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1. Apresentação

O discurso sobre a suposta crise da representação política muitas vezes faz-se
acompanhar da defesa de modalidades participativas de democracia como um meio de
deslegitimar o Poder Legislativo, colocando em questão a sua real capacidade de expressar a
soberania popular. Contudo, o surgimento de novas práticas democráticas de participação
pode ser tomado como uma forma de fortalecimento da representação política, e não como
um sinal de enfraquecimento de suas instituições.
Tomando o argumento acima como uma premissa, a pesquisa apresentada nas
próximas páginas a coloca em teste, ao propor uma análise do impacto das diretrizes
resultantes das conferências nacionais de políticas públicas na atividade legislativa do
Congresso Nacional durante o período compreendido entre 1988 e 2009. Cruzando-se dados
sobre as demandas deliberadas pela sociedade civil em 80 conferências nacionais realizadas
durante este período com dados relativos às proposições legislativas em trâmite no Congresso
Nacional em 2009 e no ano subseqüente à realização de cada uma das conferências nacionais,
observa-se que estas devem ser compreendidas como uma prática participativa que fortalece
a democracia representativa no Brasil e impulsiona a atividade legislativa do Congresso
Nacional.
Este relatório condensa os resultados finais da pesquisa intitulada “Entre
Representação e Participação: as conferências nacionais e o experimentalismo democrático
brasileiro” realizada entre maio de 2009 e março de 2010, mediante convênio entre o Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e a Secretaria de Assuntos Legislativos do
Ministério da Justiça (SAL/MJ), com apoio do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), no contexto do Projeto Pensando o Direito. Sob minha
coordenação, e como resultado de uma inestimável e imprescindível parceria com meu colega
Fabiano Santos, a pesquisa resultou na construção de um banco de dados composto por 1937
diretrizes advindas das conferências nacionais e 3750 proposições legislativas que receberam
trâmite no Congresso Nacional.
Confiando que o valor do banco de dados montado para a pesquisa transcende o seu
uso instrumental para os fins da análise aqui proposta decidimos, como subproduto da
pesquisa, e com o integral apoio da SAL/MJ e da equipe do Projeto Pensando o Direito, tornálo público na rede mundial de computadores, o que se tornou possível com a criação de um
sistema operacional próprio para o banco de dados nomeado ISEGORIA. Ao torná-lo acessível
na internet nas páginas do IUPERJ e do Ministério da Justiça, e com a expectativa de sua
atualização periódica, esperamos contribuir para a democratização do processo de formulação
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das políticas públicas no Brasil, dando a conhecer aos agentes do Estado as demandas
legislativas da sociedade civil, e aos atores desta as proposições legislativas que as atenderam
(na forma de leis e emendas constitucionais) e que ainda podem vir a atendê-las (por se
encontrarem traduzidas em projetos de lei e propostas de emendas à Constituição).
O presente relatório é divido em cinco partes, que compreendem as distintas
dimensões da pesquisa realizada. Após uma introdução mais substantiva, a segunda parte
problematiza as questões de natureza teórica que se encontram na base da pesquisa e que
deram origem às premissas que se desejou testar empiricamente. De início discute-se a
relação dialética entre representação política e participação social, ou, mais genericamente,
democracia representativa e democracia participativa (ou deliberativa), concluindo-se pela
defesa de uma noção ampliada de representação política que se revela na ênfase dos
elementos participativos e deliberativos que a constituem seja em sua gênese conceitual, seja
em sua prática empírica. Vislumbra-se a partir desta discussão uma interessante possibilidade
que será confirmada empiricamente pelos dados da pesquisa: os mecanismos participativos e
deliberativos apresentam-se como espaços privilegiados de representação das demandas de
grupos sociais e culturais minoritários que podem, ainda, beneficiar-se do apoio de maiorias
políticas no Poder Legislativo que as convertem em proposições legais deflagrando, assim, o
que a literatura internacional conceitua como uma “representação justa”. Na seqüência, são
discutidos os impactos informacionais sobre a atividade legislativa no Brasil da utilização de
conferências nacionais como origem de proposições legais. O argumento em jogo é que
processos participativos e deliberativos podem ajudar a resolver dilemas apontados na
literatura como sendo próprios de nosso modelo de representação, o chamado
presidencialismo de coalizão. Por fim, a problemática relativa ao caráter unidimensional do
espaço do conflito político é discutida, apontando-se as conferências nacionais como uma
possibilidade de resgate da multidimensionalidade na política brasileira.
A terceira parte apresenta os resultados da pesquisa empírica por meio de uma análise
que tem por escopo avaliar a conversão das diretrizes resultantes das deliberações entre
sociedade civil e governo nas conferências nacionais em proposições legislativas que
encontram guarida no Poder Legislativo. Em um primeiro momento, apresenta-se um
panorama geral das conferências nacionais realizadas no Brasil entre 1988 e 2009, explicitando
o universo temático abrangido pelas diretrizes de políticas públicas resultantes de tais
instâncias deliberativas e participativas, bem como a relação entre a sua ocorrência (medida
pelo número de conferências nacionais realizadas e pelo número de temas levados à
deliberação pública e submetidos ao escrutínio da sociedade civil) e os diferentes governos
que marcam o período pós 1988. Em seguida, analisa-se a conversão das diretrizes das
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conferências nacionais em proposições legislativas, avaliando o seu impacto na produção
legislativa do Congresso Nacional. Esta análise é feita em duas etapas: num primeiro
momento, verifica-se, dentre todas as proposições legislativas introduzidas no Congresso entre
1989 a 2009, quais estão correlacionadas com as resoluções oriundas das conferências
nacionais realizadas no período. Num segundo momento, refaz-se a análise utilizando dois
métodos diversos, tendo como universo os documentos legais introduzidos e eventualmente
aprovados no período de um ano depois de realizada cada uma das conferências nacionais.
Isso possibilita um controle mais rigoroso sobre os dados, de forma a aumentar a margem de
segurança para a afirmação de que determinado texto legislativo foi impactado efetivamente
pelas deliberações das conferências nacionais.
A quarta parte do relatório apresenta as conclusões e recomendações resultantes da
pesquisa, culminando com a afirmação de que os dados analisados permitem confirmar que as
conferências nacionais de políticas públicas consistem em uma prática participativa e
deliberativa que fortalece a democracia representativa no país, e impulsiona a atividade
legislativa do Congresso Nacional. Por fim, após as referências bibliográficas, o relatório traz,
na forma de um anexo, o banco de dados construído para a pesquisa, na forma de 80 tabelas,
uma para cada conferência nacional de política pública analisada, cada qual contendo as
diretrizes deliberadas pela sociedade civil e as proposições legislativas em trâmite no
Congresso Nacional em 2009 que com elas possuíam pertinência temática.
Concluo a apresentação deste relatório com um agradecimento, em meu nome e no
de Fabiano Santos, à Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ), à
equipe do Projeto Pensando o Direito, especialmente na pessoa de Fernanda Vargas Terrazas,
ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), aos excelentes assistentes
de pesquisa Luis Felipe Guedes da Graça e Mariana Borges Martins da Silva, além de Felipe
Dutra Asensi, Natalia Regina Avila Maciel e Natalia Pacheco Junior que, mesmo por um tempo
mais curto, deram sua contribuição; e, como não poderia deixar de ser, ao Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), onde encontramos, no apoio constante
de nossos colegas, funcionários e alunos, o melhor dos ambientes para realizar este trabalho.

Rio de Janeiro, 15 de Março de 2010.

Thamy Pogrebinschi
(Coordenadora Acadêmica da Pesquisa)
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2. Introdução

Há um velho discurso que insiste em não sair de cena, encontrando sempre uma voz
disposta a defendê-lo, que insiste em afirmar que a representação política encontra-se em
crise. Esse discurso é pelo menos tão antigo quanto a própria representação política, uma vez
que os princípios que norteiam o governo representativo traduzem-se em dispositivos
institucionais que permanecem inalterados desde o século XVIII (Manin, 1995; Urbinati, 2006).
Afinal, se a estrutura dos governos representativos não foi substancialmente modificada desde
a sua criação, não há porque supor-se que a mesma encontre-se agora em crise.
Os sinais do que alguns chamam de crise, portanto, podem simplesmente indicar uma
mudança na forma pela qual a representação política se manifesta. No atual momento
histórico, estamos certamente diante de uma destas mudanças. Nos últimos anos, assiste-se
progressivamente ao surgimento de modelos participativos (Pateman, 1970; Mansbridge,
1980; Barber, 1984; Fung, 2003; Avritzer 2002 e 2009) e deliberativos (Cohen, 1989; Fishkin,
1991; Habermas, 1992; Gutmann, 1996; Bohman, 1996; Dryzek, 2000) de democracia,
propostos muitas vezes como alternativas capazes de sanar os supostos vícios do governo
representativo e de suas instituições.
O engajamento suscitado pelas propostas participativas e deliberativas de democracia
pode ser observado como uma tendência dentro da academia, através da adesão massiva dos
estudiosos da teoria democrática, mas também fora dela, através da adesão concreta de
governos às novas práticas participativas e experiências deliberativas. O Brasil desde sempre
acompanhou esta tendência, em particular desde 1989, quando o orçamento participativo foi
implementado pela primeira vez, em Porto Alegre, e o país tornou-se estudo de caso
necessário sobre o assunto e a experiência foi replicada país adentro e mundo afora.
Desde então, diversas práticas participativas, impulsionadas pela Constituição de 1988
e pelos governos democráticos que se seguiram a ela – notadamente o governo Lula –, tem
sido institucionalizadas de forma crescente no país (Avritzer, 2009; Dagnino e Tatagiba, 2007).
Tais práticas vão desde as já mais tradicionais, como o referendo e o plebiscito, até as menos
conhecidas, como as conferências de políticas públicas, passando pela reestruturação e
ampliação de experiências pré-existentes, como as audiências públicas e os conselhos, sem
prescindir da valorização de práticas menos afamadas, como as ouvidorias e as mesas de
negociação e de diálogo.
Ao olhar-se para essas novas práticas democráticas, nota-se logo seu intuito comum de
ampliar a participação dos cidadãos para além do exercício do direito de sufrágio. O principal
pressuposto a nortear tais experiências, portanto, é o de permitir que os cidadãos envolvam-se
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de forma mais direta na gestão da coisa pública, em particular na formulação, execução e
controle de políticas públicas. O efeito esperado com tais práticas, por sua vez, é o de permitir
que o exercício da democracia não se esgote nas eleições, propiciando que os cidadãos
manifestem suas preferências de uma forma não mediada por partidos e políticos profissionais
e por meios outros que não o voto.
Isso tudo é verdadeiro. Mas há outras verdades que requerem ser explicitadas. Se as
novas práticas democráticas ampliam a participação direta dos cidadãos, isso não significa que
as instituições políticas tradicionais tenham se tornado menos aptas a representá-los. As
práticas participativas fortalecem a democracia ao ampliar o papel dos cidadãos na mesma.
Mas isso não se dá em detrimento da representação política e de suas instituições. Ao
fortalecimento

