD /DXGLFpLD /HPRV TXH
comentou sobre o processo das doenças reumátiFDV3DVVDQGRDSDODYUDSDUDRS~EOLFRSUHVHQWHIRram inscritos quatro debatedores representantes da
ABRAPAR de Brasília, senhoras Maria das Graças, Maria Cecília e o senhor Fábio Fonseca, além do Dr. Luiz
Piva, médico reumatologista da Sociedade Brasileira
de Reumatologia, todos prestaram depoimentos sobre os problemas vividos pelos pacientes reumáticos.
Para concluir os trabalhos, a deputada Érika Kokay
passou a palavra novamente aos debatedores para
suas despedidas e considerações. Após todas as maQLIHVWDo}HVDSUHVLGHQWHHQFHUURXRVWUDEDOKRVDJUDdecendo a presença de todos.
Foram registradas as presenças dos deputados Lincoln
Portela, membro desta comissão, o deputado suplente Domingos Dutra e do deputado Felipe Bornier não
membro da Comissão de Legislação Participativa.
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Foto: Franciele dos Santos

Cerimônia de entrega do Prêmio Participação Legislativa
Origem: Requerimento n.º 88, de 2013, do Deputado Lincoln Portela
Data: 14/05/2014 – Salão Nobre
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Foto: : Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

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

Foto: : Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

Foto: : Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados
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23UrPLRIRLFULDGRSDUDKRPHQDJHDUDVHQWLGDGHVGD
sociedade civil com papel de destaque nos trabalhos
desenvolvidos pela Comissão de Legislação Participativa – CLP e possui quatro categorias: entidades que
DSUHVHQWDUDP R PDLRU Q~PHUR GH VXJHVW}HV HQWLGDdes que lograram êxito na aprovação de maior númeUR GH VXJHVW}HV QR SOHQiULR GD &RPLVVmR HQWLGDGHV
que apresentaram sugestões de audiência pública ou
VHPLQiULRFRPPDLRUQ~PHURGHSDUWLFLSDQWHVHHQWLdades indicadas por trabalhos relevantes para o País.

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

“Senhoras e Senhores Deputados, a participação popular é pilar do próprio regime democrático, ocorra
GHIRUPDUHSUHVHQWDWLYDRXGLUHWD&DEHSRUWDQWRD
todos os cidadãos, o exercício político – em sentido
amplo – desse poder, razão pela qual a sociedade
1HVWD SULPHLUD HQWUHJD GR 6HOR IRUDP FRQVLGHUDGRV precisa estabelecer instrumentos que o viabilizem. Esse
os trabalhos realizados no período entre 2001 e 2013. A é o nascedouro da própria CLP, bem como do prêmio
SDUWLUGHDFRQFHVVmRVHUiDQXDOHWRPDUiFRPR HQWUHJXHQHVWDRFDVLmRµ
base o exercício anterior.
Em seu pronunciamento, a Deputada Luiza Erundina
Compuseram os dispositivos da Cerimônia o Deputa- ressaltou que não há democracia no sentido verdado Zequinha Marinho, Presidente da CLP, a Deputada deiro se não se viabilizar, se não se exercitar as suas
Luiza Erundina, Primeira-Presidente da CLP, Deputado duas dimensões, que compreende a participação
Lincoln Portela, Presidente da CLP em 2013, ano que direta e a representativa. Lembrou que a dimensão
IRLFULDGRR3UrPLRR'HSXWDGR*ODXEHU%UDJD3UHVL- da participação representativa estava em crise, com
dente da Comissão de Educação e o Senhor Nilo Oli- pouca legitimidade, pouco diálogo com a sociedade
veira Toldo, Presidente da Associação dos Juízes Fede- ´H[DWDPHQWH SHOR IDWR GH QmR KDYHU R HIHWLYR H[HUrais do Brasil – AJUFE, representando os agraciados na FtFLRGDGHPRFUDFLDGLUHWDµ(DTXHD&/3´QDVFHX
Cerimônia.
FRPDYRFDomRGHHIHWLYDUDSDUWLFLSDomRGLUHWDGD
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VRFLHGDGHFLYLOQRSURFHVVROHJLVODWLYRµ

de sugestões aprovadas na CLP desde 2001

O Deputado Lincoln Portela prestou homenagens não As Deputadas Luísa Erundina e Érika Kokay entregaram
só às entidades presentes, como também aos assesso- RVWURIpXVFRUUHVSRQGHQWHVDHFDWHJRULDV2VWURres que trabalhavam e que passaram pela CLP.
IpXVIRUDPSULPHLUDPHQWHSDUDR&HQWUR)HPLQLVWDGH
Estudos e Assessoria – CFEMEA, recebidos pela senho2 'HSXWDGR *ODXEHU %UDJD IULVRX TXH FRQWLQXDYD ra Guacira César de Oliveira, diretora colegiada do
achando que a CLP era a Comissão mais importan- &HQWURTXHOHPEURXTXHRSUrPLRHUDGDOXWDIHPLQLVWHGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVSRLVHUDXPDLQVWkQFLD ta, da luta de mulheres em diversos segmentos, de um
TXH UHVSRQGLD DR GLDJQyVWLFR TXH D VRFLHGDGH IH] amplo movimento de mulheres no Brasil. Colocou que
através dos movimentos de rua: “de que a democra- o movimento apostava na democracia direta e que
FLDUHSUHVHQWDWLYDSRUVLVyQmRQRVDWHQGHµ4XHHUD tiveram várias propostas entregues à CLP aprovadas
QHFHVViULR R IRUWDOHFLPHQWR GD UHSUHVHQWDomR FRP e estariam batalhando várias outras, como por exemos instrumentos de participação direta, como o que SOR D GH UHVSRQVDELOLGDGH VRFLDO H D GH UHIRUPD GR
representava a CLP. “Eu espero que um dia a repre- sistema político apresentada na CLP.
sentação eleita não tenha medo da participação direta, que a representação eleita veja na participação O Conselho Social de Estrela do Sul – CONDESESUL
GLUHWD R IRUWDOHFLPHQWRGD GHPRFUDFLD H GD SUySULD recebeu os prêmios através do senhor André Luis de
UHSUHVHQWDomRµ
0HORTXHDJUDGHFHXHH[DOWRXDLPSRUWkQFLDGRVWUDbalhos desenvolvidos pela CLP.
Premiação:
A Associação Comunitária do Chonin de Cima –
Categoria I – Entidades que apresentaram o maior nú- ACOCCI, recebeu os prêmios através do seu repremero de sugestões na CLP desde 2001
sentante, o senhor Fábio Pereira da Silva, que, em seu
Categoria II – Entidades que tiveram o maior número SURQXQFLDPHQWRHQIDWL]RXDLPSRUWkQFLDGD&/3TXH
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“é uma porta larga que se abriu à participação popuODU QR SURFHVVR OHJLVODWLYRµ H PHQFLRQRX TXH WUDEDlhavam muito na divulgação de seus trabalhos, tendo
VLGRFULDGDXPD&/3HP9DODGDUHVTXHHVWDYDIXQFLRnando muito bem.

