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Destaques 

CDH volta a discutir proposta de legalização do aborto 
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) voltou a discutir nesta quinta-feira (28) a 
proposta de legalização do aborto nas doze primeiras semanas de gravidez para instruir a sugestão (SUG 
15/2014) recebida pelo Portal e-Cidadania. O assunto é polêmico e dividiu a opinião dos convidados e dos 
senadores. O senador Paulo Paim (PT-RS) explicou que além de atendimento médico nos hospitais públicos, a 
iniciativa busca garantir às grávidas apoio psicológico e social. A audiência pública interativa foi realizada para 
instruir a Sugestão 15/2015, que regula a interrupção voluntária da gravidez. Entre os convidados estiveram 
representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), da Associação Nacional Pró-Vida e Pró-
Familia e do Observatório Interamericano de Biopolítica. 
 

 Reforma Política  
 

  



 
 
 
Notícias 

 
 

Projeto dispõe sobre direito à amamentação em público 
Para o senador Eduardo Amorim (PSC-SE), os constrangimentos a que são 
submetidas as mães que precisam amamentar seus filhos em público 
desestimulam e fazem com que essas mães acabem interrompendo o período 
de amamentação de seus filhos. Para acabar com as situações de 
constrangimento e estimular à amamentação, o senador Amorim apresentou um 
projeto de lei ao Senado (PLC 309/2015) que dispõe sobre o direito à 
amamentação em público, tipificando criminalmente a sua violação. 
Leia mais » 

 
 

Senado e Câmara deverão debater violência por orientação 
sexual 
A comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado 
Federal aprovou requerimento da senadora Marta Suplicy (sem partido-SP), 
apoiado pelos senadores Paim, João Capiberibe (PSB-AP), Randolfe Rodrigues 
(PSOL-AP) e Lídice da Mata (PSB-BA), solicitando audiência pública sobre atos 
de violência motivados por identidade de gênero e orientação sexual. A 
audiência deverá ser realizada em conjunto com a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Também foi aprovada 
audiência pública destinada a instruir a votação de projeto de lei (PLS 9/2008) 
do senador Cristovam Buarque (PDT-DF) que institui o Programa de 
Preservação de Idiomas Indígenas Brasileiros.  
Leia mais » 

 

Proposta de jovem senador institui Semana dos Direitos 
Humanos nas escolas 
Projeto de Jovem Senador (SUG 16/2014) que cria a Semana de Direitos 
Humanos nas escolas do país pode virar lei. De acordo com a proposta, durante 
essa semana, devem ser realizadas palestras, gincanas e outras atividades 
culturais sobre o tema. Segundo um dos autores do projeto, o estudante Carlos 
Henrique Santos, o objetivo é contribuir para combater o bullying e qualquer 
discriminação entre os jovens. 
Leia mais » 

 

Registros de crianças desaparecidas  unificado foi debatido em 
audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa do Senado Federal 
A proposta de unificar nacionalmente os registros de ocorrências de crianças 
desaparecidas poderá se tornar um projeto de lei. O senador Paulo 
Paim (PT/RS) aceitou a sugestão do Conselho Federal de Medicina e pretende 



 

apresentar essa proposta na Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa do Senado (CDH). Segundo o senador, cerca de 250 mil casos de 
crianças e jovens desaparecidos no Brasil não foram solucionados.   

 

Corte orçamentário não deverá inviabilizar Pátria Educadora, 
avalia Mangabeira 
O corte de R$ 9,42 bilhões nos recursos do Ministério da Educação para 2015 
(19,3% do orçamento da pasta) não deverá inviabilizar a implementação do 
projeto Pátria Educadora, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger. Ele participou, 
nesta terça-feira (26), de audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte (CE). 
Leia mais » 

 

Racismo e violência policial são apontados em CPI como 
maiores causas de homicídios de jovens 
O racismo, a militarização da polícia e a falta de políticas sociais foram 
apontados como os principais responsáveis pelo aumento das mortes de jovens 
por homicídio no Brasil. A conclusão é de representantes de entidades da 
sociedade civil ligadas ao tema que participaram de audiência pública, nesta 
segunda-feira (25), promovida pela CPI criada para investigar o problema. Para 
a advogada Natália Damazio Pinto Ferreira, representante da Justiça Global, a 
situação piorou a partir da década de 90 com a política de guerra às drogas e o 
aumento do militarismo na segurança pública que passa a incidir diretamente 
nas favelas. 
Leia mais » 

 