das

formas

supostamente

não-representativas

de

democracia não

corresponde, portanto, o enfraquecimento do governo representativo.
A relação entre, de um lado, a democracia representativa, e, de outro, as experiências
participativas e deliberativas, não é, portanto, trivial. Sua elucidação é necessária a fim de
evitar seja o oportunismo acadêmico, que tanto mal faz às idéias, seja o oportunismo político,
que tanto dano causa às instituições. Aqueles que endossam o discurso da crise da
representação política eventualmente engajam-se na defesa das modalidades participativas e
deliberativas de democracia como uma forma de deslegitimar o Poder Legislativo, colocando
em questão a sua real capacidade de expressar a soberania popular. Contudo, o surgimento de
novos espaços democráticos, assim como de novos atores envolvidos na gestão da coisa
pública, pode, por outro lado, ser encarado como uma forma de fortalecimento da
representação política, e não como um sinal de enfraquecimento das suas instituições.
Este é certamente o caso das conferências nacionais de políticas públicas, objeto desta
pesquisa. As conferências nacionais consistem em instâncias de deliberação e participação
destinadas a prover diretrizes para a formulação de políticas públicas em âmbito federal. São
convocadas pelo Poder Executivo através de seus ministérios e secretarias, organizadas
tematicamente, e contam, em regra, com a participação paritária de representantes do
governo e da sociedade civil. As conferências nacionais são em regra precedidas por etapas
municipais, estaduais ou regionais, e os resultados agregados das deliberações ocorridas
nestes momentos são objeto de deliberação na conferência nacional, da qual participam
delegados das etapas anteriores e da qual resulta, em regra, um documento final contendo
diretrizes para a formulação de políticas públicas na área objeto da conferência.
Com a sua primeira edição datada de 1941, as conferências nacionais não constituem
experiência nova na história política brasileira, muito embora tenham adquirido contornos
participativos e deliberativos mais nítidos a partir de 1988, e tornado-se significativamente
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mais amplas, abrangentes, inclusivas e freqüentes a partir de 2003, com o início do governo
Lula, conforme demonstrado na quarta parte deste relatório. Tornam-se mais amplas por
envolverem um número cada vez maior de pessoas, seja participando diretamente como
delegados na etapa nacional, seja indiretamente nas etapas estaduais, municipais ou regionais
que a precedem, seja paralelamente nas chamadas conferências livres, seja virtualmente nas
chamadas conferências virtuais. Tornam-se mais abrangentes por englobarem um número
cada vez maior de temas, deixando de ser uma prática restrita à área da saúde, de onde se
originou o processo conferencial ainda na década de 1940, e às áreas de direitos humanos e
assistência social, que vêm se institucionalizando progressivamente a partir da metade da
década de 1990, para cobrir uma vasta pluralidade de novas áreas de políticas públicas que
passam a ser debatidas através de mais de trinta temas, separados pelas peculiaridades de
todos e unidos pela transversalidade de alguns. Tornam-se mais inclusivas, como conseqüência
do aumento de sua amplitude e abrangência, por reunirem um conjunto cada vez mais diverso
e heterogêneo de grupos sociais, sobretudo aqueles representativos da sociedade civil,
distribuídos entre ONGs, movimentos sociais, sindicatos de trabalhadores, entidades
empresariais e outras entidades, profissionais ou não. Tornam-se, por fim, mais freqüentes as
conferências nacionais por trazerem muitas vezes dentre as suas diretrizes a demanda pela sua
reprodução periódica, a qual encontra respaldo em políticas dos ministérios, secretarias,
conselhos nacionais ou grupos de trabalho envolvidos na sua convocação e organização e, em
alguns casos, na própria legislação, que assegura a periodicidade bianual de algumas delas.
É também a partir de 2003, com o início do governo Lula, que se pode dizer que o
processo participativo conferencial, inobstante o seu caráter consultivo e não vinculante,
assume uma feição propriamente deliberativa e normativa. Deliberativa, no sentido de serem
as conferências nacionais orientadas à formação de consensos derivados de processos
intercomunicativos de formação da opinião e da vontade ocorridos na esfera pública,
envolvendo representantes da sociedade civil e do governo em um processo de justificação
pública de argumentos racionalmente motivados. Normativa, no sentido de as deliberações
das conferências nacionais culminarem conclusivamente na elaboração de um documento
final, debatido, votado e aprovado mediante diferentes estratégias e métodos de agregação de
preferências, e, com isso, gerarem expectativas não apenas cognitivas, porém também
normativas, naqueles envolvidos no processo e naqueles que, a despeito de sua não
participação direta, são afetados indiretamente por suas eventuais conseqüências.
O formato participativo de composição e organização das conferências nacionais, a
dimensão deliberativa de seus grupos de trabalho, painéis e plenárias finais, e o caráter
normativo dos relatórios finais que condensam as resoluções, diretrizes e moções debatidas e
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aprovadas por maioria após o cumprimento de um conjunto de regras estruturadas na forma
de um procedimento que busca garantir a legitimidade de seu resultado, qualquer que ele
seja, tudo isso reforça também uma dimensão propriamente representativa, inerente às
próprias conferências nacionais enquanto instâncias de participação e deliberação. Seja por
uma delegação presumida do Poder Executivo, que as convoca, seja por uma delegação
conseqüente ao Poder Legislativo, que as recepciona, conforme esta pesquisa demonstrará
empiricamente, as conferências nacionais certamente engrossam o conjunto de práticas que
compõem a chamada “nova ecologia da representação”, consubstanciando uma modalidade
de “representação informal” (Castiglione e Warren, 2006), ou ainda de “representação
giroscópica” ou “representação sub-rogativa” (Mansbridge, 2003).
Mais do que práticas de uma suposta “representação informal” que, na qualidade de
instâncias participativas e deliberativas, engendram e reproduzem a lógica representativa,
interessa a esta pesquisa encarar as conferências nacionais de políticas públicas como
experiências propriamente participativas e deliberativas que, contudo, fortalecem a
representação política formal e reforçam as funções e atividades das instituições políticas
tradicionais. Neste sentido, as conferências nacionais propiciam uma nova forma de expressão
dos elementos participativos e deliberativos que constituem o conceito e a prática da
representação política, como atestam a gênese daquele e a história desta.
A participação desde sempre foi um elemento presente na gramática da
representação, seja através da universalização do sufrágio, seja através da proporcionalidade
dos sistemas eleitorais, seja através do caráter de massa dos partidos políticos, seja, enfim,
através da atividade dos lobbies e dos grupos de interesse. A deliberação também, por sua vez,
desde sempre compôs o repertório da representação política, seja nos processos de formação
da opinião pública que caracterizam as campanhas políticas e a mobilização partidária que
precedem as eleições, seja nos processos de identificação e estabilização de preferências que
são deflagrados pelos sistemas de votação no momento das eleições, seja, por fim, nos
processos parlamentares propriamente deliberativos, tanto no âmbito mais restrito das
comissões, como no contexto mais amplo do plenário, que sucedem as eleições. Daí que, não
apresentando nenhum conteúdo semântico novo, senão apenas uma forma diversa de
concretizá-lo, a participação e a deliberação podem ser tomadas como elementos constitutivos
da representação política.
Não sendo a propalada crise da representação política nada mais do que outra de suas
metamorfoses assistidas pela história, as práticas de participação e deliberação que tem se
desenvolvido no seio da sociedade civil de forma expressiva nas últimas duas décadas
consistem senão em expressões de uma mudança na natureza da democracia representativa,
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em que seu grau de legitimidade aumenta mediante o seu aprofundamento, e suas
instituições se fortalecem através de seu redesenho.
As conferências nacionais de políticas públicas consistem em prática participativa
cercada de peculiaridades que reforçam a sua compreensão enquanto instâncias de
fortalecimento da representação política exercida nas instituições formais do Estado. Em
primeiro lugar, são convocadas, organizadas e realizadas pelo Poder Executivo. Em segundo
lugar, são organizadas pelo Poder Executivo em parceria com a sociedade civil, já ativa que
esta se encontra nos diferentes conselhos nacionais de políticas ou nos diversos grupos de
trabalho constituídos nos ministérios e secretarias. Em terceiro lugar, são convocadas pelo
Executivo com a manifesta intenção de prover diretrizes para a formulação de políticas
públicas, tendo como especial foco a elaboração ou revisão de planos nacionais de políticas
para as mais diversas áreas, setores e grupos da sociedade civil. Em quarto lugar, consistem
em experiências de participação de âmbito e alcance nacional, o que assegura a universalidade
na definição das políticas ali deliberadas e a reconfiguração da proporcionalidade dos
eventuais interesses partidários ali representados.
Por mais que a realização das conferências e a implementação de seus resultados não
sejam, com poucas exceções, respaldadas por leis e dependam, portanto, da vontade política
dos governos federais, as mesmas já se encontram sobremaneira institucionalizadas de forma
a dispor de alguma autonomia no seio do próprio Estado. Por terem se institucionalizado como
parte do processo de formulação e monitoramento de políticas públicas do Poder Executivo, e,
portanto, como parte da estrutura deste, as conferências nacionais geram conseqüências que
impactam na formação da agenda do Poder Legislativo, que pode usá-las seja como bases
informacionais, seja como mecanismos de legitimação via participação, seja como insumos
deliberativos próprios de sua atividade representativa.
As conferências nacionais são, assim, certamente um exemplo de “instituição
participativa” (Avritzer, 2009), ao lado de outras práticas participativas e experiências
deliberativas que vem se institucionalizando no Brasil, do orçamento participativo, no nível
local, aos conselhos de gestão e de políticas, no plano nacional. Porém, mais do que isso, esta
pesquisa quer mostrar que as conferências nacionais são instituições representativas – não
simplesmente por engendrarem internamente a lógica representativa (por meio da eleição de
delegados e votação por maioria, entre outros) e sustentarem alguma modalidade ‘informal’
de representação; porém, de forma mais sofisticada, por comporem uma mais complexa
estrutura de representação política no âmbito do Estado e de seus Poderes, que conta com a
participação e a deliberação da sociedade civil de forma mais direta e menos mediada pelos
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tradicionais mecanismos de controle, como o voto, e de vocalização das preferências por ele
expressas, como os partidos.
A despeito das dúvidas que possa suscitar a presunção de uma eventual formação de
consenso no seio da sociedade civil, o grau de autonomia desta quando opera no âmbito do
Estado, as disputas hegemônicas em tornos dos diferentes projetos políticos e movimentos
sociais que a caracterizam, entre outros fatores, o fato é que as conferências nacionais de
políticas públicas consistem em mediações democráticas muito eficazes e, portanto, muito
apropriadas a redefinir nosso modelo liberal de democracia pela redefinição das relações entre
sociedade civil e Estado. O Brasil faz na prática o que os estudiosos internacionais da
democracia e dos processos democráticos de formulação de políticas públicas esforçam-se por
fazer criando modelos teóricos e produzindo simulações hipotéticas: aprofundar o grau de
participação e deliberação das decisões políticas por meio de uma aproximação entre o Estado
e a sociedade civil.
Tal aproximação se verifica não apenas quando o Estado traz a sociedade civil para
dentro de si, tomando as conferências nacionais como um elemento participativo, mas
também quando se mostra receptivo às suas demandas, convertendo-as, em alguma medida,
em proposições legislativas, concebendo as conferências nacionais como um componente
deliberativo da representação política. A dinâmica entre participação/deliberação e
representação, e entre sociedade civil e Estado revela, através das conferências nacionais,
novas formas de mediação política que apresentam forte potencial de aprofundar a
democracia no Brasil.
A participação e a deliberação, contudo, vêm sendo, infelizmente, progressivamente
tomadas como elementos caracterizadores de modelos de democracia supostamente
substituíveis ao governo representativo, tal como este é conhecido e definido pelos arranjos
institucionais que se consolidaram e reproduziram-se desde o século XVIII. Tão grave quanto
isso, a participação e a deliberação são muitas vezes consideradas ameaças às instituições da
representação política. A intenção desta pesquisa é mostrar que, ao contrário, práticas
participativas e deliberativas podem fortalecer as instituições políticas representativas. E que
isso ocorre no Brasil através de uma saudável dinâmica institucional observável entre as
conferências nacionais e o Congresso Nacional.
Há muito se afirma (e há muitos que afirmam) que a representação política encontrase em crise e que o Poder Legislativo tornou-se incapaz de expressar a tão almejada e
idealizada vontade geral que, de acordo com Rousseau, seria, afinal, por natureza
irrepresentável. São vários os argumentos usados na defesa deste perigoso discurso: a
diminuição progressiva da participação eleitoral, o aumento da apatia política, o descrédito
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nas (e das) instituições, a perda da capacidade dos partidos de mobilizar seu eleitorado, a
perda do caráter representativo e do elemento ideológico dos partidos, o nocivo papel da
mídia, etc. É também intenção desta pesquisa questionar e desafiar este discurso, mostrando
que não apenas não há de se falar em crise (como resta já demonstrado por Manin, 1996),
como também, mesmo se eventualmente a assumíssemos hipoteticamente, os mecanismos
participativos e deliberativos apresentam-se como possível solução para ela. Esta pesquisa
pretende, portanto, ser uma pequena contribuição no sentido de mostrar que, quanto maior o
grau de institucionalização das práticas participativas e deliberativas, maior a estabilidade das
instituições representativas.

3. Contextualização Teórica

3.1. A Democracia como uma Dialética entre Representação e Participação

A fim de adaptar-se a contextos fortemente contingentes e explicar sociedades cada
vez mais complexas, como sói ser a brasileira, a democracia requer uma abordagem realista e
não-essencialista, que se assuma como falível e não se apóie em dogmatismos, sob pena de ter
reduzida a sua capacidade de responder aos dilemas sociais e aos impasses políticos
contemporâneos. A democracia representativa, após ter alguns de seus pressupostos
desafiados pela crítica da teoria da escolha social (Riker, 1982; Mackie, 2003), viu-se
confrontada pelos modelos participativos (Pateman, 1970; Mansbridge, 1980; Barber, 1984;
Fung, 2003 e 2004; Avritzer 2002 e 2009) e deliberativos (Cohen, 1989; Fishkin, 1991;
Habermas, 1992; Gutmann, 1996; Bohman, 1996; Dryzek, 2000), o que tornou imperativa a
necessidade de que fosse conceitualmente repensada a fim de converter seus supostos vícios
em fontes renovadas de virtude e fazer de suas eventuais fraquezas a fonte de renovação de
suas forças. O ponto de partida para isso é a revisão do significado do conceito de
representação política (Pogrebinschi, 2008 e 2009).
A ampliação do conteúdo semântico do conceito de representação política revelou-se
necessária a fim de que o mesmo pudesse responder seja aos paradoxos que cercam a prática
dos sistemas eleitorais e dos partidos políticos, seja aos dilemas colocados pela crescente
atividade política de instituições não-majoritárias e de atores não-eleitos, e seja,
principalmente, aos desafios impostos pelas abundantes experiências participativas e
deliberativas que vem sendo efetivamente levadas a cabo pela sociedade civil ao redor do
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mundo (Mansbridge, 2003; Urbinati, 2006; Gurza Lavalle 2006; Castiglione e Warren, 2006;
Avritzer, 2007; Saward, 2008).
Marcadas pelos impasses da democracia representativa, que se aperfeiçoa em tensão
permanente com a natureza supostamente irrepresentável da soberania popular, as teorias
participativas e deliberativas dão visíveis sinais de desgaste na medida em que lançam mão de
propostas fadadas a fracassar na primeira tentativa de se submeter ao teste da realidade. Sem
encontrar soluções factíveis para resolver os paradoxos que cercam a prática da representação
política, os modelos participativos e deliberativos não se mostram ainda capaz de superar
alguns dos dilemas deixados em aberto pelo pensamento moderno diante das instituições
políticas do mundo contemporâneo.
Entre os riscos colocados pelas abordagens exclusivamente participativas e
deliberativas encontra-se o de fazer a teoria política dirigir seus esforços para a elaboração de
novas concepções de democracia sem, antes, buscar seus fundamentos na própria democracia
representativa. Uma abordagem dialética do problema revela que contradições – como
aquelas supostamente existentes entre representação e participação, ou representação e
deliberação – apenas podem ser superadas pelo aprofundamento da aparente relação de
oposição que as constituem. Uma concepção de democracia tal como as endossadas pelos
teóricos contemporâneos da democracia participativa ou deliberativa não se constituirá em
um modelo alternativo factível e viável à democracia representativa simplesmente buscando
substituir, por meio de proposições normativas, a idéia de representação pela idéia de
participação ou de deliberação.
Uma das premissas teóricas que orientaram esta pesquisa desde a sua concepção
inicial foi a de que a reflexão contemporânea sobre a democracia não deve se esgotar na falsa
dicotomia entre representação e participação, tampouco no falso dualismo entre
representação e deliberação. Falsos, uma vez que representação e participação ou
representação e deliberação, se concebidas como oposições verdadeiras, devem apresentar-se
na forma de uma contradição passível de ser superada de modo dialético. Pensar
dialeticamente a democracia implica reconhecer que as alternativas possíveis são mais amplas
e numerosas do que a falsa dicotomia entre democracia representativa, de um lado, e
democracia participativa ou deliberativa, de outro, faz supor. Há muitas possibilidades ainda
não exploradas, mesmo do ponto de vista normativo, justamente pela relutância da teoria
política em se valer do aporte da realidade empírica a fim de testar suas premissas, alargar
seus conceitos, revalidar seus significados e ampliar seus horizontes. Esta pesquisa busca
contribuir neste sentido, demonstrando empiricamente, através da análise do impacto das