LPHQVD GLÀFXOGDGHTXHHOHV HQIUHQWDYDPTXHWUDWDYDPGLUHWDPHQWHFRPDSREUH]DFRPDIRPH

2 'HSXWDGR *ODXEHU %UDJD HQWUHJRX R WURIpX SDUD
a senhora Lídia Parente, representando a Fundação
6260DWD$WOkQWLFD(VVDWHVWHPXQKRXDGLVSRQLELOLGDCategoria III – Entidades indicadas por trabalhos rele- de da CLP para trabalhar com a sociedade civil.
vantes para o País
Categoria IV - Entidades cujos eventos apresentaram
O Deputado Lincoln Portela entregou o prêmio ao o maior número de participantes desde 2001
presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, o senhor Nilo Oliveira Toldo. O senhor Nilo A Comissão premiou, também, o senhor Magno FonIDORXGRRUJXOKRTXHUHSUHVHQWDYDWHUVLGRD$-8)(D seca, presidente da Associação Brasileira de Lésbiprimeira entidade a apresentar uma proposta à CLP e cas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT.
TXHYLURXOHLD/HLGHIXQGDPHQWDOLPSRU- 2VHQKRU0DJQRIDORXGDLPSRUWkQFLDHGDGLPHQVmR
WkQFLDSRUTXHHUDRPDUFRGRSURFHVVRMXGLFLDOHOH- do movimento que representava a ABGLT e que, não
trônico. Citou outra proposta apresentada à CLP que REVWDQWHQmRKDYLDQHQKXPDOHLIHGHUDOGHIHQGHQGR
YLURXD/HLTXHWUDWDYDGDVHJXUDQoDGRV DFRPXQLGDGH/*%75HVVDOWRXTXHRV6HPLQiULRVIHLjuízes postos em situação de risco.
WRVDMXGDUDPDGLYXOJDUDH[LVWrQFLDGDKRPRIRELDH
GDUYLVLELOLGDGHDRPRYLPHQWR/HPEURXTXHD&/3IRL
O Deputado Arnaldo Jordy entregou o prêmio para IXQGDPHQWDOQHVVDOXWD
o Senhor Padre João Bosco Barreto, representante do
0RYLPHQWR;LQJX9LYRSDUD6HPSUHTXHHPVXDIDOD 2/tGHU$QGUp0RXUDHQWUHJRXRWURIpXSDUDRVHQKRU
lembrou a luta dos pescadores ribeirinhos, dos índios, Maurício Domingues da Silva, Presidente da ONG SOS
de todos os atingidos pelos grandes projetos. Falou da Segurança da Vida, que, em seu pronunciamento, res72

VDOWRXTXHIRLDWUDYpVGHHYHQWRVUHDOL]DGRVSHOD&/3
que conseguiram aprovar recentemente a Lei 1232,
onde criou a polícia municipal no Brasil, “uma polícia
que trabalha na raiz do problema, antes de o crime
DFRQWHFHUµ
2~OWLPRWURIpXIRLHQWUHJXHSHOR'HSXWDGR=HTXLQKD
Marinho ao senhor José Lião de Almeida, presidente
GD &RQIHGHUDomR 1DFLRQDO GRV 7UDEDOKDGRUHV HP
Saúde – CNTS, que destacou a luta pela aprovação
GD 3/ TXHWUDWDYD GRVVDOiULRV GD FDWHJRULDGH
HQIHUPDJHPDX[LOLDUHWpFQLFRGHHQIHUPDJHP$OpP
disso, pediu ajuda aos parlamentares presentes para
DSURYDomRGRSURMHWRSRLVDOXWDHVWDYDPXLWRGLItFLO
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Foto: : Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados

II Seminário BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS
Origem: Sugestão 116/2014, de autoria da Associação dos Bombeiros Civis de Três Marias ABCT-TM
e relatoria do Deputado Dr. Grilo
Data: 21/05/2014 – Plenário 03
77

Foto: : Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados
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2'HSXWDGR/LQFROQ3RUWHODDEULXRVWUDEDOKRVID]HQdo um histórico do Corpo de Bombeiros no Brasil e resVDOWDQGRDLPSRUWkQFLDTXHWHPRERPEHLURFLYLOYRluntário.