Deputados lançam Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica 
Romana 
O Brasil é tido como um país católico, mas é fato que vem perdendo fiéis e 
espaços para outras religiões ao longo dos últimos anos. Segundo dados do 
Instituto Datafolha de 2014, 75% dos brasileiros são desse segmento religioso. 
No entanto, a igreja evangélica cresce 5% a cada ano, e os católicos diminuem 
1,2%, no mesmo período. Para fortalecer a religião na Câmara, o 
deputado Givaldo Carimbão, do Pros de Alagoas, decidiu lançar a Frente 
Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana. Para conversar sobre a atuação 
do novo colegiado, ele esteve Com a Palavra nesta quinta-feira (28). 
Leia mais » 

 

Plenário da Câmara aprova destaque que altera isenção a 
religiosos prevista em MP 668/15 
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 306 votos a 1, 
o destaque do PT à Medida Provisória 668/15 e retirou a expressão “qualquer 
outra natureza” da parte do texto que concede isenção de contribuição 
previdenciária patronal a ajudas de custo de moradia, transporte e formação 
educacional de pessoas vinculadas a entidades religiosas (padres, freis, frades, 
ministros de fé). A intenção é evitar interpretação ampla do dispositivo. 
Leia mais » 

 

Instituto defende regulamentação da Base Nacional Comum na 
Educação 
O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), Francisco Soares, defendeu nesta quarta-feira (27) a adoção de 
uma Base Nacional Comum na Educação pelo Brasil. Em palestra promovida 
pela Frente Parlamentar da Educação do Congresso e pela Comissão de 
Educação da Câmara, Soares argumentou que a BNCE vai organizar e dar mais 
coerência ao sistema educacional, além de democratizar o acesso ao ensino de 
qualidade a todos os brasileiros. 
Leia mais » 

 

Deputados defendem regulamentação da lei dos royalties para 
financiar a educação 
Parlamentares da Comissão de Educação da Câmara alertaram para a 
necessidade de se regulamentar a Lei 12.858/13, que destina 75% 
dos royalties do petróleo e 50% do Fundo Social do pré-sal para a educação. A 
lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2013. Na época, o governo 
estimava em R$ 112, 25 bilhões o total de recursos dos royalties canalizados 
para a educação e a saúde entre 2013 e 2022. Os deputados se reuniram com 
autoridades do setor nesta terça-feira (26). A ideia é identificar alternativas de 
financiamento à educação, diante do término, em 2020, do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) e do corte anunciado no orçamento do 
MEC da ordem de R$ 9 bilhões.  
Leia mais » 

 
Atividade legislativa 
Senado Federal 
 

 
Câmara dos Deputados 

 
PL-04402/2008 - Altera o § 2º do art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990  
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para declarar, como efeito da condenação, a perda  
de valores e bens utilizados na prática ou exploração de prostituição de criança ou adolescente. 

  - 27/05/2015 Designado Relator da Redação Final, Dep. Valtenir Pereira (PROS-MT) 
  - 27/05/2015 Apresentação da Redação Final n. 1 CCJC, pelo Deputado Valtenir Pereira (PROS-MT). 

 
o PL-06114/2009 - Institui o Exame Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica - 

 



Enameb. 
  - 27/05/2015 Discutiram a Matéria: Dep. Pedro Uczai (PT-SC) e Dep. Angelim (PT-AC). 
  - 27/05/2015 Aprovado o Parecer. O Deputado Angelim retirou seu voto em separado. 

 
 

 
Eventos programados 
 

 

 

Riquezas Bibliográficas - acervo de obras raras da Câmara dos 
Deputados 
 
A exposição "Riquezas Bibliográficas - Acervo de obras raras da Câmara dos 
Deputados“ apresenta cerca de 40 documentos especialmente selecionados entre 
aproximadamente 4.600 obras e 108 títulos de periódicos que compõem a coleção 
de obras raras da Biblioteca Pedro Aleixo. A mostra pode ser visitada na Galeria do 
Salão Nobre, no período de 06 de abril a 26 de julho de 2015, das 9 às 17 horas, 
inclusive nos fins de semana. 
  