12

conferências nacionais no Poder Legislativo, como os conceitos e teorias da democracia
representativa e participativa podem ser conciliados na prática.
Uma reconsideração semântica do conceito de representação política, tal como a que
propomos aqui, permite perceber que:
1) a representação política não é meramente uma alternativa ‘second best’ diante da
impossibilidade de uma democracia ‘direta’, e
2) a representação política não se encontra em crise, ao contrário do que muitos
gostam de supor e alardear.
No plano teórico, o argumento de que a representação política não é meramente uma
alternativa ‘second best’ pode ser facilmente deduzido do resgate da democracia
representativa promovido pelas obras de Urbinati (2006) e Manin (1996). Embora adotem
perspectivas diversas, ambos os autores questionam o vínculo entre democracia e
representação, mostrando que o nexo assumido historicamente pelos dois conceitos não é
trivial. Mais relevante do que isso é a constatação propiciada por tais obras no sentido de que
muitas das acusações que se fazem hodiernamente à democracia representativa derivam de
problemas de natureza epistemológica que apontam para a necessidade de atualização do
significado dos conceitos de representação política e de democracia representativa.
Manin argumenta que a forma moderna de democracia permanece de certo modo
imutável desde o século XVIII. Assim, o que se designa hoje de democracia representativa
encontra suas origens em instituições concebidas naquele século e que teriam sido
universalizadas após as três revoluções modernas (a inglesa, a americana e a francesa). O que
faculta a constatação da ‘imutabilidade’ da forma da democracia é a identificação do governo
representativo com um conjunto de princípios observados historicamente em todos os
governos nomeados como representativos. Tais princípios (que se subsumem em quatro: os
governantes são designados por eleições realizadas em intervalos regulares; os governantes
conservam, em suas decisões, certa independência em face das vontades dos eleitores; os
governados podem exprimir suas opiniões e suas vontades políticas sem que as mesmas sejam
submetidas ao controle dos governantes; as decisões públicas são submetidas à discussão)
seriam traduzidos por escolhas institucionais feitas pelos fundadores do governo
representativo, as quais não teriam sido jamais efetivamente questionadas desde a sua
concepção.
Mesmo grandes inovações históricas – como a adoção do sufrágio universal e o
advento dos partidos de massa – não teriam afetado, de acordo com Manin, os princípios
fundamentais e as escolhas institucionais originais que permanecem ainda em vigor nos
regimes que chamamos hoje de democracia representativa. Chama ainda atenção, como
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também o fez Rosanvallon (1998), para o fato de que tais instituições representativas não
tenham sido percebidas no momento de sua concepção como uma variedade da democracia.
Ou seja, os atuais regimes políticos se originariam de uma forma de governo – o governo
representativo – que seus fundadores opunham à democracia. Coloca-se assim a questão de
saber por que um governo organizado segundo os princípios representativos era considerado
no fim do século XVIII como algo inteiramente distinto da democracia e hoje em dia é tido
como a principal de suas formas.
Uma vez que o governo representativo teria se constituído historicamente em
oposição à democracia e vice-versa, é razoável pressupor que os dois conceitos não
compartilham originalmente o mesmo conteúdo semântico, e que as associações equivocadas
que se lhe atribuem ao longo dos últimos séculos respondem pela também equivocada
compreensão contemporânea do governo representativo como não-democrático, da
representação política como uma alternativa ‘second best’, e das instituições representativas
como imersas em uma crise. Manin corrobora esse diagnóstico, mostrando que as incertezas e
imprecisões da terminologia contemporânea indicam que não sabemos exatamente o que
aproxima e o que distingue o governo representativo da democracia.
Tão importante quanto isso, Manin esclarece que aquilo que se chama hoje de crise da
representação política apresenta-se de modo diferente se percebermos que o governo
representativo foi concebido em oposição explícita à idéia democracia (compreendida em seu
sentido grego, enquanto governo do povo pelo povo) e que seus dispositivos institucionais
centrais jamais se alteraram desde que foram concebidos. Não haveria assim, portanto, de
falar-se em crise, mas apenas admitir-se que o governo representativo assumiu uma nova
forma.
Esta nova forma, que acreditamos não ser precisamente aquela descrita por Manin sob
o conceito de ‘democracia do público’, certamente é uma desafiada pelas práticas e
experiências participativas e deliberativas que proliferam não apenas entre os livros
enfileirados nas prateleiras da teoria da democracia, mas também na prática dos governos
democráticos ao redor do mundo, e especialmente na América Latina. Daí que tomar os seus
conceitos centrais como falíveis e seus significados como revisáveis torna a democracia
representativa mais responsiva tanto aos dilemas teóricos que a cercam quanto aos desafios
práticos que a colocam à prova.
Uma revisão do significado do conceito de representação política à luz da história
possibilita que a democracia representativa se fortaleça ao assumir novos sentidos, assim
como a reafirmação de seus postulados normativos permite que a mesma abra-se para novas
configurações institucionais. A fim de realizar a democracia de modo dialético, a representação
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política deve engendrar em si mesma os arranjos participativos e deliberativos que
possibilitem a sua transformação. Isso significa que os supostos paradoxos da democracia
representativa apenas podem ser resolvidos através de sua própria afirmação, isto é, por meio
do seu fortalecimento.
Uma abordagem dialética da democracia possibilita não apenas que a representação
política seja estendida para atores não-eleitos que, contudo, seriam eventualmente investidos
de legitimidade democrática para agir em nome do interesse público; mas, possibilita também
que sejam considerados como uma extensão da representação política formal os espaços
informais nos quais ela se exerce, em um primeiro momento, através da atividade daqueles
atores. Enquanto expressão desta dialética entre representação, de um lado, e participação e
deliberação, de outro, as conferências nacionais de políticas públicas podem se beneficiar de
teorias tão diversas como as que defendem a expansão da representação política para a
sociedade civil com base na pluralização dos atores e na diversificação do lócus de seu
exercício (Gurza Lavalle et alli, 2006a e 2006b) ou com base nos vínculos de afinidade criados
por instituições participativas mediante a mobilização de certos temas (Avritzer, 2007), e a que
defende, como nesta pesquisa, que a representação política exercida nas instituições políticas
do Estado se fortaleça através de experiências democráticas participativas e deliberativas que
permeiam a sociedade civil.
O ponto aqui, portanto, não é tomar a participação como representação, seja
concebendo como representativos espaços e atores da sociedade civil, seja concebendo como
representação os vínculos de afinidade criados por instituições participativas mediante a
mobilização de certos temas. O ponto é tomar a representação como participação, e também,
simultaneamente, como deliberação – o que implica, certamente, não apenas uma
reconfiguração conceitual, no plano teórico, mas também, e sobretudo, um redesenho
institucional, no plano empírico. O desafio que se encontra em aberto é o de tornar as
experiências participativas e deliberativas constitutivas das instituições representativas.
O experimentalismo institucional fortalece a democracia representativa possibilitando
uma resposta dialética às tentativas de superá-la. A representação política só pode ser
superada se forem preservadas as instituições que lhe servem de suporte; por outro lado, a
representação política só pode ser preservada se forem superadas a lógica constitutiva e a
dinâmica interna dessas mesmas instituições. O oposto da representação não é a participação
ou a deliberação. O oposto da representação é a não-representação. Daí que qualquer
tentativa de superação dos paradoxos da democracia representativa apenas pode ser
engendrada no útero da própria democracia representativa. Mas, para que o parto seja bem
sucedido e o rebento vigoroso, faz-se necessária a experimentação de alguns mecanismos não15

tradicionais de fertilização da representação política, como é o caso das conferências nacionais
de políticas públicas.

3.2. Participação e Deliberação como Representação de Minorias

Debates recentes na teoria democrática indicam como o sentido do conceito de
igualdade política deve ser alargado a fim de contemplar a representação de grupos sociais
minoritários, ou, em particular, grupos que se definem a partir do compartilhamento de
identidades culturais que são tomadas como minoritárias devido à sua não-inclusão paritária
no processo político-decisório. Com origem nas discussões travadas na teoria política
contemporânea acerca do multiculturalismo, especificamente nas demandas pela inclusão e
representação de grupos sociais oprimidos (Young, 1989 e 2000), e em conexão com os
debates realizados no campo da teoria da justiça entre liberais e comunitaristas, ganha força,
nos últimos anos, o conceito de ‘representação justa’ (fair representation).
Trata-se, a representação justa, de conceito central na agenda da chamada ‘política da
presença’, que possui entre seus principais expoentes Phillips (1998) e Williams (2000) e entre
suas principais reivindicações o argumento de que a representação justa de grupos
marginalizados depende de sua presença dentro dos órgãos legislativos. Em outras palavras,
sustenta-se que os cidadãos pertencentes a grupos historicamente excluídos não são
representados justamente se não contarem no parlamento com representantes que façam
parte destes grupos. Fazer parte destes grupos, por sua vez, implica em compartilhamento de
identidade (por meio, por exemplo, de uma memória e de uma experiência comum) e não em
identidade de interesses. De modo que se supõe, assim, que um representante branco não
possa representar justamente os cidadãos negros, ou que um parlamentar homem não possa
representar de forma justa os interesses das mulheres. Desta convicção resulta a defesa de
mecanismos institucionais que garantam a presença que tornaria justa a representação. A
política da presença, portanto, a fim de colocar em prática uma representação justa, requer
uma revisão da idéia de igualdade política e de seu papel na democracia representativa.
Apesar dos evidentes aspectos normativos envolvidos nas demandas por
representação justa, bem como do inegável papel da deliberação na defesa de uma política da
presença, é certo que a mesma suscita contribuições não desprezíveis ao alargamento do
conceito de representação política. Basta que se analisem de forma prática as idéias
defendidas pela política da presença e, em particular, que se conceba instrumentalmente o
papel da igualdade política na definição da democracia representativa. A fim de ser realizado,
o ideal de representação justa (que se expressa em demandas bastantes concretas
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manifestadas na prática recente de diversos movimentos sociais) claramente impõe a revisão
da igualdade política formal (o princípio ‘um homem, um voto’), da regra da maioria e do
princípio da proporcionalidade.
Mais do que propugnar pelo estabelecimento de cotas em parlamentos, a política da
presença coloca em evidência a necessidade de se reformar o sistema eleitoral e o sistema
partidário. No que toca ao sistema eleitoral, por exemplo, extensas discussões são travadas
acerca da justa divisão dos distritos eleitorais nos Estados Unidos. A divisão distrital com base
em raça (race-conscious districting), tão amplamente questionada pelas cortes norteamericanas, consiste em uma forma de fazer com que os ‘distritos maioria-minoria’ (majorityminority districts) – isto é, os distritos cuja maioria dos residentes faz parte de uma minoria
étnica – alavanquem a presença de representantes negros nos órgãos legislativos dos Estados
Unidos a partir da década de 1990.
Uma vez revista diante da complexidade não apenas social porém também cultural do
mundo contemporâneo, o conceito de igualdade política, desde sempre erigida em
fundamento da democracia representativa e desde sempre alçada ao lugar de pressuposto
lógico do sufrágio universal e das eleições, pode assumir novos significados a fim de tornar a
representação mais democrática e a democracia mais representativa. Uma questão a ser
colocada diz respeito à compreensão do que significa proporcionalidade em um sistema
eleitoral proporcional, bem como do que significa maioria em um sistema eleitoral majoritário.
A revisão do significado da igualdade política pode ensejar, por exemplo, redefinições de
cálculo de quocientes eleitorais e redefinições distritais que privilegiem o caráter majoritário
das minorias.
Contudo, a fim de contemplar as demandas da política da presença advogadas de
forma cada vez mais contundente por movimentos da sociedade civil organizada, é certamente
necessário mais do que modificar as instituições representativas através da criação de
procedimentos e regras inclusivos, ou fazer com que os procedimentos e regras existentes se
adaptem a uma proporção ditada pelas divisões étnicas, sexuais e raciais da sociedade. É
necessário prover novo significado e novo alcance à representação política e às instituições
representativas. E isso pode ser feito por intermédio dos mecanismos participativos e
deliberativos que, não por coincidência, apresentam-se como espaço privilegiado para a
expressão dos interesses dos grupos culturais.
Outra questão que pode ser colocada a partir das demandas feitas em defesa da
representação justa de grupos historicamente marginalizados diz respeito ao significado das
minorias, seu papel político, e o lugar apropriado para a representação institucional de seus
interesses. Os debates sobre multiculturalismo, política da diferença e política da presença
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jogam luz sobre a inclusão política de minorias culturais. Porém, como fazer para separar, em
termos concretos, minorias culturais de minorias políticas? Ora, ao passo que é razoável
assumir que toda minoria cultural seja uma minoria política, não é nada racional supor que
toda minoria política seja também uma minoria cultural. Cabe, portanto, perguntar: por que
mecanismos institucionais de inclusão das minorias culturais deveriam ter prioridade diante de
mecanismos de conversão de minorias partidárias em maiorias políticas? Urge conferir-se uma
compreensão mais instrumental à representação de grupos culturais, concebendo-os como
minoritários apenas na medida em que seus interesses possam se traduzir, politicamente, em
uma representação partidária minoritária.
As conferências nacionais de políticas públicas, conforme os dados desta pesquisa
revelam, são claramente espaços nos quais os grupos culturais minoritários convertem-se em
maiorias políticas eventuais. Das 80 conferências nacionais realizadas entre 1988 e 2009, 20
destinam-se especificamente à deliberação de políticas para grupos culturais – sendo que 17
delas aconteceram no período de sete anos decorridos entre 2003 e 2009. Somadas a essas
conferências estão as 11 de direitos humanos, nas quais são recorrentes também a discussão
de políticas para mulheres, pessoas com deficiência, idosos, povos indígenas, crianças e
adolescentes, minorias étnicas e raciais, além de gays, lésbicas, travestis, bissexuais e
transexuais. Muitas, aliás, das demandas apresentadas pelos grupos minoritários nas
conferências nacionais de direitos humanos são retomadas nas conferências nacionais
específicas de minorias – e vice versa, muitas das demandas apresentadas pelos grupos
minoritários nas conferências nacionais de minorias são reapresentadas nas conferências
nacionais de direitos humanos. Além disso, como muitas das políticas demandadas pelos
grupos minoritários, apesar de seu caráter muitas vezes particular, demandam ações
intersetoriais, esses grupos se fazem presente também – por meio de representantes da
sociedade civil – em conferências nacionais que discutem políticas para outras áreas tão
diversas quanto saúde, educação e assistência social. De todo modo, somando-se apenas as 20
conferências específicas de minorias com as 11 de direitos humanos, tem-se que 31 das 80
conferências nacionais (o equivalente a 38,8%) que compõem o universo desta pesquisa
apresentam-se como espaços destinados prioritariamente à participação dos grupos
minoritários e à deliberação de políticas públicas de seu interesse.
Conforme os dados apresentados adiante neste relatório confirmarão, as minorias
culturais, além de contarem com um significativo número de conferências nacionais nas quais
políticas públicas a elas destinadas sejam especificamente objeto de deliberação, contam
também com um número expressivo de diretrizes de caráter legislativo contabilizadas: além de
18% do total tratarem exclusivamente de demandas dos grupos minoritários, é razoável supor,
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com base nas tabelas em anexo, que uma significativa parcela dos 26,7% de diretrizes do
universo total da pesquisa que são oriundas das conferências de direitos humanos
contemplam demandas dos grupos culturais que nelas fortemente participam e se fazem
representados por ONGs e movimentos sociais com tradicional militância na área. Em outras
palavras, sendo factível supor que essas diretrizes sirvam de informação para a atividade
parlamentar, tem-se que um percentual alto dessas informações tratam de demandas de
grupos sociais minoritários.
As conferências nacionais de políticas públicas, portanto, são experiências
participativas e deliberativas nas quais é possível não apenas dar voz às demandas dos grupos
minoritários como também, eventualmente, torná-las presentes no Parlamento. Mesmo que
esses grupos não consigam eleger seus candidatos, podem se valer das conferências nacionais
para fazer seus interesses serem representados nos Poder Legislativo. A força legitimadora de
um projeto de lei que encontre forte respaldo nas conferências nacionais pode operar como
uma espécie de “representação retrospectiva”, para usar o conceito de Mansbridge (2003) –
ou seja, os parlamentares podem ter fortes incentivos ( eventualmente, aliás, transcendendo a
própria base programática de seu partido ou as prioridades de suas bases eleitorais
tradicionais) para encampar demandas apresentadas nas conferências nacionais e assim
conquistar possíveis novos grupos de eleitores, ou retomar seus laços com outros antigos. As
conferências nacionais facultariam, assim, a representação de minorias políticas que muitas
vezes não logram converter-se em maiorias partidárias.
As conferências nacionais de políticas públicas servem, portanto, como uma forma de
mediação política que corre paralela às eleições e aos partidos, mas que, como eles, converge
na realização da democracia através das instituições representativas. A participação da
sociedade civil e as deliberações por ela operadas em conjunto com o governo nas
conferências nacionais resulta em instituições mais representativas (pelo grau de abrangência
e inclusividade dos interesses que passam a apreciar com maior ênfase) e em uma
representação política fortalecida pelos novos incentivos recebidos pelos parlamentares para
iniciar o processo legislativo em determinadas direções.
Práticas democráticas participativas como as conferências nacionais facultam que
interesses políticos minoritários sejam representados no Poder Legislativo mesmo quando não
se encontrem encampados nas plataformas partidárias. As diretrizes de políticas públicas
contidas nas resoluções finais resultantes das conferências nacionais propulsionam a atividade
legislativa do Congresso Nacional oferecendo aos parlamentares um amplo cardápio de
demandas formatadas diretamente de acordo com as preferências da sociedade civil em um
ambiente não-eleitoral, e portanto livre de influências partidárias, do apelo midiático e de
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qualquer outra eventual interferência na formação da opinião e da vontade dos cidadãos. A
forte presunção de legitimidade popular de que dispõem as proposições derivadas das
conferências nacionais faculta que as mesmas se superponham à lógica tradicional de
distribuição dos interesses partidários, fazendo, por exemplo, com que um partido majoritário
eventualmente decida representar um interesse previamente não-representado – seja por não
ter sido encampado por nenhum partido, seja por ter sido previamente encampado por um
partido minoritário. Ter-se-ia, assim, através da participação e da deliberação, mais uma forma
para a democracia se expressar como representação.