H[HPSOR SRVVXL  0XQLFtSLRV PDV HP  GHOHV
nós não temos corporação de bombeiro militar, nem
tampouco, muitas vezes, uma equipe de bombeiro
YROXQWiULR RX GH ERPEHLUR FLYLO SDUD ID]HU XP WUDEDlho de resgate nessa região. Não tem SAMU, não tem
“Faz-se necessário salientar que são homens e mu- nada nesses Municípios. Temos aí, aproximadamente,
lheres que merecem o nosso respeito, pois atuam na XPWRWDOGHDSHQDV0XQLFtSLRVTXHSRGHPFRQWDU
tutela do bem maior, que é a vida humana. Não se FRPRERPEHLURPLOLWDUµ
pode esquecer que somente 14% dos Municípios brasileiros são contemplados com guarnições do Corpo Além das diversas ocorrências que atendiam, a Assode Bombeiros, o que torna o trabalho realizado pelo ciação desenvolvia outras atividades de ação social,
ERPEHLURFLYLOHVVHQFLDOµ
como o trabalho com crianças, treinamento de primeiros socorros em clínica de dependentes, trabalhos na
O primeiro palestrante, senhor Fabricio de Oliveira Co- área de prevenção, a exemplo de um trabalho conelho, presidente da Associação dos Bombeiros Civis junto com a CEMIG, entre outros. Colocou que, apeVoluntários de Três Marias – MG, apresentou os traba- VDUGDLPSRUWkQFLDHGDDEUDQJrQFLDGHDWXDomRR
OKRVGD$VVRFLDomRIXQGDGDHPMDQHLURGHTXH WUDEDOKR GR ERPEHLUR FLYLO HQFRQWUDYD LQ~PHUDV GLÀDWHQGLDHPWRUQRGHFLQFRPXQLFtSLRV$SUHVHQWRXIR- culdades e que muitas vezes não tinham nem sequer
tos de inúmeros casos nos quais socorreram vítimas de um veículo adequado, utilizando recursos próprios ou
DWURSHODPHQWRLQFrQGLRDIRJDPHQWRHRXWUDVRFRU- de doações.
rências. Frisou que o trabalho é desenvolvido em harmonia com o realizado pelo bombeiro militar.
´SUHFLVDPRVGHLQFHQWLYRIHGHUDODWUDYpVGHUHJXODmentação exigindo a criação de Corpo de Bombei´-iIRLIDODGRDTXLTXHKRMHQR%UDVLOQyVWHPRVHVVD ros Civis Voluntários nos Municípios onde não possuem
característica crítica. O Estado de Minas Gerais, por corporações de bombeiros militares. Então, trago este
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pedido para que nós possamos, em conjunto com
esta Casa e com este Plenário, conseguir apoio para
que isso possa acontecer nos demais Estados do Brasil,
HHP0LQDV*HUDLVSULQFLSDOPHQWHSRUTXH0XQLFtSLRVGDTXHOH(VWDGRHVWmRVHPDPSDURVHPVRFRUURµ

militar, segundo o senhor Alyson.

“O bombeiro militar é um bombeiro caro em questão
de equipamentos, de homens e estrutura. Para montar uma unidade do corpo de bombeiro militar, hoje,
GD HVWUXWXUD GR VROGDGR D GR RÀFLDO p SUHFLVR XPD
Além disso, o senhor Fabrício mencionou a necessi- demanda muito alta de gastos para o Estado. Então,
GDGHGHXPyUJmRGHkPELWRIHGHUDOGHÀVFDOL]DomR QmR p FRQYHQLHQWH SDUD R (VWDGR ID]HU WRGRV HVVHV
e padronização das corporações, sendo importante JDVWRVµ
D FULDomR ´MXQWR DR 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 'HIHVD &LYLO ³ 6,1'(& R DSRLR jV FRUSRUDo}HV GH ERPEHLURV Mencionou que tinham uma lei estadual e quatro mucivis voluntários, junto com o COMDEC nos Municípios, nicipais com legislação pertinente e que contavam
principalmente nos Municípios que não possuem de- mais com o apoio das parlamentares mulheres para
IHVDFLYLO2V0XQLFtSLRVGHYHPFULDUDVOHLVPXQLFLSDLV as iniciativas legislativas. Relatou que, quando da reque visam amparar as corporações de bombeiro civil gulamentação da lei estadual, na criação por parte
YROXQWiULRJDUDQWLQGRRVHXSHUIHLWRIXQFLRQDPHQWRµ dos bombeiros militares de uma norma técnica preYLVWDGHSDUDUDPFRP´XPDYHUGDGHLUDDEHUUDomRµ
A Deputada Maria Elena Viana, assumindo a condu- TXH´IXJLXWRWDOPHQWHGRVSDGU}HVGHTXDOTXHURXWUR
ção dos trabalhos, anunciou o segundo palestrante, o (VWDGRµ 'HVWD IRUPD HOHV VH DUWLFXODUDP H HVWDYDP
senhor Alyson da Silva Alexandre, presidente do Corpo negociando com o governo do Estado na criação de
de Bombeiros Civil do Estado da Paraíba. O represen- uma nova norma técnica. Relatou também que, na
tante também mostrou a precariedade do número de Paraíba, o trabalho conjunto com os bombeiros miliERPEHLURVFLYLVQD3DUDtEDHDLPSRUWkQFLDGHFRUUHQ- WDUHVQmRHUDIiFLOHVWHVQmRJRVWDYDPSRUH[HPSOR
te do trabalho dos bombeiros civis voluntários. Dos 223 que os civis chegassem primeiro a uma ocorrência. Em
PXQLFtSLRV VRPHQWH  SRVVXtDP FRUSR GH ERPEHLUR seguida, mostrou alguns acontecimentos que partici80

param e trabalhos que desenvolveram.

pudesse se mobilizar politicamente e dar um alerta no
Senado dizendo que essa PEC em vez de ajudar vai
2WHUFHLURSDOHVWUDQWHIRLRVHQKRU(GLVRQ(GXDUGR5R- SLRUDUDVLWXDomRµ
ther, presidente da Associação de Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, também inte- A Deputada Janete Capiberibe, que passou a presidir
grante da Organização dos Bombeiros Americanos o evento, anunciou a composição da segundo mesa
e do Conselho Nacional de Bombeiros Voluntários. do evento, passando a palavra ao senhor Aparecido
Explanou inicialmente sobre os trabalhos que a Asso- da Cruz, da Associação Brasileira de Resgate, Busca e
FLDomRYHPGHVHPSHQKDQGRWHQGRHP 6DOYDPHQWR³1~FOHRGH$o}HV9ROXQWiULDVHP3URWHocorrências atendidas, bem como sobre a capacita- omRH'HIHVD&LYLO1835(*
omR TXH ID]HP TXH FRQWDP FRP D SDUFHULD HQWUH
RXWUDVGR6(676(1$7³6HUYLoR6RFLDOGR7UDQVSRUWHH O senhor Aparecido discorreu sobre o histórico e os
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, dos trabalhos desenvolvidos pelo NUPREG, que além das
bombeiros do Chile, dos bombeiros de Portugal, do RFRUUrQFLDV VyHPIRUDPDWHQGLGRVDFLGHQCentro de Treinamento Internacional e da Organiza- WHV GH FDUUR  DWXDYDP IRUWHPHQWH QD iUHD GH SUHção de Bombeiros Americanos. Mencionou também venção, conscientizando e educando a população.
os avanços que têm alcançado na elaboração dos 2 SDOHVWUDQWH FLWRX YiULDV IUHQWHV GH DWXDomR QHVVH
planos, da padronização e no sistema de gestão web sentido, como por exemplo, a atuação preventiva nas
das ocorrências.
escolas, como o Plano de Ação Emergencial Escolar.
Sobre esse assunto, criticou que o legislativo cria os
Por último, alertou sobre o retrocesso para os bombei- PHFDQLVPRV SRUpP QmR YHULÀFD D LPSOHPHQWDomR
ros civis que representavam duas propostas legislativas, VHQGRTXHPXLWDVOHLVSHUWLQHQWHVDRDVVXQWRÀFDPVy
D3(&TXHHVWiQR6HQDGRHR3/FXMDVWHQ- no papel, como por exemplo a alteração da LDB no
WDWLYDV SDUD TXH IRVVHP PXGDGDV DOJXPDV TXHVW}HV DUWLJR  GD /HL Q GL]HQGR TXH IDULD SDUWH
não lograram êxito: “Então, é importante que alguém GRFXUUtFXORGDIRUPDomRPtQLPDGDHGXFDomREi81