 
 

 
Dicas de Advocacy 
 

REQUERIMENTOS   
O requerimento é um tipo de proposição utilizado em várias fases do processo legislativo. Apresentamos a seguir 
os mais importantes e mais utilizados:  
 
O PROCESSO LEGISLATIVO 
a) Requerimento de Sessão Especial ou Homenagem na Hora do Expediente 
Destinada a uma Sessão ou à Hora do Expediente para homenagens e comemorações. 
 
b) Requerimento de Informações 
Através desse requerimento, um Parlamentar pode solicitar ao Poder Executivo informações de seu interesse, que 
estejam dentro da prerrogativa fiscalizadora do Legislativo. 
 
c) Requerimento de Homenagem de Pesar 
Esse requerimento é utilizado para que um parlamentar solicite a inserção de voto de pesar em ata, apresentação 
de condolências à família e a representação nos funerais, quando do falecimento de autoridade ou personalidade 
de relevo na vida político-administrativa nacional ou internacional. 
 
d) Requerimento de audiência pública 
Normalmente, esse requerimento é apresentado no âmbito das Comissões e está relacionado a um projeto de lei 
ou a uma PEC. Ele é apresentado, quando um parlamentar deseja que membros da sociedade que tenham 
interesse no assunto tratado no PL ou PEC possam participar da discussão, dando sua opinião sobre o assunto 
durante uma reunião da comissão. 
 
3.5.2. EMENDA 
É a proposição apresentada como acessória à proposta de emenda à Constituição, ao projeto de lei ordinária, de 
lei complementar, de decreto legislativo ou de resolução. 
Pode ser supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa ou aditiva. A supressiva é a que manda eliminar 
qualquer parte de outra proposição. A aglutinativa é a resultante da fusão de outras emendas ou dessas com o 
texto. A substitutiva é a apresentada como sucedânea à parte de outra proposição, denominando-se substitutiva 
quando a alterar, substancial ou formalmente, em seu conjunto. A modificativa é a que altera a proposição sem a 
modificar substancialmente. A aditiva é a que se acrescenta a outra proposição. Quando apresentada em 
Comissão, a outra emenda recebe a denominação de subemenda. 
 
O PROCESSO LEGISLATIVO 
Denomina-se emenda de redação, a modificativa que visa a sanar vício de linguagem, incorreção de técnica 
legislativa ou lapso manifesto. 
A emenda, conforme o caso, deve ser apresentada em comissão ou no Plenário. 
 
PARECER 
É a proposição por meio da qual uma comissão se pronuncia sobre qual- quer matéria sujeita a seu estudo. 
Nenhuma proposição será submetida à discussão e votação sem parecer escrito da comissão competente, exceto 
nos casos previstos no Regimento Interno, quando o parecer pode ser proferido oralmente. 
O parecer escrito constará de: 
- relatório, em que se fará exposição circunstanciada da matéria em exame; 
- voto do relator, em termos objetivos, com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou 
parcial, da matéria ou sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe emenda; 
- parecer da comissão, com as conclusões dessa e a indicação dos Senadores votantes e respectivos votos. 
 
RECURSO 
O Regimento Interno prevê inúmeras modalidades de recursos. Desses, o mais importante é o apresentado por 
um décimo da composição da Casa, solicitando a apreciação, pelo Plenário, de matéria apreciada 
conclusivamente pelas comissões. 
Outro recurso que merece destaque é o interposto contra decisão do Presidente da Casa, em questão de ordem. 
Deve ser apresentado em Plenário, imediatamente após ser proferida a decisão. 
 

Fonte: Guia para Orientar Ações de Advocacy no Congresso Nacional -OIT 
                                                                                                                                                                               

 
 
Agenda 

 

Agenda Câmara 
 
Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 171-a, de 1993, do Sr. Benedito Domingos e outros, que "Altera 
a redação do art. 228 da Constituição Federal" (Imputabilidade penal do maior 
de dezesseis anos), e apensadas . 
Pauta de reunião ordinária  - dia 02/06/2015 
Local: anexo ii, plenário 12 - horário: 09h 
I - audiência pública com a presença dos seguintes convidados: 
Karyna Sposato, consultora nacional do fundo das nações unidas pela infância - 



unicef (req. 8/15) - confirmada ; e 
Bernardo Santana de Vasconcellos, secretário de defesa social de minas gerais e 
presidente do colégio nacional dos secretários de segurança pública - CONSESP - 
(req. 38/15) - a confirmar. 
 
Requerimentos 

1 - REQ 64/2015 PEC17193 => PEC 171/1993  - do Sr. Hugo Leal - (PEC 
171/1993) - que "requer a realização de Audiência Pública no âmbito dessa 
Comissão Especial com vistas a debater a imputabilidade penal do maior de 
dezesseis anos, com os seguintes convidados: MAÍRA FERNANDES, advogada, 
Presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e IBIS PEREIRA 
DA SILVA Chefe de Gabinete do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro". 
 
Agenda Senado 
 

 
Links recomendados 
Congresso Nacional do Brasil 
Senado Federal 
Câmara dos Deputados 
Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados  
Biblioteca do Senado Federal 
Portal Domínio Público 
Sebrae 
Universidade de São Paulo - USP 
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