3.3. Conferências Nacionais e seus Impactos Informacionais sobre a Atividade Legislativa

Fazemos referência aqui à literatura teórica sobre tomada de decisão sob condição de
incerteza, mais comumente chamada de perspectiva informacional sobre o processo
legislativo1. Esta linha de análise surge com o modelo denominado cheap talk (comunicação
sem custo) e alguns dos seus desdobramentos. Vincent Crawford e Joel Sobel (1982) definiram
a estrutura básica daquele modelo, no qual um ator, no nosso caso o legislador, desinformado
tem a opção de “ouvir” a recomendação de um especialista cujos valores e interesses não
necessariamente coincidem com os do nosso ator inicial. Um dos avanços importantes do
modelo é seu achado segundo o qual, embora o processo de consulta ao especialista possa
gerar benefícios mútuos, a comunicação nele embutida não leva ao resultado coletivamente
desejado, e isto por dois motivos: a) não sendo seus interesses e valores coincidentes com os
do legislador, o especialista é capaz de se comprometer a não manipular a sua informação; b)
seguindo a mesma lógica, o legislador também é incapaz de se comprometer com uma decisão
mais favorável ao especialista, em troca de melhor informação. Por conseguinte, a questão a
ser respondida é: quanta informação realmente confiável a respeito de políticas públicas
específicas pode ser compartilhada pelo especialista? Na perspectiva informacional (Crawford
e Sobel 1982), o especialista compartilha toda a sua informação com o ator decisório somente
no caso excepcional de possuírem os mesmos interesses e valores, sendo a quantidade de
informação compartilhada uma função negativa do aumento da divergência, até o limite em
que nenhuma informação é compartilhada.
Uma consulta à literatura que vem examinando as relações Executivo-Legislativo no
Brasil indica que, em diversas situações, é perfeitamente possível considerarmos o presidente
da República como o especialista do modelo cheap talk, já que recomenda as políticas

1

A aplicação clássica dos modelos informacionais ao Congresso é de Keith Krehbiel (1991).

20

fundamentais da agenda pública ao Congresso, sendo este último nosso ator decisório2. É
comum também em várias análises sobre o caso brasileiro a constatação de ser o Executivo
muito bem informado sobre as políticas que deseja aprovar, mas que o Legislativo depende de
um sistema de comissão ainda pouco desenvolvido tendo em vista obter informação adicional
a respeito de tais iniciativas. Em outras palavras, o processo de obtenção de informação é
altamente custoso na perspectiva do legislador.
Vale a pena então explorar os impactos informacionais sobre a atividade legislativa no
Brasil da utilização de conferências nacionais como origem de proposições legais. Nosso
argumento de fundo é que processos participativos e deliberativos podem ajudar a resolver
dilemas apontados na literatura como sendo próprios de nosso modelo de representação, o
assim chamado presidencialismo de coalizão. Tais dilemas derivam de um sistema de tomada
de decisão baseado em um ator relativamente mal informado, o legislador, que utiliza como
fonte de informação um agente cujos interesses podem eventualmente divergir do dele. O
sintoma mais evidente seria, seguindo o raciocínio, a emergência de um Legislativo que
trabalha a reboque do Executivo, desprovido da capacidade iniciar agendas endógenas de
políticas de alcance nacional, um Congresso em suma, disposto a abrir mão de suas inclinações
programáticas face à superioridade estrutural da presidência da República.
Nosso ponto de partida consiste de dois pressupostos acerca do ator decisório do
Legislativo, o legislador individual. O primeiro pressuposto é o de que se trata de um ator que
depende do voto para se manter ou avançar em sua carreira política, o que implica
necessariamente manter ou ampliar seu apoio eleitoral. Em uma democracia representativa,
os decisores são incentivados deliberar sobre, apoiar ou rejeitar políticas públicas capazes,
segundo sua percepção, de gerar os votos necessários para alcançar aquele objetivo. O
segundo pressuposto é o de que o legislador é desinformado a respeito das conseqüências da
maioria das matérias que sobre as quais é necessário deliberar e precisa votar. Além disso,
devido à natureza coletiva das decisões congressuais, e na ausência de incentivos tangíveis e
claros, sua tendência é a de não despender tempo e esforço na busca por informação para
reduzir o grau de desinformação.
O Legislativo ou, mais precisamente, o ator decisório do legislativo, nosso legislador,
precisa escolher uma política pública p de um espaço unidimensional. A cada política p está
associado um resultado x, também esse definido em um espaço unidimensional. A relação
entre políticas e seus resultados é definida como x = p + ω, onde o parâmetro ω representa

2

Para um bom survey desta literatura, ver Leonardo Santos (2008).
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fatores exógenos à decisão legislativa3. A título de ilustração, considere uma política de cota
cujo objetivo é beneficiar o ingresso de determinado grupo de pessoas, dotadas de
características étnicas ou de gênero, etc... no mercado de trabalho. x. Nesse caso, p representa
os ingressantes no mercado que o fazem por conta da política (e, portanto, passível de fixação
por lei) e ω representa a parte que ingressa por conta de circunstâncias privadas. Dada a
expectativa a respeito de quão determinantes são as circunstâncias privadas, o problema do
legislador é escolher o nível ótimo de cota (p*) de forma a obter um patamar de igualdade no
mercado de trabalho, patamar considerado o mínimo aceitável.
Todo indivíduo afetado pela decisão do Legislativo têm utilidade definida pela função
de perda quadrática U i = −(x − xi ) 2 , onde xi é o resultado ideal para o indivíduo i. Sem perda
de generalidade, fixamos a preferência ideal do mediano do plenário do Legislativo (xm) em
zero, de forma que U m = − x 2 . Defina xi − xm = xi como o viés do indivíduo i em relação ao
mediano do plenário. Dizemos que i tem “viés positivo”, “negativo” ou é “neutro” se e
somente se xi > 0, xi < 0 e xi = 0, respectivamente. Dizemos ainda que dois indivíduos não
neutros têm vieses opostos se e somente se um deles tem viés positivo e o outro, negativo.
Caso contrário, eles têm vieses na mesma direção.
Se o mediano do plenário não tem qualquer informação sobre o valor realizado de ω e,
por isso, decide com base apenas no seu conhecimento a priori da distribuição desse
parâmetro, então a sua melhor estimativa do valor de ω é o valor esperado ω . Nesse caso, o
mediano escolhe a política ótima p* = −ω . Essa decisão implica utilidade esperada

EU i = −σ ω2 − xi2 , onde −σ ω2 é a perda informacional decorrente da incerteza do mediano,
sendo igual para todos os indivíduos, e − xi2 é a perda distributiva do indivíduo i, que é função
crescente do seu viés4.
O mediano do plenário pode adquirir informação sobre ω e, assim, reduzir a sua
incerteza e a correspondente perda informacional, “consultando” um ou mais agentes
informados. Para fins de exposição de nosso argumento, consideramos que existem dois
agentes a serem consultados: o Executivo e uma Conferência Nacional de Políticas Públicas.
Pressupomos que ambos são perfeitamente informados sobre ω. Isto é, o Executivo, assim
como proposições oriundas de Conferências Nacionais, compartilha informação privada ao

3

O pressuposto mais usual, e com o qual trabalhamos, é que ω é a realização de uma variável aleatória
uniformemente distribuída com suporte em [0,1]. Para uma discussão das implicações desse
pressuposto, ver Jonathan Bendor e Adam Meirowitz (2004).
4
Dados os pressupostos sobre ω, e sendo x = −ω + ω , chega-se ao valor da utilidade esperada através
da fórmula: EU i = ∫01 − (−ω + ω − xi ) 2 f (ω )d ω = −σ ω2 − xi2 .
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propor uma política pública ao Legislativo. Ademais, consideramos que a diferença de origem
leva a distinção significativa quanto ao processo legislativo em um e outro caso, posto que
embute implicações igualmente distintas no que concerne a base informacional da decisão do
mediano do plenário.
Os incentivos para que o Executivo e uma Conferência Nacional compartilhem
decorrem da possibilidade de ser o ator decisório, o legislador, influenciado no sentido de
reduzir suas deficiências informacionais e assim produzir uma política pública compatível com
os interesses e valores daqueles. Pelo processo legislativo ordinário, uma política, como a de
cotas, é proposta através de um projeto de lei (doravante, PL), que precisa, antes de se tornar
efetiva alteração no status quo legal, receber a sanção do plenário. Na argumentação aqui
desenvolvida, entre as atribuições centrais das Conferências Nacionais encontra-se a de
coletar informações sobre as conseqüências da política proposta e, à luz de tais informações,
fazer uma recomendação ao plenário. Essas atribuições fazem das Conferências um poderoso
agente informacional do Congresso. Senão vejamos.
A partir do conhecimento das inclinações, interesses e valores dos agentes que
participam de uma Conferência, o ator decisório forma uma expectativa a respeito da
quantidade de informação a ser produzida no processo deliberativo. Interessa-nos,
especificamente, identificar as condições sob as quais a Conferência é mais ou menos eficiente
no sentido de produzir informação acerca de uma política de sua iniciativa ou de iniciativa do
Executivo. A oportunidade para a Conferência influir na decisão do legislador cresce na mesma
medida em que este é desinformado sobre o tema objeto de deliberação, desinformação que
é tanto menor, quanto maior for a disposição do Executivo em compartilhar informação.
Suponha que a desinformação do Legislativo em torno de nossa política de cotas, após
atualizar receber inputs do Executivo, seja significativa. Para simplificar a avaliação do
incentivo das Conferências para produzir informação, as classificamos em três tipos, de acordo
com sua capacidade de agregar opiniões a respeito do tema, ou seu grau de pluralismo de
visões: “opositora”, “governista” “plural”. Uma Conferência é “opositora” se os atores que
dela participam possuem valores e interesses em oposição aos que se encontram embutidos
na visão do Executivo; caso contrário, ela é “governista”. Uma Conferência “governista” não
tem maiores incentivos para produzir informação adicional, fundamentalmente porque seus
participantes sabem que o Executivo tem incentivo para coletar e divulgar a informação que
lhes interessa, tornando pouco provável a descoberta de alguma informação além da
eventualmente divulgada pelo Executivo. Uma Conferência “opositora”, pelos mesmos
motivos, mas lidos em sentido contrário, se sente estimulada a produzir informação, contudo,
apenas aquela que é complementar as visões contidas nas propostas do governo. Para o
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legislador, assim, uma Conferência “opositora” é potencialmente informativa, pois tende a
fornecer evidências para além daquelas que são geradas a partir da proposta do Executivo.
Entretanto, proposições oriundas deste tipo de Conferência tendem a ser vetadas pelo
governo, exatamente porque as informações adicionais eventualmente produzidas em seu
contexto deliberativo são frontalmente contrárias aos seus valores e opiniões concernentes à
matéria. Para o Executivo e também para o legislador, a Conferência ideal é a que chamamos
de “plural” – trata-se de Conferência que, pela natureza de seus participantes, é capaz de
produzir deliberações representativas das opiniões dos principais grupos e indivíduos afetados
pela política. Suas decisões são neste sentido, vetores que representam a tendência central
das inclinações, interesses e valores que os cidadãos brasileiros cultivam em relação a uma
determinada política
A conclusão que se pode chegar, se considerarmos correto o raciocínio desenvolvido
nesta seção, é que Conferências Nacionais certamente possuem um papel informativo
relevante na operação do presidencialismo de coalizão. Este papel é tão mais acentuado,
quanto maior for o viés do Executivo vis-à-vis o legislador, em torno de uma política pública
específica, e quanto maior for a pluralidade de visões embutida nas diretrizes oriundas
daquelas. Em outras palavras, o processo legislativo ordinário, quando acionado pelas
Conferências, permite ao plenário tomar uma decisão melhor informada e, assim, reduzir
perdas decorrentes da sua desinformação. É neste sentido que afirmamos que a democracia
participativa e processos deliberativos não são contraditórios com a democracia
representativa, mas são mecanismos de reforço do sistema político democrático em seu
conjunto.
Tal característica da democracia participativa e dos processos deliberativos se torna
ainda mais evidente se levarmos em consideração a questão da multidimensionalidade na
política.

3.4. Conferências Nacionais e o Resgate da Multi-Dimensionalidade na Política

As pessoas em qualquer democracia possuem identidades e preferências diversas,
assim como varia a intensidade com que estas mesmas pessoas se envolvem quando da
avaliação de temas que surgem na agenda política. Durante algum tempo importantes scholars
percebiam na existência da tal diversidade como origem de paradoxos incontornáveis na
operação de regimes representativos. O principal e mais famoso deles, o paradoxo de Arrow5,

5

Ver a obra seminal de Kenneth Arrow (1951).
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serviu de base para o desenvolvimento de uma vasta literatura a indicar que, sob
determinadas condições, não de todos desprovidas de realismo, os processos de decisão
coletiva são inerentemente desprovidos de sentido. Melhor dizendo, em decisões a respeito
de políticas a serem seguidas pela coletividade e que envolvem mais de duas alternativas,
vários teoremas provam, qualquer resultado possível, incluindo-se os que se encontram a
léguas de distância das preferências de todos os atores envolvidos6.
Ao mesmo tempo, contudo, alguns teóricos vieram mostrar que algumas restrições nas
condições nas quais as decisões são tomadas impedem a emergência dos famosos ciclos
paradoxais das decisões por maioria. A prova célebre deste resultado se encontra na obra de
Duncan Black (1958) 7cujo teorema do eleitor mediano acabou por servir de base para grande
parte da teorização sobre democracia representativa feita pelos seguidores do neoinstitucionalismo e da escolha racional. Numa formulação sintética, o teorema estabelece que
em decisões coletivas com regra de maioria, e nas quais o formato das curvas é de pico único e
o espaço de políticas é unidimensional, a alternativa vencedora é aquela que se contra mais
próxima do ponto ideal do eleitor mediano. Vários aspectos do teorema merecem averiguação
mais cuidadosa, o que tem sido feito pela literatura com os devidos desdobramentos teóricos
e empíricos8. Nosso objetivo agora é ressaltar o significado de se trabalhar com a noção de ser
o espaço do conflito político unidimensional.
Três questões são de particular relevância neste contexto: O que significa trabalhar
com o espaço político unidimensional e até que ponto é realista pensá-lo desta maneira? É
factível pensar a operação do sistema político brasileiro, em especial, o processo decisório em
torno de políticas públicas pressupondo o espaço de conflito como sendo unidimensional?
Qual o impacto das conferências nacionais na dimensionalidade do espaço do conflito político
no Brasil? O argumento que defendemos, de novo, caminha na direção de se defender nossa
tese geral de ser a democracia participativa e os processos deliberativos meios de se reforçar a
democracia representativa em seu conjunto. A nosso ver, as Conferências Nacionais são um
meio eficiente de se resgatar a multidimensionalidade do conflito político.

a) O Significado e Valor Heurístico do Espaço Unidimensional

6

A referência obrigatória aqui é Richard McKelvey (1976).
O livro de 1958 na verdade é a divulgação em livro de vários artigos que o autor desenvolveu em anos
anteriores.
8
Para uma exposição didática da análise espacial, ver Melvin Hinich e Michael Munger (1997). A obra de
referência com aplicação para o caso do bipartidarismo característico da política norte-americana é de
Anthony Downs (1957). No caso multipartidário e formação de coalizões, ver Norman Schofield (1993).
7
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O que significa pensar o espaço político como unidimensional? Significa dizer que as
preferências das pessoas relativamente aos temas, que surgem para a tomada de decisão
coletiva, em outros termos, seus pontos ideais vis-à-vis a política, se encontram distribuídas ao
longo de um continuum esquerda/direita9. Quanto mais extremada for a posição de um
individuo a respeito do tema, a favor ou contra de mais gasto, ou mais tributação em torno de
uma atividade ou setor, por exemplo, mais seu ponto ideal será representado como sendo
localizado em uma das extremidades do continuum. Mas até que ponto é realista imaginar que
o conflito político em sociedades complexas, multifacetadas, podem ser subsumidas pelo
continuum esquerda/direita? Seria empiricamente válido analisar a operação da democracia
contemporânea mantendo a idéia de espaço ideológico da disputa política?
O tema é controverso, contudo, diversas análises têm demonstrado o valor heurístico de se
assumir a competição político partidária das democracias contemporâneas como sendo uma
disputa entre dois grandes blocos, um deles colocado à esquerda do centro e outro à direita
do centro político. Isto quer dizer, que a pluralidade de issues que compõe necessariamente a
agenda pública de uma nação que é democrática e razoavelmente complexa acaba sendo
amalgamada pelo sistema de partidos ao longo do espaço ideológico esquerda/direita.