sica à educação de nível médio, a indicação para cumprir atualmente a lei decorrente da tragédia de
SURWHomRHGHIHVDFLYLOLQFOXVDQRFXUUtFXOR
Santa Maria que determinava em um artigo que locais
de até 300 pessoas têm que ter no mínimo dois bomAlém disso, o senhor Aparecido enumerou os princi- beiros. A cada 200 pessoas a mais, mais um bombeiro
SDLVGHVDÀRVTXHRVERPEHLURVFLYLVYROXQWiULRVVHGH- para executar um plano de evacuação, segundo o
SDUDYDPFRPRSRUH[HPSORGLVSRUGHIRQWHVFRQÀ- 6HQKRU1H\II
áveis de recursos, equilíbrio de ingerência militar, haja
vista que hoje é muito grande essa ingerência, em sua 1HVVHVHQWLGRRVHQKRU1H\IIDÀUPRX
opinião.
´(X SURFXUHL YHULÀFDU 6RX HVSHFLDOLVWD HP SODQRV GH
2VHJXQGRSDOHVWUDQWHRVHQKRU1H\II6RX]DGD6LOYD evacuação, principalmente hospitalar, que é uma
Presidente da Associação de Bombeiros Civis do Nor- GDVFRLVDVPDLVGLItFHLVGRPXQGRGHVHID]HUHYLTXH
deste, iniciou lembrando a memória das vítimas do in- nenhum lugar tem. Eu procurei até os hospitais militacêndio na boate Kiss, evento esse, que “levou toda a res e vi que nenhum lugar tem plano de evacuação,
Nação, inclusive esta Casa, a pensar sobre segurança plano de emergência. Pior ainda: os bombeiros civis
FRQWUDLQFrQGLRHSkQLFRµ
VHULDPREULJDGRVDH[HFXWDUµ
Por ter atuado 33 anos como bombeiro militar e conhecer bastante da realidade da corporação, em
TXHDSHQDVGRVPXQLFtSLRVGR%UDVLOGLVS}HPERPEHLURPLOLWDUDÀUPRX´2IXWXURGR3DtVHPWHUPRVGH
VHJXUDQoD FRQWUD LQFrQGLR SkQLFR DFLGHQWH H GHVDVWUHHVWiQDVPmRVGRVERPEHLURVFLYLVµ
2UHIHULGRSDOHVWUDQWHUHJLVWURXDLPSRVVLELOLGDGHGHVH
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O terceiro palestrante, o senhor Mário Luiz Alves de Oliveira, Presidente da Brigada de Apoio Voluntário de
Emergência de Carangola, expôs algumas ocorrênFLDVTXHÀ]HUDPTXDVHVHPSUHHPFRQGLo}HVPXLWR
precárias, contando muitas vezes com doações, algumas esporádicas, ou com recursos próprios, relatando
TXHDSHVDUGRDPRUTXHWHPSHORRItFLRFRQFODPRX

“É preciso um pouco mais de cuidado, um pouco mais postura contra os bombeiros militares e que a luta seria
de carinho pela nossa causa. A gente não tem hora, de melhorar as condições dos bombeiros civis, acresQmRWHPGLDQmRWHPViEDGRGRPLQJRIHULDGRµ
centando:
O senhor Dionei Walter da Silva, representante da Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina,
lembrou que a corporação de Joinville, a maior cidade do Estado, tem 122 anos de existência, enquanto
que os bombeiros militares, no Estado, nasceram 30
anos depois.

“Acho que o Congresso tem o papel de regrar a exiJrQFLDPtQLPDGHIRUPDomRXPDVpULHGHTXHVW}HV
mas não pode dar essa exclusividade. Nós estamos na
contramão do mundo, vocês sabem disso. Grandes
SDtVHV WrP SUDWLFDPHQWH  GR WUDEDOKR IHLWR SRU
ERPEHLURYROXQWiULRFLYLOµ

Criticou a postura exclusivista de parte dos bombeiros
militares que achavam que o trabalho somente podia ser desenvolvido por eles. Porém, alertou para a
necessidade de uma organização nacional por parte dos bombeiros civis, uma vez que os bombeiros
PLOLWDUHV HUDP DOWDPHQWH RUJDQL]DGRV H LQÁXHQWHV QR
Congresso Nacional. Essa realidade contrastava com
o grande trabalho desenvolvido pelos civis: “Em SanWD&DWDULQDQyVWHPRVFRUSRUDo}HVHDWHQGHPRV
PDLVGHFLGDGHV'DSRSXODomRGH6DQWD&DWDULQD
SUDWLFDPHQWHPLOKmRGHKDELWDQWHVVmRDWHQGLGRV
H[FOXVLYDPHQWHSRUERPEHLURVYROXQWiULRVFLYLVµ

A Deputada Janete Capiberibe, antes de abrir para
LQWHUYHQo}HV GR SOHQiULR ÀUPRX FRPSURPLVVR GH ID]HUSDUWHGHIUHQWHSDUODPHQWDUGHGHIHVDGDFDXVD
dos bombeiros civis voluntários, que já contavam com
o apoio de alguns deputados:

´(XLQWHJUDUHLVLPGHERPJUDGRDIUHQWHSDUODPHQtar. Repito: é imensa a contribuição que os senhores
estão deixando nesta Casa para que este debate
FRQWLQXHDFRQWHFHQGRHSDUDTXHDRÀQDORVRQKR
de todos vocês, bombeiros militares e civis, voluntários,
se realize, através do regramento que o Sr. Dionei repetiu incessantemente nas suas palavras e que esta
O senhor Dionei mencionou que não podiam ter uma &DVDGHYHID]HUSHOREHQHItFLRGDSRSXODomRGRQRV83

VR3DtVTXHWHPPDLVGH0XQLFtSLRVµ
A Vereadora Maria Elena, da cidade de Três Marias,
PDQLIHVWRXHVWDUMXQWRjOXWDGRVERPEHLURVFLYLVHUHgistrou que contavam sempre com o apoio do Deputado Lincoln Portela.
O Seminário contou com a participação, entre outras
autoridades, do Deputado Arnaldo Jordy, do DeputaGR%RQLIiFLR$QGUDGDGR'HSXWDGR(XGHV;DYLHUGD
Deputada Bruna Furlan, do Deputado Nelson Marquezelli e do Deputado Alexandre Leite.
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$XGLrQFLD3~EOLFD´0LVVmR,QVWLWXFLRQDOGD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmR&*8µ
Origem: Requerimento nº 95/14, de autoria da Deputada Érika Kokay.
Data 28/05/2014 – Plenário 3.

O presidente da Comissão de Legislação Participativa - CLP, Deputado Zequinha Marinho, que presidiu a
reunião, abriu os trabalhos agradecendo a presença
GHWRGRVSDUDGHEDWHURWHPDGHJUDQGHLPSRUWkQcia que é a Missão Institucional da Controladoria-GeUDOGD8QLmR&*8HVXDOHLRUJkQLFDHPDWHQGLPHQWR
DR UHTXHULPHQWR GH Q  GH DXWRULD GD 'HSXWDGD
eULND.RND\2UHIHULGRSDUODPHQWDUVDOLHQWRXDUD]mR
de ser desta Comissão, que é a interação com a sociedade e que ao assumiu a presidência da CLP, com
a disposição de ouvir, debater e construir, realizando
$XGLrQFLDV3~EOLFDVFRPHVVDÀQDOLGDGH2SDUODPHQtar explicou que cabe a CGU o assessoramento a PreVLGrQFLDGD5HS~EOLFDQDVTXHVW}HVUHODWLYDVjGHIHVD
do patrimônio Público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades de controle interno, auditoria pública, correição, ouvidoria, prevenção e combate à corrupção.

da CGU, completando que o sistema de controle interno de cada órgão, tem uma missão maior, que está
prevista na Constituição, no art. 70.
Em seguida, o expositor Mário Vinícius Claussen Spinelli,
Controlador-Geral do Município de São Paulo, esclareceu sobre a Controladoria-Geral daquele município,
TXHIRLFULDGRQRLQtFLRGRDQRSDVVDGRQRLQtFLRGD
JHVWmRGR3UHIHLWR)HUQDQGR+DGGDGHDVXDYLVmR
VREUHRVHIHLWRVHRVGDQRVTXHDFRUUXSomRID]SDUD
a nossa sociedade. Salientou que a corrupção tem
sido apontada em pesquisas recentes como o princiSDOSUREOHPDDVHUHQIUHQWDGRQR%UDVLO

Dando sequência, o Dr. Carlos Higino Ribeiro de Alencar, Secretário-Executivo da Controladoria Geral da
8QLmR³&*8DSRQWRXDOJXPDVTXHVW}HVDH[HPSOR
GDOHLRUJkQLFDGD&*8HVHXVDYDQoRVHPHVSHFLDO
às atribuições da carreira AFCs e TECs que precisam
Após a composição da mesa, o Presidente concedeu WHUDWULEXLo}HVEHPGHÀQLGDVSDUDSUHHQFKHUDVODFXa palavra à primeira expositora Sra. Luciene Pereira da nas existentes.
Silva - Presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do O senhor Rudinei Marques - Presidente do Sindicato
%UDVLO³$17&(PVXDPDQLIHVWDomRDUHIHULGDVHQKR- Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Conra salientou rapidamente sobre a missão institucional WUROH³81$&216LQGLFDOLQLFLRXVXDIDODDOHUWDQGRRV
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VHUYLGRUHVGHFDUUHLUDVREUHDLPSRUWkQFLDGRFRPEDte à corrupção e sobre a transparência da gestão. SeJXQGR R SDOHVWUDQWH IRL QR *RYHUQR GR 3DUWLGR GRV
Trabalhadores que tivemos um impulso gigantesco na
transparência de gestão, na prevenção e no combaWHjFRUUXSomR)DORXVREUHDSHUGDGHVGHGH
PDLVGHGRFRQWLQJHQWHGDTXHOHyUJmR

FLD GR FRQFXUVR S~EOLFR SDUD JDUDQWLU D HIHWLYLGDGH
do servidor e o aumento de recursos para que a CGU
possa ter melhor desempenho.