b) Espaço Unidimensional e o Presidencialismo de Coalizão
Como exemplo, e fazendo referência à segunda questão levantada acima, tomemos o caso
do presidencialismo de coalizão brasileiro. Nosso sistema político é caracterizado pela
separação de poderes e pelo multipartidarismo, que alguns críticos denominam de
exacerbado. Independentemente da avaliação que se faça do pluralismo partidário no Brasil, o
fato é que a cooperação entre Executivo e Legislativo, necessária para que o governo possa
conduzir os negócios do estado, depende da montagem de coalizões governistas, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal. A prática de montagem de coalizões e o histórico das
disputas presidenciais têm revelado que a disputa partidária no Brasil se dá entre dois grandes
blocos, um à esquerda do espectro, com o PT como ator principal, e outro à direita do
espectro, com PSDB e DEM como protagonistas10. Em uma palavra, no Brasil a despeito da
heterogeneidade social, a despeito da incrível e complexa teia de interesses, valores e opiniões
que sobrecarregam a agenda pública, o conflito político acaba também se estruturando em
torno de um espaço unidimensional.
9

Para uma defesa da unidimensionalidade na política norte-americana, ver Keith Poole e Howard
Rosenthal (1997). Para o caso das democracias multipartidárias européias, ver Michael Gallagher, Peter
Mair, e Michael Laver (1995).
10
Para uma defesa da unidimensionalidade da disputa partidária no Brasil, especialmente em eleições
presidenciais, ver Santos (2008).
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c) Conferências Nacionais, Presidencialismo de Coalizão Espaço Unidimensional
A questão que permanece e intriga, e aqui adentramos o terreno do terceiro e último
tópico mencionado, consiste em se pensar de que forma a multidimensionalidade dos
interesses, de intensidades e de valores se faz representar no mundo político formal. Em
interessante trabalho, Benjamin Bishin (2009) mostra como, na política contemporânea nos
EUA, diversas decisões legislativas são tomadas ao arrepio das inclinações majoritárias do
eleitorado, resultado que o autor considera conseqüência do peso de pequenos grupos,
altamente mobilizados em torno de temas específicos. Tais temas seriam estranhos ao conflito
unidimensional que divide historicamente democratas e republicanos, todavia, recebem o
patrocínio de lobbies e atores altamente comprometidos com os mesmos, os quais acabam
forçando sua entrada no Legislativo e alterações no status quo legal do país, alterações
sistematicamente contrárias à opinião da maioria.
Em trabalho não tão recente quanto ao de Bishin, Herbert Kitchelk (1994) estuda como
dimensões alternativas à tradicional clivagem esquerda/direita tem transformado o sistema
partidário de diversas países europeus, tornando a escolha eleitoral e a montagem de
coalizões algo muito mais complexo e indeterminado do foi o caso durante todo o período do
pós-guerra. Temos então, por um lado, o cenário norte-americano, no qual a
multidimensionalidade da política repercute diretamente no Congresso e em suas decisões, o
que, a crer em Bishin (2009), acaba por enviesar o sistema representativo em favor de
minorias intensamente comprometidas; e, por outro, o contexto europeu no qual a maior
dimensionalidade do espaço político tende a ser intermediada pelos partidos, tarefa que tem
causado o afastamento dos eleitores dos mesmos, assim como o aumento exponencial na
indeterminação na formação dos governos.
A respeito deste ponto específico, nosso argumento é o de que as Conferências
Nacionais no Brasil acabam por representar um experimento institucional cuja função é
justamente o de “furar” o cerco da unidimensionalidade do conflito partidário, conflito que
encontra no presidencialismo de coalizão sua prática institucional precípua. Ora, um exame
detido da montagem dos diferentes ministérios ao longo das duas presidências de Luiz Inácio
Lula da Silva revela que representantes de diferentes grupos sociais têm feito parte da
estrutura do Executivo. Estamos falando de grupos tão diversos quanto o movimento de
mulheres, de negros, dos trabalhadores rurais, de empresários ligados ao agro-negócio, de
movimentos ambientalistas. Contudo, esta participação, na maioria das vezes com status
ministerial, não tem redundado necessariamente na introdução de temas caros a tais grupos
na agenda do Legislativo, muito menos sua encampação como elementos centrais da agenda
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do governo. A dinâmica do presidencialismo de coalizão leva o governo, no front congressual,
a concentrar seus esforços em temas que são característicos das disputas unidimensionais, a
disputa dos grandes blocos, como costumeiramente ocorre com a discussão do orçamento, do
nível de impostos, da presença regulatória do estado nos setores fundamentais da economia
etc...
Os temas de políticas públicas encarnados na presença de ministros representantes de
movimentos sociais e grupos de interesse são, frequentemente, objeto de controvérsia no
interior da própria coalizão governamental. O eventual patrocínio de tais políticas pelo
governo na forma de elencá-las como fazendo parte de uma agenda de questões a serem
deliberadas pelo Congresso traria como efeito não desejado, o retorno dos problemas
previstos nos teoremas da impossibilidade. Negociações intermináveis, de resultados
indeterminados, bloqueio de pontos centrais da agenda, além de instabilidade no processo
governativo em seu conjunto seriam resultados razoáveis de prever. O papel das Conferências
Nacionais é justamente o de, mediante práticas participativas e deliberativas, estruturar o
processo decisório em torno de temas fundamentais, mas que pela sua própria natureza não
fazem parte do core da agenda do Executivo.
De que forma as Conferências Nacionais resolvem os paradoxos da decisão? Ao
isolarem os temas em discussões específicas, as Conferências reeditam a regras da irrelevância
de alternativas independentes, uma das regras de ouro para se escapar dos ciclos de decisão
majoritária11. Tal regra impõe que cada issue seja tratado em seus próprios termos pelos
agentes encarregados de decidir. A importância da regra consiste em diminuir a possibilidade
de que os agentes negociem suas posições em determinado issue tendo em vista suas
preferências com relação à issue distinto. Em assim sendo, o processo decisório é simplificado
e as decisões majoritárias tendem a obedecer aos ditames do teorema do eleitor mediano.
Percebam que as conferências nacionais são organizadas em torno de temas muito
bem definidos, as decisões que dela decorrem não são objeto de negociação, por exemplo, visà-vis decisões alcançadas em outros fóruns, sobre questões diversas. Percebam também que
as Conferências Nacionais tratam de temas que, embora eventualmente endossados por
membros dos ministérios, não fazem parte do pacote de políticas considerado prioritário pelo
governo. Assim, as Conferências, ao formularem diretrizes de políticas e comunicá-las à
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Para uma exposição sucinta das regras que um processo decisório deve seguir tendo em vista superar
os ciclos, ver William Riker (1982). Para uma excelente crítica deste trabalho, especificamente sobre
suas conseqüências anti-democráticas, e ao mesmo tempo relativizando a importância das regras no
mundo real, ver Gerry Mackie (2003).
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sociedade e ao Congresso, permitem que a multidimensionalidade da política retorne à cena,
mas de maneira estruturada sem expor o Legislativo aos ciclos de decisão majoritária.
A

eficiência

da

conferência

nacional

como

mecanismo

de

resgate

da

multidimensionalidade dependerá de suas próprias características. Sua capacidade em se fazer
ouvir no Legislativo, em outras palavras, é função de sua capacidade de garantir a
independência das alternativas irrelevantes, assim como a sua capacidade de expressar,
através de suas práticas participativas e deliberativas, a multiplicidade de visões sobre o tema.
Este último fator nos leva de volta à discussão pretérita sobre o grau de pluralismo da
Conferência e o valor informacional de suas recomendações de políticas.
Em resumo, nosso argumento de fundo, como já dito, é que o reforço da democracia
representativa, vindo da democracia participativa e de processos deliberativos, ocorre no
Brasil mediante a realização das Conferências Nacionais de Políticas Públicas. Como vimos,
através da de suas diretrizes, recomendações de políticas são feitas à sociedade, ao governo e
ao Congresso Nacional. Na discussão que acabamos de desenvolver, sobre a questão
informacional e sobre a multidimensionalidade, podemos avançar duas hipóteses específicas a
respeito do acolhimento de tais recomendações no Legislativo:
H1) Quanto mais as Conferências expressarem a pluralidade de visões concernentes aos
temas sob discussão, maiores as chances de acolhimento de suas diretrizes enquanto parte da
atividade do Legislativo;
H2) Quanto maior a capacidade de isolar o objeto da discussão vis-á-vis issues alternativos,
protegendo-a de barganhas em torno de políticas não relevantes para os grupos envolvidos,
maior a chance de acolhimento de suas recomendações enquanto parte da atividade do
Legislativo.

4. Análise empírica

4.1. Metodologia da Pesquisa

Ao longo dos dez meses de sua execução, a pesquisa foi desdobrada em três fases. De
acordo com o projeto original da pesquisa, conforme convênio celebrado entre o IUPERJ e a
SAL-MJ, a primeira fase contemplaria o principal produto da mesma, qual seja a montagem de
um banco de dados com informações sobre todas as conferências nacionais realizadas no
Brasil desde 1988, assim como informações sobre todas as proposições legislativas em trâmite
no Congresso Nacional cujos objetos fossem pertinentes aos temas das conferências e
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convergentes com as resoluções e demais documentos oriundas das mesmas. A partir deste
ponto, as duas fases seguintes previam a análise dos dados coletados com base no
aprofundamento das hipóteses de pesquisa estabelecidas no projeto.
Iniciou-se o levantamento dos dados relativos às conferências nacionais, para apenas
depois passar-se para a pesquisa das proposições legislativas. Realizar as duas tarefas
simultaneamente seria certamente menos eficiente, uma vez que a análise almejada previa
alguns cortes qualitativos, inclusive como condição necessária para a produção dos dados
quantitativos. Fazia-se imperativo que no primeiro momento se detivesse controle da natureza
das diretrizes resultantes das conferências nacionais, sem o que a pesquisa legislativa perderia
em rigor metodológico.
Com em metodologia a ser descrita adiante, procedeu-se ao levantamento dos dados
relativos a todas as conferências nacionais realizadas no Brasil entre 1988 e 2009. Em pesquisa
junto aos Ministérios, Secretarias, Conselhos, Grupos de Trabalho e entidades da sociedade
civil logrou-se coletar e armazenar, em versão digital e em material impresso: os atos
normativos de convocação e organização das conferências nacionais (usualmente decretos ou
portarias), os textos base que pautam as deliberações, os relatórios e as resoluções finais,
quando estas se encontram desacompanhadas daqueles.
Em primeiro lugar, fazia-se imperioso definir um critério para classificar as
conferências nacionais que comporiam o universo da pesquisa. Para cumprir os fins da análise
proposta, não se poderia considerar toda conferência nacional nomeada como tal. De acordo
com dados da Secretaria Geral da Presidência da República – órgão do governo responsável
pelo relacionamento e articulação com as entidades da sociedade civil e pela criação e
implementação de instrumentos de consulta e participação popular de interesse do Poder
Executivo, como é o caso das conferências e dos conselhos nacionais –, foram realizadas no
Brasil, entre 1988 e 2009, 92 conferências nacionais.12 Destas, são 80 as que satisfazem os
critérios de classificação que nortearam a definição do universo da pesquisa.
Adotamos como critério classificatório geral os indícios comprobatórios do caráter a)
deliberativo; b) normativo e, c) nacional da conferência. No que concerne ao caráter
deliberativo, a análise do material das conferências buscou detectar a presença de atividades
deliberativas (envolvendo discussão e debate) voltadas para a finalidade de formulação de
12

Os dados relativos à ocorrência das conferências nacionais disponibilizados pela Secretaria Geral da Presidência
da República não são exatamente coincidentes com os desta pesquisa, tendo em vista que: a) em relação à
Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, apesar de encontrarmos também três ocorrências verificamos datas
diferentes em duas delas, pois enquanto nossas pesquisas indicavam terem ocorrido conferências desse tema em
1986, 1994 e 2005, os dados da Secretaria Geral da Presidência da República informavam como ocorridas nos anos
de 1996, 2001 e 2005; b) a lista de Conferências Nacionais (1941-2009) do site da Secretaria da Presidência da
República deixa de citar a realização da Conferência Nacional de Imunidades Primárias de 2006.
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diretrizes para as políticas públicas. Assim, foram classificadas e integradas ao universo da
pesquisa apenas aquelas conferências cuja programação previsse um período de deliberação
(desdobrado ou não em grupos de trabalho, comissões, eixos temáticos, painéis ou outros
formatos que envolvessem debate e priorização de propostas) e a realização de uma plenária
final, na qual seus resultados fossem votados e aprovados pelos participantes. No que diz
respeito ao caráter normativo, a análise do material originado das conferências buscou
identificar aquele que seria o seu documento final, seja na forma de um relatório ou de um
conjunto de resoluções em separado. Uma vez identificado este documento final, buscou-se
checar se ele era apresentado – e poderia efetivamente ser considerado – como resultado das
deliberações ocorridas nas várias instâncias e, em particular, se havia sido votado e aprovado
em plenárias temáticas ou plenária final (ou equivalente) que congregasse todos os
participantes (os delegados, representantes eleitos ou indicados) com direito a voto. Em
relação ao caráter nacional da conferência, a preocupação foi verificar se ela de fato atendia o
escopo de servir de espaço para a geração de insumos voltados à formulação de políticas
públicas para o país, de modo que se buscou verificar na análise do material coletado
informações que indicassem que a conferência nacional havia sido precedida de etapas
intermediárias, fossem elas as conferências municipais e estaduais, conferências regionais,
conferências livres, ou ainda, em alguns casos, conferências virtuais. Buscou-se, assim, checar
se o debate sobre as políticas partiu do plano local para o nacional, resultando na elaboração
de um documento normativo que refletisse o caráter universal de demandas particulares.
Pautando-se por esses critérios, deixou-se de classificar como conferências nacionais
de políticas públicas um conjunto de conferências que receberam este nome, foram divulgadas
como tais e, inclusive classificadas como tais pela Secretaria Geral da Presidência da República.
Por não preencherem os requisitos anteriormente descritos, foram excluídas do universo de
análise da pesquisa 12 conferências relativas a 7 temas. São elas:

(i)

Conferência Nacional de Arranjos Produtivos Locais (2004, 2005 e 2007);

(ii)

Conferência Nacional de Imunodeficiências primárias (2006);

(iii)

Conferência Nacional de Aprendizagem profissional (2008);

(iv)

Conferência Nacional de Direito das Crianças e Adolescentes (1995);

(v)

Conferência Nacional de Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente (2003, 2006 e 2009);

(vi)

Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (2001 e 2005);

(vii)

Conferência Nacional de Recursos Humanos da Administração Pública Federal (2009).
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As conferências nacionais de arranjos produtivos locais, imunodeficiências primárias e
aprendizagem profissional foram excluídas por não conterem, em sua programação, a
realização de uma atividade propriamente deliberativa. Nem sempre a produção de um
relatório final ou conjunto de resoluções, ou seja, daquilo que se chamou, em princípio, de
documento normativo, é determinante do caráter deliberativo da conferência. Os dois
critérios de classificação (conferência deliberativa e normativa) são independentes. Há
conferências que contam com uma extensa atividade deliberativa, porém não produzem um
documento final contendo suas deliberações na forma de diretrizes para políticas públicas.
Este é o caso da Conferência Nacional de Direito das Crianças e Adolescentes de 1995. Há
conferências que contam com uma extensa atividade deliberativa, porém não produzem um
documento final que pode ser considerado normativo, de acordo com os critérios de
classificação da pesquisa. Este é o caso das conferências nacionais infanto-juvenil para o meio
ambiente: trata-se de conferências deliberativas sobre o meio ambiente realizadas em grande
parte da rede escolar nacional, atingindo uma grande quantidade de municípios e estados.
Apesar de importante processo pedagógico, as etapas nacionais destas conferências são
organizadas em diversos workshops, dentre os quais há um apenas que é responsável pela
elaboração do documento final. Nas três edições dessa conferência nacional, seu documento
final teve o formato de uma carta, a qual apresentava algumas preocupações comuns dos
jovens com o meio ambiente. Tal conteúdo, além de não refletir um processo deliberativo
conclusivo que culminasse na votação e aprovação pelo conjunto dos participantes reunidos
em plenária, tampouco se pautava por demandas de ação governamental e da sociedade civil.
Dentre as 80 conferências classificadas e inseridas no universo da pesquisa, algumas
ressalvas precisam ser feitas em relação àquelas realizadas no ano de 2009. Das 12
conferências ocorridas naquele ano, de acordo com os dados da Secretaria Geral da
Presidência da República, apenas 10 preencheram nossos critérios de corte e passaram a
integrar nosso universo de trabalho. Contudo, até o momento final de conclusão da pesquisa,
apesar dos vários esforços empreendidos, não se logrou obter todo o material necessário para
a classificação e análise de 3 destas 10 conferências. São elas:

(i)

1ª Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada em
Novembro de 2009;

(ii)

3ª Conferência Nacional de Aqüicultura e Pesca, realizada em Outubro de
2009;

(iii)

2ª Conferência Nacional de Comunidades Brasileiras no Exterior, realizada em
Outubro de 2009.
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Deste modo, contabilizou-se na classificação geral 80 conferências nacionais, na
suposição de que essas três se adequarão aos critérios de corte. Esta suposição é revestida de
uma presunção mais fortemente positiva nos casos das conferências de aqüicultura e pesca e
de comunidades brasileiras no exterior, por consistirem, respectivamente, na 3ª e na 2ª edição
de conferências nacionais sobre esses temas, e por terem as edições anteriores subsistido aos
critérios de corte da pesquisa. Já no caso da conferência nacional de educação escolar
indígena, que teve a sua primeira edição em 2009, a decisão de mantê-la no universo da
pesquisa antes da análise integral do material dela resultante deu-se com base em apreciação
de seu regimento interno e em informações obtidas com integrantes de sua comissão
organizadora.
No entanto, como nos três casos não obtivemos acesso aos documentos finais
(relatórios e resoluções) oriundos da conferência, as mesmas não foram incluídas no sistema
ISEGORIA, a base de dados digital da pesquisa. Também não foram incluídas nele, pelas razões
temporais óbvias, as proposições legislativas relativas às 10 conferências nacionais realizadas
em 2009 que integram o universo da pesquisa. Espera-se que, com a conclusão desta pesquisa,
siga-se a alimentação e atualização periódicas do ISEGORIA, de modo que em breve o mesmo
possa conter as proposições legislativas em trâmite na sessão legislativa de 2010. Tendo em
vista que a maior parte das conferências nacionais de 2009 ocorreu no segundo semestre, não
apenas inexistia tempo hábil para o levantamento legislativo subseqüente, como também,
mesmo se houvesse, inexistiu tempo hábil para que os relatórios e resoluções finais de todas
as conferências fossem compilados e disponibilizados ao público. Assim, por mais que o
universo da pesquisa conte, para efeitos da quantificação dos dados procedida na próxima
seção, com 80 conferências (todas realizadas entre 1988 e 2009), apenas 77 destas possuem
suas diretrizes finais classificadas em nosso banco de dados (e no ISEGORIA), e apenas 70
(todas realizadas entre 1988 e 2008) contam com a classificação das proposições legislativas a
elas associadas.
No que tange à sistematização das diretrizes resultantes das conferências nacionais
com vistas à montagem do banco de dados, houve também necessidade de definir uma
metodologia de classificação, além de estabelecer alguns critérios a serem seguidos
uniformemente durante o processo de coleta de dados nos documentos finais das
conferências nacionais. Tendo em vista o objetivo precípuo da pesquisa de avaliar o impacto
das proposições resultantes das conferências nacionais no processo legislativo, adotaram-se
dois critérios gerais de corte, quais sejam:
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(i) Foram descartadas diretrizes de cunho administrativo – isto é, aquelas que, a fim de
serem satisfeitas, deveriam claramente ser objeto de medidas administrativas e não de
intervenção legislativa;
(ii) Foram descartadas diretrizes que visassem reforçar (“implementar”, “fortalecer”,
“garantir”, etc.) legislação existente ou políticas públicas já em execução. Este critério
afigurou-se importante para distinguir as novas diretrizes oriundas das conferências nacionais
de demandas já canalizadas e eventualmente satisfeitas por outros meios ou em outros
momentos.

Mantendo o foco nas diretrizes que indicassem e demandassem tratamento
legislativo, portanto, priorizou-se, para efeitos de na classificação na sistematização dos dados,
as diretrizes que apresentassem as seguintes características:

(i)

Diretrizes que sugerem explicitamente a elaboração de projetos de lei,
emendas constitucionais, decretos ou outras espécies legislativas previstas no
artigo 59 da Constituição Federal de 1988;

(ii)

Diretrizes que demandam criação, discussão, revisão e modificação de
legislação existente;

(iii)

Diretrizes que demandam regulamentação de leis;

(iv)

Diretrizes que demandam aprovação, apoio ou rejeição de projetos já em
tramitação no Congresso Nacional;

(v)

Diretrizes que demandem explicitamente a criação de políticas nacionais gerais
ou específicas;

(vi)

Diretrizes cuja forma e conteúdo demandem necessariamente a formulação de
políticas públicas;

Uma vez identificadas, todas as 1937 diretrizes constantes das planilhas elaboradas
para cada uma das conferências componentes do universo total da pesquisa foram agrupadas
e classificadas por sub-temas. Estes últimos foram definidos de acordo com a recorrência de
diretrizes com conteúdo que versassem sobre um mesmo objeto, objetos semelhantes, ou
objetos relacionados. Estes sub-temas também servem de referência para as consultas que
podem ser feitas online na base de dados ISEGORIA.
Concluída a primeira etapa da pesquisa, deu-se início ao levantamento dos dados
referentes às proposições legislativas em trâmite no Congresso Nacional relativas às diretrizes
das conferências nacionais identificadas e sistematizadas no primeiro momento. Foram
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pesquisadas proposições legislativas apresentadas no Congresso desde 1988 até 2009 (sendo
os meses de referência do levantamento junho, agosto, setembro e outubro de 2009) cujos
temas fossem pertinentes a cada uma das diretrizes das conferências nacionais sistematizadas
na primeira fase.
Metodologicamente, o processo se deu da seguinte forma: pesquisou-se a base de
dados do Congresso Nacional, com o apoio imprescindível do Centro de Referência Legislativa
do Ministério da Justiça, de forma a identificar todas as proposições legislativas em trâmite
que possuíssem pertinência temática com as diretrizes das conferências classificadas na
primeira etapa. Para tanto, destacou-se de cada uma dessas diretrizes seu núcleo temático
central e agruparam-se aquelas que tratavam de temas semelhantes, sempre se respeitando a
especificidade de cada qual. Disso resultaram listas de palavras-chaves e/ou frases-chaves que
geraram argumentos de busca para a pesquisa legislativa.
Uma vez gerado o resultado da pesquisa legislativa, e equipe procedeu a uma primeira
triagem, que consistiu em cortar as proposições legislativas coincidentes e conflitantes,
aquelas que foram geradas mais de uma vez para diretrizes diferentes constantes de
conferências nacionais diversas (ou mesmo diretrizes iguais resultantes de conferências
nacionais diversas), aquelas que porventura foram levantadas sem ter realmente nexo com os
argumentos de busca utilizados, etc.
Feita esta triagem preliminar, espécie de limpeza do material gerado pelo
levantamento legislativo, passou-se efetivamente à classificação de acordo com o critério de
pertinência temática. Foram então inseridas nas planilhas, que já continham as diretrizes das
conferências, todas as proposições legislativas que possuíam pertinência temática com as
mesmas – ou seja, que tratavam dos mesmos temas. Para o teste da pertinência temática
usou-se apenas a ementa das proposições legislativas. Todas as proposições legislativas que
sobreviveram a este segundo corte foram agregadas nas planilhas relativas a cada uma das
conferências e que se encontram anexas a este relatório na forma de tabelas. Naquele
momento, as proposições legislativas foram divididas e classificadas em duas categorias:
‘projetos de lei e propostas de emenda constitucional’ e ‘leis e emendas constitucionais’. Na
categoria ‘leis e emendas constitucionais’ incluem-se leis ordinárias, leis complementares,
emendas à constituição e decretos legislativos. Na categoria ‘projetos de lei e propostas de
emendas constitucionais’ incluem-se projetos de lei complementar, projetos de lei ordinária e
propostas de emenda à constituição. Aplicado, por conseguinte, o filtro da pertinência
temática, o universo da pesquisa passou a contar com 2.808 projetos, divididos entre 2.629
projetos de lei ordinárias e complementares e 179 propostas de emendas à constituição.
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Somados a estes se encontram as 312 leis ordinárias e complementares promulgadas, além de
9 emendas à constituição.
A pesquisa qualitativa – ou que chamamos de ‘filtro humano’ – consistiu no momento
seguinte da pesquisa. Cada uma das 3.129 proposições legislativas foi lida e analisada em sua
integralidade e coligida com as diretrizes das respectivas conferências. Desta triagem,
sobreviveram apenas aquelas proposições que tratam exatamente de alguma das demandas
apresentadas em cada uma das diretrizes das conferências. Foram excluídas as proposições
que tratavam de tema semelhante, porém eventualmente com orientação diversa daquela
dada pela conferência nacional. As proposições legislativas foram então classificadas por
espécie legislativa e agrupadas em colunas respectivas de cada uma das planilhas. Proposições
legislativas que se aplicam a mais de uma demanda de uma mesma conferência ou a
demandas comuns de conferências diferentes foram registradas nas colunas específicas,
porém contabilizadas apenas uma vez no total do universo da pesquisa. Aplicado, por
conseguinte, o filtro qualitativo, o universo da pesquisa passou a contar com 612 projetos,
divididos entre 566 projetos de lei ordinárias e complementares e 46 propostas de emendas à
constituição. Somados a estes se encontram as 51 leis ordinárias e complementares
promulgadas, além de 1 emenda à constituição. Todas as proposições legislativas que
subsistiram ao filtro humano encontram-se identificadas em vermelho nas 70 das 77 tabelas
anexas a este relatório para as quais foi possível concluir a pesquisa legislativa.
Como etapa final, a fim de obter um controle mais rigoroso sobre os dados e aumentar
a margem de segurança para a afirmação de que determinado texto legislativo decorreu das
diretrizes das conferências, procedeu-se a um novo levantamento legislativo, desta vez
identificando e classificando todas as proposições legislativas que receberam trâmite no
Congresso Nacional no período de um ano (12 meses) imediatamente subseqüente à
realização de cada uma das 70 conferências nacionais para as quais foi realizada a pesquisa
legislativa (ou seja, todas compreendidas entre 1988 e 2008). Nesta pesquisa foram incluídas
também as proposições legislativas que no momento de realização da pesquisa (2009) eram
consideradas ‘inativas’, isto é, trata-se de projetos de leis e propostas de emendas
constitucionais que tramitaram (isto é, que foram introduzidos e/ou aprovados) durante o ano
subseqüente ao da realização de cada uma das conferências, porém deixaram de tramitar em
algum momento posterior – seja por terem sido arquivados, seja por não terem sido
reapresentados nas sessões legislativas subseqüentes, seja por terem sido vencidos em
votações, seja por terem sido substituídos e/ou fundidos com outros projetos de leis ou
propostas de emenda constitucionais. Sobre este novo levantamento legislativo foram
aplicados os dois filtros, o da pertinência temática e o qualitativo, obtendo-se, com cada qual,
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os seguintes resultados: pelo corte da pertinência temática, foram classificados 2629 projetos
de lei ordinária e complementar e 179 projetos de emenda à constituição, além de 312 leis
ordinárias e complementares e 9 emendas constitucionais. Com o filtro qualitativo, foram
classificados 566 projetos de lei ordinária e complementar e 46 projetos de emenda à
constituição, além de 51 leis ordinárias e complementares e 1 emenda constitucional.
O uso do recorte de um ano como mecanismo de controle possibilita um retrato
diferenciado do universo da pesquisa. Tem-se, na verdade, 70 fotografias, cada qual
mostrando a atividade legislativa do Congresso Nacional no ano subseqüente a cada uma das
conferências nacionais analisadas. Aqui estão incluídas centenas de proposições legislativas
que se perderam ao longo do tempo (isto é, da data de um ano após a realização da
conferência até junho de 2009 quando se iniciou o levantamento que compõe a base de dados
da pesquisa) pelas diferentes razões aludidas anteriormente. Além disso, tem-se, com o banco
de dados que serve de base ao ISEGORIA, uma grande fotografia do estado atual da atividade
legislativa do Congresso Nacional (por estado atual, leia-se outubro de 2009); ou seja, a
classificação de todas as proposições legislativas associadas às diretrizes das conferências
nacionais, com base nos dois critérios de corte (o filtro da pertinência temática e o filtro
qualitativo), que se encontrem ativas, isto é, que estejam em trâmite no Congresso. Com a
aplicação dos cortes e dos filtros, o universo da pesquisa reduz-se e amplia-se ao mesmo
tempo. São fotografias que se superpõem, mas todas revelam um Congresso Nacional
significativamente receptivo e permeável às demandas que a sociedade civil apresenta nas
conferências nacionais.