Dando sequência à segunda mesa da Audiência, o
debatedor José Marcos dos Santos, Delegado do Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças
H&RQWUROH³81$&216LQGLFDOLQLFLRXVHXSURQXQFLD&RQFOXtGD D IDOD GR 5XGLQHL Mi VRE D SUHVLGrQFLD mento comentando que a CGU nasceu de uma luta
dos trabalhos da Deputada Érika Kokay, encerrou-se sindical.
as apresentações dos expositores da primeira mesa.
A parlamentar teceu algumas considerações sobre Senhor Danilo Silvestre, Membro da Comissão dos Aproa existência de um projeto de indicação que sugere vados da Controladoria-Geral da União, comentou,
ao Ministério do Planejamento e Gestão a adoção de WDPEpPGDIDOWDGHVHUYLGRUHVGDUHGXomRGHDXGLmedidas visando à autorização para convocação de tores, da consolidação do controle interno no Brasil e
303 aprovados no concurso de Analista de Finanças e da necessidade de convocação dos concursados.
Controle da Controladoria-Geral da União e também
solicitação de audiência com a Ministra Miriam Bel- O debatedor Filipe Leão, Vice-Presidente do Instituto
FKLRU2XWURWHPDOHPEUDGRWUDWDGDOHLRUJkQLFDTXH de Fiscalização e Controle e Diretor do Sindicato Nase encontra nesta comissão, do qual a parlamentar é cional dos Analistas e Técnicos de Finanças e ControRelatora.
OH ³ 81$&21 6LQGLFDO LQLFLRX VXD IDOD SHUJXQWDQGR
a mesa sobre eventualmente haver vício de iniciativa
2GHSXWDGR3URIHVVRU6pWLPRIDORXVREUHDLPSRUWkQ- FDVRXPSDUODPHQWDUSURSXVHVVHDOHLRUJkQLFDVREUH
cia da autonomia da CGU e de seus servidores para D DXWRQRPLD GR yUJmR H WDPEpP VXD DXWRQRPLD ÀFXPSULU VHX SDSHO ÀVFDOL]DGRU 5HJLVWURX D LPSRUWkQ- QDQFHLUDHDLQGDDUHVSHLWRGHXPDIRQWHGHÀQDQ88

ciamento estável para a CGU.
Em seguida o debatedor Caetano Rossato Rabelo Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Regional da União no Estado de Santa Catarina, maniIHVWRX VREUH D LPSRUWkQFLD GD OHL RUJkQLFD GD &*8
e que investir no órgão é produzir resultados positivos
TXHYHQKDPFRPEDWHUGHIRUPDUHDODFRUUXSomR
O presidente Zequinha Marinho, após as considerao}HVÀQDLVGHWRGRVRVH[SRVLWRUHVHQFHUURXDUHXQLmR
agradecendo a todos e desejando que os resultados
GRVGHEDWHVUHDOL]DGRVSRVVDPFRQWULEXLUSDUDRIRUWDlecimento da CGU. Compareceram, entre outras autoridades, os seguintes parlamentares: os Deputados
)UDQFLVFR 3UDFLDQR H 'HSXWDGR 3URIHVVRU 6pWLPR D
Deputada Érika Kokay, Deputado Arnaldo Jordy, Deputado Lincoln Portela, Deputado Luiz Couto e Nelson
Maquezelli.

Carlos Higino Ribeiro de Alencar, Secretário-Executivo
GD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmR³&*85XGLQHL0DUques - Presidente do Sindicato Nacional dos Analistas
H7pFQLFRVGH)LQDQoDVH&RQWUROH³81$&216LQGLFDO -RVp 0DUFRV GRV 6DQWRV 'HOHJDGR GR 6LQGLFDWR
Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e ConWUROH³81$&216LQGLFDO'DQLOR6LOYHVWUH0HPEURGD
Comissão dos Aprovados da Controladoria-Geral da
8QLmR)LOLSH/HmR9LFH3UHVLGHQWHGR,QVWLWXWRGH)LVcalização e Controle e Diretor do Sindicato Nacional
GRV $QDOLVWDV H 7pFQLFRV GH )LQDQoDV H &RQWUROH ³
UNACON Sindical e Caetano Rossato Rabelo - Analista
de Finanças e Controle da Controladoria-Regional da
União no Estado de Santa Catarina.

Participaram, como expositores, os convidados Luciene Pereira da Silva - Presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais
GH &RQWDV GR %UDVLO ³ $17& 0iULR 9LQtFLXV &ODXVVHQ
6SLQHOOL&RQWURODGRU*HUDOGR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR
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Foto: Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados

$XGLrQFLD3~EOLFD´$)XQomRGRV$UTXLWHWRVQD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDOµ
Origem: Requerimento nº 105/14, de autoria da Deputada Erika Kokay
Realizada em 29 de maio de 2014
Plenário 15
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Foto: Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados
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A deputada Érika Kokay, autora do requerimento nº
 SUHVLGLX RV WUDEDOKRV DJUDGHFHQGR D SUHVHQça de todos, explicando os motivos da Audiência PúEOLFDTXHpGHEDWHUDIXQomRGRV$UTXLWHWRVQD&DL[D
Econômica Federal. Após a composição da mesa, a
parlamentar procedeu à leitura da mensagem encaminhada pelo presidente da Comissão de Legislação
Participativa, Deputado Zequinha Marinho, que por
PRWLYRVMXVWLÀFDGRVQmRSRGHFRPSDUHFHUjUHXQLmR
1DRSRUWXQLGDGHRSUHVLGHQWHPDQLIHVWRXDQHFHVVLdade do aumento do número de arquitetos para a
&DL[DWHQGRHPYLVWDREDL[RQ~PHURGHSURÀVVLRQDLV
GHVVDiUHD6DOLHQWRXWDPEpPDLPSRUWkQFLDGRVDUquitetos como uma importante atividade de trabalho,
“pois são os arquitetos que criam o que a sociedade
SHQVDµ
$GHSXWDGDeULND.RND\PDQLIHVWRXVHXUHVSHLWRSHORV
DUTXLWHWRV H XUEDQLVWDV DÀUPDQGR TXH HVVD SURÀVVmR
não pode ser substituída pelos engenheiros.

Acredita que com o crescimento dos Programas Habitacionais do Governo Federal, as demandas aumentaram. Além disso, acha temerário lançar o Minha
Casa Minha Vida Três ou outros programas sem ter instrumentos e estruturas técnicas com capacidade de
ID]HUDQiOLVHGHSURSRUSURMHWRV
Por sua vez, o senhor Clóvis Marcelo Dias Bueno, Superintendente Nacional da Rede de Habitação da Caixa Econômica Federal, esclareceu que a Caixa não
entende que o engenheiro substitui o arquiteto e que
a entidade possui diversas especialidades no ramo da
construção civil. Apresentou uma exposição da atual situação de recursos humanos na Caixa onde esses
SURÀVVLRQDLVHVWmRDWXDQGR
A senhora Juliana Betemps, Conselheira Fiscal da FeGHUDomR1DFLRQDOGRV$UTXLWHWRVH8UEDQLVWDVDÀUPRX
que o papel do arquiteto e urbanista dentro da Caixa
Federal, é pensar nas atribuições do arquiteto e urbaQLVWDFRPRSURÀVVLRQDOGRSODQHMDPHQWRHGHVHQYROYLmento urbano do Brasil, tendo em vista que a Caixa é
maior gestora do desenvolvimento do País.