4.1.1. O Banco de Dados ISEGORIA

O início do levantamento de dados relativos às diretrizes das conferências nacionais
de políticas públicas revelou a imensa riqueza do material que se tinha em mãos. As
proposições oriundas das conferências nacionais refletem os resultados de amplos processos
de deliberação e participação conjunta da sociedade civil e do poder público sobre uma
enorme gama de temas, os quais mereciam ser identificados e analisados não apenas a partir
de uma finalidade exclusiva de mapear a sua conversão em proposições legislativas em trâmite
no Congresso Nacional.
Tendo isso em vista, decidiu-se montar um banco de dados sobre as diretrizes oriundas
das conferências nacionais que fosse não apenas instrumental para a realização da pesquisa
legislativa, o subseqüente cruzamento de dados e a análise dele resultante, mas que
possibilitasse também mapear da forma mais abrangente possível as demandas legislativas
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resultantes dos esforços deliberativos conjuntos da sociedade civil e do poder público em
torno de temas centrais ao desenvolvimento político, social, econômico e cultural do país que
requerem tratamento legal.
A utilidade pública do material levantado – que pode certamente orientar a
formulação de políticas em todas as esferas de governo uma vez dada a conhecer as
expectativas legislativas da sociedade civil em mais de trinta áreas diferentes de políticas – era
por demais evidente para que ele servisse apenas a fins acadêmicos e neste contexto fosse
manuseado apenas com finalidade instrumental, qual seja alimentar o banco de dados sobre a
atividade legislativa do Congresso Nacional naquelas questões específicas. Por outro lado,
como a pesquisa legislativa destinava-se a abranger também projetos de lei – pois a intenção
sempre foi a de analisar os inputs do Poder Legislativo e não apenas os seus outputs, ou seja,
mapear a atividade legislativa em seus diversos níveis e não apenas a produção legal dela
resultante na forma de leis e emendas constitucionais promulgadas – o banco de dados
revelava-se útil também para a sociedade civil, que poderia usá-lo para monitorar a atividade
legislativa do Congresso Nacional no que diz respeito às demandas por ela apresentadas nas
conferências nacionais.
Em face de tais constatações, concluiu-se naturalmente que a utilidade
verdadeiramente pública do banco de dados apenas seria lograda caso ele pudesse se tornar
efetivamente público, isto é, disponível e acessível para todo e qualquer cidadão – e, em
particular, aqueles que atuam de forma organizada na sociedade civil, e aqueles investidos de
funções públicas, aos quais cabe formular as

leis, políticas e outros atos normativos e

administrativos que possam vir a contemplar as demandas expressas nas proposições
resultantes das conferências nacionais.
Surgiu, assim, a idéia de construir um software próprio para o banco de dados, que
pudesse ser disponibilizado na internet e fosse passível de consultas simplificadas por parte de
seus usuários. A idéia, que exigia dispêndios não previstos no orçamento original da pesquisa,
foi imediatamente abraçada pela coordenação do Projeto Pensando o Direito e pela Secretaria
de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, de modo que, com a assessoria do setor de
engenharia de sistemas do próprio Ministério, alguns meses depois veio a ganhar vida o
ISEGORIA.
O sistema operacional do ISEGORIA permite a realização de diversos tipos de consulta,
aceitando variados critérios de busca tais como: conferência nacional, ano de realização, tema
tratado e categoria temática. Além disso, por meio do uso de palavras-chave ou outros termos
de busca o usuário pode localizar todas as diretrizes de conferências nacionais que o
contemplem, com a respectiva indicação da conferência, tema e ano de realização. Os
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resultados são sempre acompanhados das proposições legislativas pertinentes, ou seja, dos
projetos de lei (ordinária e complementar), propostas de emendas à constituição, leis
(ordinárias e complementares) e emendas à constituição que se refiram direta e
inequivocamente às diretrizes da conferência.
Pelos motivos explicados anteriormente, o banco de dados legislativos (e não aquele
relativo às diretrizes das conferências nacionais) constante no sistema ISEGORIA é menor do
que aquele que serviu de base para esta pesquisa. Contudo, há razões suficientes para
acreditar-se que a sua utilidade pública é maior que o valor acadêmico desta pesquisa. Resta,
contudo, rogar para que a sua alimentação permanente e atualização periódica se tornem
realidade após a conclusão desta pesquisa, o que ainda depende de acertos entre o IUPERJ e a
SAL/MJ.

4.2. Conferências Nacionais de Políticas Públicas 1988-2009

Entre 1941 e 1988, foram realizadas no Brasil 12 conferências nacionais, todas na área
de saúde, pioneira na adoção desta prática participativa e deliberativa. Entre 1988 e 2009,
foram realizadas 80 conferências nacionais, distribuídas entre 33 temas. Conforme a
metodologia adotada na pesquisa e anteriormente descrita neste relatório, excluiu-se do
universo da pesquisa conferências nacionais organizadas e realizadas como tais que, contudo,
não possuíram caráter a) deliberativo, b) normativo e c) nacional, de acordo com uma
compreensão do significado de cada um desses três critérios de corte. A tabela 1, abaixo,
apresenta o universo total de conferências nacionais de políticas públicas realizadas no Brasil
entre 1988 e 2009, distribuídas por temas, anos de realização e número de ocorrências.

Tabela 1: Conferências Nacionais de Políticas Públicas: distribuição por temas, anos de
realização e número de ocorrências

N.
Tema
s
1
2
3
4

Conferência

Ano

Tota
l

Aqüicultura e
Pesca
Assistência
Social
Cidades
Ciência,
Tecnologia e
Inovação em

2003/2006/2009

3

1995/1997/2001/2003/2005/2007/2009

7

2003/2005/2007
1994/2004

3
2
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5
6

7
8

9

10

11
12
13
14
15
16

17
18

19

20
21

22
23

24
25
26
27

Saúde
Comunicação
Comunidades
Brasileiras no
Exterior
Cultura
Desenvolviment
o Rural
Sustentável e
Solidário
Direitos da
Criança e do
Adolescente
Direitos da
Pessoa com
Deficiência
Direitos da
Pessoa Idosa
Direitos
Humanos
Economia
Solidária
Educação Básica
Educação
Escolar Indígena
Educação
Profissional e
Tecnológica
Esporte
Gays, Lésbicas,
Bissexuais,
Travestis e
Transexuais
Gestão do
Trabalho e da
Educação na
Saúde
Juventude
Medicamentos
e Assistência
Farmacêutica
Meio Ambiente
Políticas
Públicas para as
Mulheres
Povos Indígenas
Promoção da
Igualdade Racial
Saúde
Saúde

2009
2008/2009

1
2

2005
2008

1
1

1997/1999/2002/2003/2005/2007/2009

7

2006/2008

2

2006/2009

2

1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2006/
2008
2006

11

2008
2009

1
1

2006

1

2004/2006
2008

2
1

1994/2006

2

2008
2003

1
1

2003/2005/2008
2004/2007

3
2

2006
2005/2009

1
2

1992/1996/2000/2003/2008
2009

5
1

1
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28
29
30
31
32

33

Ambiental
Saúde Bucal
Saúde do
Trabalhador
Saúde Indígena
Saúde mental
Segurança
Alimentar e
Nutricional
Segurança
Pública

1993/2004
1994/2005

2
2

1993/2001/2005
1992/2001
1994/2004/2007

3
2
3

2009

1

Total

80
A tabela revela os direitos humanos como o tema recordista de ocorrências, com 11

conferências nacionais realizadas ao longo de 12 anos. Em seguida encontram-se os direitos da
criança e do adolescente e a assistência social, cada qual com 7 conferências realizadas. No
caso dos direitos da criança e do adolescente, as 7 conferências deram-se durante um período
de doze anos, enquanto que no caso da assistência social as 7 conferências distribuíram-se ao
longo de um período de 14 anos. A saúde, tema pioneiro na história das conferências nacionais
e recordista de ocorrências no período anterior a 1988, conta com apenas 5 conferências
realizadas após 1998. Contudo, cabe ressaltar que, a partir da década de 1990, a área de saúde
passa a ser objeto de conferências especializadas, de modo que a tal tema se agregam as
conferências de saúde bucal (2), saúde do trabalhador (2), saúde indígena (3), saúde mental (2)
e saúde ambiental (1), além de gestão do trabalho e da educação em saúde (2), ciência,
tecnologia e inovação em saúde (2), e medicamentos e assistência farmacêutica (1),
totalizando, assim, 20 conferências realizadas em 17 anos. Em seguida, com 3 conferências
cada, encontram-se os temas aqüicultura e pesca, cidades, meio ambiente, e segurança
alimentar e nutricional. Foram 2 as conferências realizadas sobre os temas esporte, direitos da
pessoa com deficiência, direitos da pessoa idosa, comunidades brasileiras no exterior,
promoção da igualdade racial e políticas para mulheres. Todos os demais temas contaram com
apenas uma conferência realizada no período compreendido pela pesquisa. São eles: cultura,
economia solidária, educação básica, juventude, desenvolvimento rural sustentável e solidário,
educação profissional e tecnológica, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais,
segurança pública, comunicação, e povos indígenas.
Classificando-se as conferências nacionais por grupos temáticos de acordo com a
proximidade de temas e distribuindo-os por ocorrências, percebe-se que’ saúde’ e ‘minorias’
são campeãs de conferências nacionais, cada uma com 20, e ambas divididas em 9 temas.
Dentre as conferências do grupo temático saúde encontram-se as 5 conferências de saúde já
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mencionadas, mais as 15 realizadas pelo conjunto das 8 conferências especializadas da área.
No grupo temático ‘minorias’ compreendem-se as conferências nacionais de direitos da pessoa
idosa, direitos da pessoa com deficiência, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais,
povos indígenas, políticas públicas para as mulheres, direitos da criança e do adolescente,
juventude, promoção da igualdade racial e comunidades brasileiras no exterior. São 20
conferências para 9 temas, sendo que 8 deles (a única exceção é direitos da criança e do
adolescente) passaram a ser objeto de conferências nacionais apenas a partir de 2003. Em
seguida, empatam também os grupos temáticos ‘Estado, economia e desenvolvimento’ e
‘educação, cultura, assistência social e esporte’, cada qual com 13 conferências nacionais
realizadas. O grupo ‘Estado, economia e desenvolvimento’ divide-se em 7 temas, quais sejam:
economia solidária, aqüicultura e pesca, desenvolvimento rural sustentável e solidário,
segurança alimentar e nutricional, cidades, segurança pública e comunicação. Já o grupo
temático ‘educação, cultura, assistência social e esporte’ conta, por sua vez, com 6 temas:
educação básica, educação profissional e tecnológica, educação escolar indígena, cultura,
esporte e assistência social. As conferências nacionais de direitos humanos, pela grande
intensidade de ocorrência, estabilidade de freqüência, volume de diretrizes e de proposições
legislativas classificadas, constituíram, com suas 11 edições, e por não terem afinidade
exclusiva com qualquer dos outros grupos, um grupo temático próprio. O tema do meio
ambiente também constitui, sozinho, um grupo temático próprio, apesar de contar com
apenas três conferências nacionais realizadas. O que pautou essa decisão foi a grande
quantidade de proposições legislativas associadas e este tema (a despeito de o número de
diretrizes oriundas das conferências ser significativamente menor) classificadas na pesquisa,
que justificavam a sua análise em separado. A tabela 2, abaixo, apresenta esses dados.

Tabela 2: Conferências Nacionais: distribuição por grupos temáticos

Grupos
Temáticos

Saúde

Temas
Saúde
Saúde Bucal
Saúde do Trabalhador
Saúde Indígena
Saúde mental
Saúde ambiental
Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Medicamentos e Assistência Farmacêutica
Direitos da Pessoa Idosa
Direitos da Pessoa com Deficiência

Temas

Conferências

9

20

9

20
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Minorias

Meio Ambiente
Estado,
Economia e
Desenvolvimento

Educação,
Cultura,
Assistência Social
e Esporte

Direitos
Humanos

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais
Povos Indígenas
Políticas Públicas para as Mulheres
Direitos da Criança e do Adolescente
Juventude
Promoção da Igualdade Racial
Comunidades Brasileiras no Exterior
Meio Ambiente
Economia Solidária
Aqüicultura e Pesca
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário
Segurança Alimentar e Nutricional
Cidades
Segurança pública
Comunicação
Educação Básica
Educação Profissional e Tecnológica
Educação Escolar Indígena
Cultura
Esporte
Assistência Social
Direitos Humanos

1

3

7

13

6

13

1

11

Tendo em vista esta classificação das conferências nacionais por grupos temáticos, a
qual os reúne de acordo com a relação de proximidade entre os temas que possuem por
objeto, podemos perceber que, juntos, os grupos ‘saúde’ e ‘minorias’ são responsáveis por
exatamente metade das conferências nacionais realizadas, cada qual com 25% do total. No
primeiro caso, não chama muita atenção que a área de políticas pioneira na história das
conferências nacionais e propulsora do seu processo de institucionalização seja responsável
por ¼ do total. Já no caso do grupo temático ‘minorias’ é de chamar atenção que seus 9 temas
sejam juntos responsáveis por ¼ das conferências nacionais realizadas desde 1988 tendo em
vista que 8 deles apenas começaram a ser objeto de conferências a partir de 2003. Isso reforça
um dado que será confirmado adiante: a partir do início do primeiro mandato do governo Lula,
o processo conferencial passa a ser muito mais abrangente, pluralizando-se e abarcando uma
quantidade muito mais expressiva e heterogênea de temas. Com 16,3% do total de
conferências nacionais cada, encontram-se os grupos temáticos ‘Estado, economia e
desenvolvimento’ e ‘educação, cultura, assistência social e esporte’, ambos responsáveis
individualmente por 13 conferências. O grupo direitos humanos, com suas 11 conferências,
abrange 13,8% do universo total. Os 3,8% restantes pertencem ao grupo temático meio
ambiente, cuja expressividade, conforme já se antecipou não é medida pelo número de
conferências realizadas, mas sim pelo peso do seu impacto contabilizado nas diretrizes e
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sobretudo nas proposições legislativas pesquisadas. Esses
Ess dados encontram
ontram-se indicados no
gráfico abaixo.

Gráfico 1: Conferências Nacionais: distribuição por grupos temáticos

Distribuição de Conferências Nacionais
por Grupo Temático

Educação,
Cultura,
Assistência Social
e Esporte
16,3%

Direitos
Humanos
13,8%

Estado,
Economia e
Desenvolvimento
16,3%

Saúde
25%

Minorias
25%

Meio Ambiente
3,8%

A distribuição das conferências nacionais por temas e ocorrências confere maior
sentido à classificação dos grupos temáticos quando as elencamos
elencamos de acordo com o governo
nas quais foram realizadas. O gráfico abaixo indica que das 80 conferências realizadas entre
1988 e 2008, 55 foram realizadas durante o governo Lula. Isso significa que em apenas 7 anos
(2003-2009)) foram realizadas 68,8% de todas as conferências nacionais ocorridas no Brasil em
21 anos, do que resulta uma média de pouco menos que 8 conferências por ano. Os 8 anos de
governo Fernando Henrique Cardoso respondem por 17
1 conferências, ou seja, 21,3% do total,
com uma média de pouco mais de 2 conferências por ano. Em seguida encontram-se
encontram
os
governos Itamar Franco, com 6 conferências realizadas em 2 anos e 2 meses de mandato,
alcançando 7,5%
% do total, e Fernando Collor, com apenas 2 conferências realizadas em seus 2
anos e 9 meses de mandato,
to, ou seja, 2,5%
2, % do universo total de conferências nacionais
realizadas no Brasil entre 1988 e 2009.
200 Observa-se
se que, por mais que o processo conferencial
conferencia
tenha iniciado o seu processo de institucionalização ainda no governo de Fernando Henrique
H
Cardoso, é apenas com o início do primeiro mandato de Lula que ele obtém uma freqüência
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expressiva, sendo efetivamente institucionalizado e incorporado à agenda política do país.
Nenhuma conferência foi realizada entre 1988 e o início do governo Collor em 1990, sendo
send
esta a razão pela qual o governo Sarney não foi contemplado nesta estatística.

Gráfico 2: Conferências Nacionais: distribuição por Governo

Conferências Nacionais: distribuição
por governo
Collor
2,5% (2)

Itamar
7,5% (6)
FHC
21.3% (17)

Lula
68,8% (55)

A distribuição das conferências nacionais por governos confere finalmente sentido à
classificação dos grupos temáticos quando a analisamos com base na quantidade de temas
tratados. A tabela 3, abaixo, revela que dos 33
3 temas que constituíram objeto de conferências
nacionais nos últimos 21 anos, 32, ou seja, 97%, foram contemplados nos 7 anos de governo
Lula. O único
ico tema excluído do universo total por este governo foi saúde mental,
anteriormente objeto de duas conferências, em 1999 e 2001. Contudo, o levantamento das
diretrizes resultantes das conferências realizado nesta primeira fase da pesquisa indica que o
temaa saúde mental foi abordado por diversas outras conferências nacionais realizadas entre
2003 e 2009,, como são os casos das conferências sobre medicamentos e assistência
farmacêutica (2003), direitos humanos (2003), saúde do trabalhador (2005), direitos das
pessoas com deficiências (2006), e gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis (2008).
Pode-se
se afirmar, portanto, que o governo Lula contemplou a integralidade das políticas
setoriais tratadas na história das conferências nacionais no país. Esta constatação
onstatação pode ser
verificada nas respectivas tabelas que sistematizam as diretrizes de cada uma destas
conferências e que se encontram em anexo.
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Os demais governos respondem cada qual por uma proporção diversa de temas
abordados em conferências diante do universo total de 33 temas. Durante o governo
Fernando Collor foram 2 os temas tratados, cada um em uma conferência nacional, o que
corresponde a 6% do universo total de temas. O governo Itamar Franco, por sua vez, abordou
6 temas em 6 conferências, uma para cada qual, obtendo 18,2% do total de temas tratados. Os
dados revelam que esses dois governos, contudo, realizaram conferências nacionais relativas
quase que exclusivamente ao grupo temático ‘saúde’. As conferências nacionais realizadas nos
dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso respondem por 7 temas, os quais totalizam
21,2% do universo total. Desses 7 temas, 3 pertencem ao grupo temático ‘saúde’, 1 ao grupo
temático ‘minorias’, 1 ao grupo ‘direitos humanos’, 1 ao grupo temático ‘Estado, economia e
desenvolvimento’ e, finalmente, 1 ao grupo ‘educação, cultura, assistência social e esporte’.