-HIHUVRQ 6DOD]DU 3UHVLGHQWH GD )HGHUDomR 1DFLRQDO
GRV $UTXLWHWRV H 8UEDQLVWDV DÀUPRX TXH GR FRQFXUVR GH  UHVWDP DLQGD  DUTXLWHWRV H XUEDQLVWDV
aprovados, num total de 240, para serem chamados. Leticia Miguel Teixeira, Gerente de Planejamento Ur-
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bano e Acessibilidade do Ministério das Cidades maQLIHVWRX VXD VDWLVIDomR GH HVWDU SUHVHQWH QHVVD DXGLrQFLDDÀUPRXTXHR0LQLVWpULRGDV&LGDGHVWHPXPD
grande parceria com a Caixa, que é executora de
todos os projetos pelo Brasil. Segundo o palestrante, o
PDLRUGHVDÀRpDLQWHJUDomRGDVSROtWLFDVGRGHVHQvolvimento urbano em especial no Programa Minha
&DVD0LQKD9LGD$ÀUPRXDLQGDTXHVHULDLPSRVVtYHO
a execução de todas as políticas de governo sem a
parceria com a Caixa e com a ausência do arquiteto.

Gilson Paranhos, representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, parabenizou pela realização da audiência e colocou o Conselho à disposição
para a luta de ampliação do número de arquitetos na
Caixa.
$SyVDVFRQVLGHUDo}HVÀQDLVGHWRGRVGHEDWHGRUHVD
Deputada Érika Kokay agradeceu a presença de toGRVHÀQDOL]RXDUHXQLmR

Participaram da reunião, além de outras autoridades,
Wander Souza Severo, representante do Sindicato dos os Deputados Lincoln Portela, Zequinha Marinho e ÉriBancários comentou sobre o papel da Caixa na pres- ka Kokay.
tação de serviços habitacionais e na Política Nacional
de Mobilidade Urbana na qual a Caixa está inserida O evento contou com a participação dos seguintes
de corpo e alma, registrando que esses programas H[SRVLWRUHV -HIHUVRQ 6DOD]DU  3UHVLGHQWH GD )HGHUDnão podem ser executados sem a presença e o tra- omR1DFLRQDOGRV$UTXLWHWRV&OyYLV0DUFHOR'LDV%XHbalho dos arquitetos.
no - Superintendente Nacional da Rede de Habitação
GD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO-XOLDQD%HWHPSV&RQA Deputada Érika Kokay passou a palavra para os ins- selheira Fiscal da Federação Nacional dos Arquitetos
critos nessa audiência: Eleonora Mascia, representan- H8UEDQLVWDV/HWLFLD0LJXHO7HL[HLUD*HUHQWHGH3ODte da Associação Nacional dos Engenheiros e Arquite- nejamento Urbano e Acessibilidade do Ministério das
tos da Caixa, que discorreu sobre a história da criação Cidades e Wander Souza Severo - Representante do
da associação e a necessidade de ampliação do Sindicato dos Bancários.
quadro de arquitetos da Caixa.
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Foto: Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados

6HPLQiULR´*XDUGDV0XQLFLSDLVH6HJXUDQoD3~EOLFDµ
Origem: Sugestão nº 117/2014, de autoria da ONG SOS Segurança dá Vida
Data: 03/06/2014
Auditório Nereu Ramos
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Foto: Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados
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O presidente Zequinha Marinho procedeu à abertura
do Seminário, agradeceu a presença de todos, passou a convidar os participantes da primeira mesa dos
trabalhos, com o Deputado Arnaldo Faria de Sá, autor do PL 1.332/2003, Deputado Lincoln Portela, Relator
da Sugestão nº 117/2014, Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública, Sr. Maurício Domingos Naval, Presidente da ONG SOS Segurança dá Vida, o Sr.
-RmR'RPLQJRV3UHVLGHQWHGD&RQIHGHUDomRGRV6HUYLGRUHV3~EOLFRVGR%UDVLO³&63%R6U'DPiVLR6HQD
Presidente da Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de São Paulo, o Deputado Maurício
Quintella Lessa, a Deputada Keiko Otta.

Projeto de Lei nº 1.332, que regulamenta as Guardas
0XQLFLSDLV$ÀUPRXDLPSRUWkQFLDGD*XDUGD0XQLFLSDOHRWUDEDOKRTXHpIHLWRSHODPHVPD(VFODUHFHX
TXHDSyVDSURYDomRQD&kPDUDRPHVPRVHUiDSURvado no Senado e que já conversou com a SenadoUD*OHLVL+RIIPDQTXHLUiDSUHVHQWDUVHXSDUHFHUSDUD
que o projeto seja votado.
O Deputado Maurício Quintella Lessa saudou todos os
SUHVHQWHV DÀUPDQGR TXH FRPHoRX VXD YLGD S~EOLFD
dentro da Guarda Municipal em Maceió. Registrou
que a criação das Guardas Municipais muitas das vezes são realizadas sem haver condições de trabalho,
VHP HVWUXWXUD IRUPDGDV SRU VHUYLGRUHV VHP TXDOLÀFDções e que o projeto visa sanar esses problemas e que
o objetivo não é competir com outros órgãos de segurança pública, mas contribuir para a melhoria da
segurança pública no Brasil.

O Deputado Zequinha Marinho comentou a respeito
das realizações anteriores de Seminários sobre o tema
proposto promovidos por essa Comissão. Salientou a
LPSRUWkQFLD GHVVH GHEDWH SDUD DYDOLDomR GDV QHcessidades das proposições que se encontram nessa
Casa. Lembrou a necessidade de apoiar a luta dos A Deputada Keiko Ota destacou o trabalho das GuarJXDUGDV PXQLFLSDLV GHYLGR j LPSRUWkQFLD GRV PHV- das municipais junto às comunidades e municípios e a
mos nos municípios na segurança pública.
LPSRUWkQFLDGRIRUWDOHFLPHQWRGDVPHVPDV
2'HSXWDGR$UQDOGR)DULDGH6iHPVXDPDQLIHVWD- 2'HSXWDGR3URIHVVRU6pWLPRPDQLIHVWRXDQHFHVVLGDomR OHPEURX D SURPHVVD IHLWD SDUD DSURYDomR GR de, com a nova Lei, de tornar obrigatório aos Municí-
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SLRVFRPPDLVGHPLOKDELWDQWHVDFULDomRGRIXQGR GRHVSDoRSDUDDFODVVHHTXHGHIHQGHRSDSHOGDV
municipal para valorização das políticas relacionadas *XDUGDV0XQLFLSDLVFRPRHVWiGHÀQLGRQD&RQVWLWXLàs Guardas Municipais.
ção.
Dando sequência ao Seminário, assumiu a direção O senhor Michel da Silva Alves, Advogado da Associados trabalhos o Deputado Lincoln Portela que discor- omRGRV*XDUGDV&LYLVGH&RWLD³$6*8$&2DÀUPRX
reu sobre as regras da participação no Seminário.
que as Guardas Municipais, pela atuação comunitária, não são nem mais e nem menos que a Polícia, elas
A senhora Elaine Cristina Guarda Municipal, Especia- UHSUHVHQWDP R IXWXUR GD VHJXUDQoD S~EOLFD QR 3DtV
OLVWDHP7UkQVLWRIULVRXTXHDDWXDomRGD*XDUGD0X- e não possuem nenhuma história de mancha na sua
QLFLSDO QR WUkQVLWR p XPD TXHVWmR SROrPLFD SRLV RV atuação.
legisladores acham que os mesmos não podem atuar
QRWUkQVLWRPDVTXHD&RQVWLWXLomRHDOHJLVODomRGH O Deputado Rodrigo Bethlem parabenizou pela realiWUkQVLWRDÀUPDPTXHSRGHP2DUWGR&yGLJRGH ]DomRGHVVHHQFRQWURHDÀUPRXTXHFRPRPXQLFLSD7UkQVLWR%UDVLOHLUR³&7%GL]TXHR6LVWHPD1DFLRQDOGH lista e como ex-Secretário de ordem Pública no Rio de
7UkQVLWRpRFRQMXQWRGHyUJmRVHHQWLGDGHVGD8QLmR Janeiro tem o entendimento que a crise da segurança
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que pública vivida no Brasil hoje em dia, poderá ser soluWHPSRUÀQDOLGDGHRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVGHSOD- cionado com a municipalização da segurança públinejamento, administração.
ca, principalmente nas capitais.
O Deputado Vicentinho do PT, São Paulo, saudou a
todos os presentes, lembrando que é o Presidente da
Frente Parlamentar Pró-Guarda Civil Municipal e que
pelo menos em São Paulo participou de quinze auGLrQFLDV S~EOLFDV HP &kPDUDV 0XQLFLSDLV HP EXVFD
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2 VHQKRU (OLYHOVRQ 6RDUHV 3URIHVVRU (VSHFLDOLVWD HP
Segurança Pública lembrou que a Guarda Municipal
HVWi GHÀQLGD SHOD &RQVWLWXLomR )HGHUDO QR DUW 
como agente da Administração Pública Municipal,
responsável pela proteção de bens, serviços e instala-

ções, é essa regulamentação que buscamos.
O Senhor Pedro Bueno, Presidente do Sindicato dos
Guardas Municipais do Estado de Minas Gerais-SINDGUARDAS-MG, discorreu sobre a luta para aprovação
do plano de carreira da categoria em Belo Horizonte,
onde a Guarda Municipal possui um dos melhores planos de carreira do Brasil.
2VpLDV)UDQFLVFRGD6LOYD3UHVLGHQWHGD&RQIHUrQFLD
Nacional das Guardas Municipais, discorreu sobre a situação da segurança pública no Brasil, que tem a resistência seguida de morte em todo mundo. A polícia
no Brasil é a que mais mata e a que mais morre. ParaEHQL]RXRWUDEDOKRGR1DYDOHPIDYRUGDFDWHJRULD
0DQLIHVWDUDPVH WDPEpP RV VHQKRUHV -RQHV 0RXUD
líder das Guardas Municipais do Rio de Janeiro, Alexandre Pinheiro, Marivaldo Rosa, Comandante da
Guarda Municipal do estado da Bahia, Ailtom Lima,
da Guarda Municipal do estado do Ceará, Eduardo
Aires Pinto, Presidente do Sindicato da Guarda Metropolitana de Palmas, de Tocantins, Virgílio Dias, representante do Conselho Nacional dos Guardas Municipais, a Guarda Municipal Leonara Naves, que é de

Três Pontas, em Minas Gerais, o Guarda Elder Silva, que
é de Varginha, em Minas Gerais.
Maurício Domingues Naval, Presidente da ONG SOS
Segurança Dá Vida, agradeceu a presença de todos
no seminário, conclamando a continuarem na luta
para regulamentação dos direitos das Guardas MuniFLSDLVSRLV´pD~QLFDFDWHJRULDTXHDWUDYHVVDIURQWHLUDVYHPSDUDHVWD&DVDGH/HLVHÀFDDWpHVWHKRUiULR
DJXDUGDQGRR~OWLPRDIDODUeSRULVVRTXHQyVVRPRV
HVVHGLIHUHQFLDO(XTXHURWHUPLQDUGHVWDIRUPDpSRVsível vencer essa violência. Só pedimos aos Deputados
que continuem acreditando que, realmente, a Polícia
Municipal do Brasil, as Guardas Municipais nasceram
como um novo modelo de polícia para a sociedade
EUDVLOHLUDµ6DOLHQWRXDLQGDTXHDFDWHJRULDGDV*XDUGDV 0XQLFLSDLV p D ~QLFD TXH DWUDYHVVD IURQWHLUDV H
FKHJDDWpD&kPDUDGRV'HSXWDGRVSDUDOXWDUSHORV
seus direitos.
Estiveram presentes no Seminário, entre outras autoridades, os deputados Amauri Teixeira, Assis do Couto,
que presidiram a mesa dos trabalhos, e o Deputado
Adrian. O Deputado Assis do Couto encerrou os trabalhos do Seminário, agradecendo a presença de todos.
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