Tabela 3: Conferências Nacionais: distribuição de temas por governos
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Governo

Quantidade
de
conferências
(%)

Quantidade
de temas
(%)

Fernando Collor

2 (2,5%)

2 (6%)

Itamar Franco

6 (7,5 %)

6 (18,2%)

Fernando Henrique
Cardoso

17 (21,3%)

Temas
Saúde (1992)
Saúde mental (1992)
Saúde bucal (1993)
Saúde indígena (1993)
Saúde do trabalhador (1994)
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (1994)
Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (1994)
Segurança Alimentar e Nutricional (1994)

7 (21,2%)

Assistência social (1995, 1997, 2001)
Direitos da criança e do adolescente (1997, 1999, 2001)
Direitos humanos (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,2002)
Saúde (1996, 2000)
Saúde indígena (2001)
Saúde mental (2001)
Segurança alimentar e nutricional (1994)
Aqüicultura e pesca (2003, 2006, 2009)
Assistência social (2003, 2005, 2007, 2009)
Cidades (2003, 2005, 2007)
Ciência, tecnologia e inovação em saúde (2004)
Comunicação (2009)
Comunidades Brasileiras no Exterior (2008, 2009)
Cultura (2005)
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (2008)
Direitos da Criança e do Adolescente (2003, 2005, 2007,2009)
Direitos da Pessoa com Deficiência (2006, 2008)
Direitos da Pessoa Idosa (2006, 2009)
Direitos humanos (2003, 2004, 2006, 2008)
Economia Solidária (2006)
Educação Básica (2008)
Educação Escolar Indígena (2009)
Educação Profissional Tecnológica (2006)
Esporte (2004, 2006)
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (2008)
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (2006)
Juventude (2008)
Medicamentos e assistência farmacêutica (2003)
Meio-ambiente (2003, 2005, 2008)
Políticas Públicas para as Mulheres (2004, 2007)
Promoção da igualdade racial (2005, 2009)
Saúde (2003, 2008)
Saúde Ambiental (2009)
Saúde bucal (2004)
Saúde do trabalhador (2006)
Saúde indígena (2005)
Segurança alimentar e nutricional (2004, 2007)
Segurança Pública (2009)
Povos Indígenas (2006)

Luiz Inácio Lula da Silva

55 (68,8%)

32 (97%)

Total

80

33
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A tabela acima permite notar que aos 8 temas tratados pelas conferências realizadas
nos governos Fernando Collor (saúde e saúde mental) e Itamar Franco (saúde bucal, saúde
indígena, saúde do trabalhador, gestão do trabalho e educação na saúde, ciência, tecnologia e
inovação em saúde, e segurança alimentar e nutricional), o governo de Fernando Henrique
Cardoso agrega apenas 3 (assistência social, direitos da criança e do adolescente, e direitos
humanos). Isso significa que 22 dos 33 temas tratados pelas conferências nacionais nos 21
anos analisados pela pesquisa foram introduzidos nos primeiros 7 anos do governo Lula. Tendo
como base a classificação anterior de grupos temáticos, percebe-se que quase a integralidade
das conferências nacionais que se situam nos grupos temáticos ‘minoria’ (com exceção de
direitos da criança e adolescente), ‘educação, cultura, assistências social e esporte’ (com
exceção de assistência social), ‘estado economia e desenvolvimento’ (com exceção de
segurança alimentar e nutricional) e ‘meio ambiente’, deu-se neste governo. Quanto aos 8
temas que compõem o grupo temático minorias, apenas 1 foi tratado em governos anteriores
ao de Lula. Em relação aos também 8 temas que compõem o grupo temático saúde, 2 foram
pela primeira vez objeto de conferência após 2003, mesmo sendo esta a área de políticas
pioneira no uso do processo conferencial.
Vale ressaltar que no período anterior a 1988 foram realizadas no Brasil 12
conferências nacionais, as quais tiveram por objeto 5 temas (saúde, saúde bucal, saúde do
trabalhador, saúde indígena e saúde mental), todos componentes do grupo temático saúde. Se
levarmos em conta o fato de que dos 8 temas contemplados nos governos Fernando Collor e
Itamar Franco 5 já haviam sido objeto de conferências nacionais no período anterior a 1988,
resta que o governo Fernando Henrique Cardoso introduziu apenas 3 novos temas no universo
total de 33. Ao governo Lula, portanto, coube a iniciativa de introduzir 66,7% dos temas que
foram objeto de conferências nacionais de políticas públicas no Brasil, inclusive levando em
conta o período anterior a 1988. É o que se pode conferir no gráfico abaixo.

Gráfico 3: Conferências Nacionais: distribuição por introdução de temas nos governos
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Dos 22 novos temas que passaram a ser objeto de conferência nacional ao longo dos
sete anos de mandato de Lula, chama atenção o fato de que 8 temas, ou 36,4%, tratam
especificamente de questões relacionadas a minorias, distribuídas em 13 conferências, quais
sejam: Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (2005 e 2009), Conferência
Nacional de Direitos da Pessoa Idosa (2006 e 2009), Conferência Nacional de Direitos da
Pessoa com Deficiência (2006 e 2008), Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais,
Transexuais e Travestis (2008), Conferência Nacional de Povos Indígenas (2006), Conferência
Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres (2004 e 2007) e Conferência de Comunidades
Brasileiras no Exterior (2008 e 2009).
Este dado afigura-se relevante para uma das hipóteses que orientaram esta pesquisa:
práticas participativas como as conferências nacionais tem o condão de fortalecer a
representação política - na medida em que erige o Poder Executivo, responsável por convocar
as conferências nacionais, e o Poder Legislativo, responsável por converter as demandas delas
derivadas em proposições legislativas, como instâncias de representação não apenas de
minorias políticas, mas também de minorias culturais, ou melhor, grupos sociais minoritários
que supõem serem seus interesses não diretamente contemplados pela política partidária. Os
processos participativos como as conferências nacionais seriam instâncias privilegiadas para
permitir que esses interesses sejam definidos – assumindo uma feição menos abstrata e mais
concreta na forma de demandas de políticas setoriais específicas – e cheguem no Poder
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Legislativo por vias outras que reconfiguram, inclusive, o tipo de mediação exercida pelos
partidos políticos.
Tal dado também corrobora outro ponto levantado anteriormente: as conferências
nacionais de políticas públicas tornam-se, além de mais amplas e freqüentes, mais
abrangentes e inclusivas a partir de 2003, com o início do governo Lula. Desde então, as
conferências nacionais passam a englobar um número cada vez maior de temas e passam a
cobrir uma vasta pluralidade de novas áreas de políticas públicas, muitas delas políticas sociais
e culturais voltadas para minorias. São áreas de políticas matizadas pelas particularidades dos
grupos sociais objeto das conferências nacionais e, ao mesmo tempo, dotadas de grande
transversalidade e intersetorialidade.
As demandas legislativas apresentadas nas conferências do grupo temático minorias, a
fim de atender os interesses das mulheres (nas conferências de políticas públicas para
mulheres), dos índios (nas conferências sobre povos indígenas), das pessoas idosas (nas
conferências de direitos da pessoa idosa), das pessoas com deficiência (nas conferências de
direitos da pessoa com deficiência), dos gays, lésbicas, bissexuais travestis e transexuais (nas
conferências de mesmo nome), das crianças e do adolescente (nas conferências de direitos da
criança e do adolescente e nas conferências sobre a juventude), das diversas raças e etnias
(nas conferências de promoção da igualdade racial) e dos grupos de brasileiros no exterior (nas
conferências sobre comunidades brasileiras no exterior) necessariamente se desdobram em
outras diversas áreas de políticas públicas, como saúde, educação, assistência social e cultura.
A partir de 2003, portanto, além de mais abrangentes, as conferências nacionais de
políticas públicas tornam-se mais inclusivas, uma vez que, além de reunirem um conjunto cada
vez mais diverso e heterogêneo de grupos sociais tradicionalmente articulados e
representados na sociedade civil (distribuídos entre ONGs, movimentos sociais, sindicatos de
trabalhadores, entidades empresariais e outras entidades, profissionais ou não), passam a
servir de espaço de representação para minorias culturais cujos interesses, além de
anteriormente dispersos e fragmentados, não haviam ainda encontrado outros canais de
participação.
Ao se deter o olhar sobre as diretrizes que são resultantes das deliberações das
conferências nacionais de políticas públicas, percebe-se como essas instâncias participativas
apresentam-se, de fato, como fóruns propícios para a formulação das expectativas legislativas
das chamadas minorias culturais, esse novo sujeito político cujo papel e lugar tanto tem
alimentado debate no campo das teorias da justiça e da democracia nos últimos anos. O grupo
temático classificado como ‘minorias’, que abrange, conforme já demonstrado, 9 temas
desdobrados em 20 conferências ( 17 delas sobre 8 temas, realizadas a partir de 2003, isto é, a
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partir do início do governo Lula), apresentou nestas ocasiões 349 diretrizes que demandavam
clara intervenção legislativa. Este número, que corresponde a 18% das diretrizes classificadas
pela pesquisa como tendo feição inquestionavelmente legislativa, é bastante significativo por
diferentes razões.
Primeiro, porque esses grupos são, no mesmo período analisado, objeto privilegiado
de novas secretarias e conselhos nacionais criados com a finalidade de aproximá-los do
governo e formular políticas públicas específicas aos seus interesses e finalidades. Trata-se de
secretarias ativas, como a de Secretaria Especial de Políticas públicas para Mulheres e a
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, acompanhadas de conselhos nacionais também
bastante ativos, o que significa que certamente as demandas desses grupos vêm sendo
fortemente contempladas por medidas administrativas (embora essa suposição apenas nova
pesquisa possa confirmar) – mais naturais, aliás, na formulação de políticas sociais e culturais.
Deste modo, é significativo que subsista um número grande de demandas que requerem
intervenção legislativa – ou seja, que exigem tratamento legal – o que é um forte indicativo da
permanência da necessidade de inclusão formal desses grupos no país.
Segundo, as demandas desses grupos culturais minoritários têm muitas vezes, por
natureza, caráter particular e requerem execução mais setorial. Esta seria outra razão para
serem contempladas por medidas administrativas, e não legislativas. O fato de o número de
diretrizes classificadas para o grupo temático minorias ser quase tão grande quanto aquelas
relativas ao grupo ‘saúde’ (com 406 diretrizes legislativas classificadas) indica a tendência à
universalização das demandas apresentadas pelos grupos culturais minoritários. Saúde é
certamente uma das áreas que, pelo inerente caráter universal de suas políticas, exige que
suas demandas sejam tratadas na esfera legislativa. Isso explica que responda pelo segundo
grupo temático com maior número de diretrizes legislativas classificadas, o correspondente a
21% do total. Assim, mesmo sendo os grupos temáticos ‘minorias’ e ‘saúde’ responsável, no
período analisado, pelo mesmo número de temas (9) e de conferências (20), o caráter das
políticas envolvidas resulta ser mais expressivo o número de diretrizes legislativas
apresentadas pelo primeiro grupo nas conferências nacionais.

Tabela 4- Distribuição das diretrizes por grupo temático

Grupos Temáticos

Diretrizes

Saúde

406

Minorias

349

51

Meio Ambiente

178

Estado, Economia e Desenvolvimento

307

Educação, Cultura, Assistência Social e Esporte

179

Direitos Humanos

518

Total

1937

O grupo temático direitos humanos, também quando analisadas são o conteúdo de
suas diretrizes, faz-se recordista. São 518 diretrizes legislativas, o correspondente a 26,7% do
total. Por um lado, esse número é coerente com o fato que direitos humanos é também o
grupo temático com maior número de conferências realizadas. São, portanto, 518 diretrizes
distribuídas em 11 conferências nacionais, uma média de 47 por conferência. É um número
expressivo, e a comparação com outros grupos temáticos ressalta o valor alto desse número:
grupos como ‘minorias’ e ‘saúde’, que também possuem número expressivo de diretrizes
contabilizadas, correspondem, cada um, a um total de 20 conferências distribuídas em 9 temas
diversos, e alcançam uma média de 20,3 diretrizes por conferência para a área de saúde e 17,4
para o grupo temático minorias. No caso dos direitos humanos, o que explica o grande número
de demandas legislativas apresentadas (dentro de um universo, ressalte-se, também grande
de diretrizes de outras naturezas) é sobretudo o seu caráter intrinsecamente transversal, que
implica no tratamento de uma quantidade e variedade muito grande de temas, muitos deles
contemplados também por outras conferências, e muitos, naturalmente, demandantes de
tratamento legislativo como se pode constatar nas tabelas em anexo.

Gráfico 4: Distribuição das diretrizes por grupo temático
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Diretrizes por Grupo Temático
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Educação, Cultura, Assistência
Social e Esporte
Direitos Humanos

4.3. Conteúdo das diretrizes (de caráter legislativo) resultantes das deliberações das
conferências nacionais

As diretrizes oriundas das conferências
conferências nacionais de políticas públicas levantadas pela
pesquisa, conforme já explicado na descrição da metodologia da mesma, possuem
necessariamente caráter legislativo – isto é, consistem em resoluções aprovadas nas
conferências nacionais que demandam inequivocamente tratamento legislativo, e não,
simplesmente administrativo. Em outras palavras, a pesquisa apenas classificou aquelas
diretrizes que exigem a elaboração de lei ou outro ato normativo (como emenda
constitucional) pelo Congresso Nacional. As diretrizes cujas demandas poderiam ser
contempladas diretamente por medidas administrativas, incluindo atos normativos da
Administração Pública Federal (como as portarias, decretos, resoluções e instruções
normativas dos Ministérios e Secretarias, e mesmo dos Conselhos Nacionais) não foram
priorizadas na classificação. Deste modo, especial atenção receberam as diretrizes que exigiam
intervenção legislativa de forma expressa (demandas por elaboração de lei, demandas por
alteração de legislação federal ou da Constituição, demandas por regulamentação da
legislação federal ou da Constituição, etc.)
etc ou de forma implícita (demandas cuja satisfação
requerem elaboração legislativa de temas de competência do Congresso Nacional).
O grande volume de diretrizes identificadas
identificadas no levantamento feito nos documentos
finais produzidos pelas conferências nacionais e a conexão entre diversas das demandas
identificadas e dos temas específicos por elas tratados implicou na elaboração de um conjunto
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de categorias temáticas dentro das quais pudessem ser agregadas as diretrizes das diversas
conferências. Essas categorias refletem os conjuntos de temas deliberados nas conferências –
e, de forma mais exata, refletem os conjuntos de temas deliberados nas conferências que
requerem tratamento legislativo. Um panorama geral dessas categorias de temas, que permite
supor o conteúdo das diretrizes nelas agregadas, é apresentado abaixo conforme sua
ocorrência em cada um dos grupos temáticos, temas e conferências nacionais realizadas entre
1988 e 2009.

Saúde
O grupo temático saúde, responsável, em seu conjunto, por 406 diretrizes legislativas,
que correspondem a 21% das diretrizes com esse caráter classificadas pela pesquisa,
desdobra-se, como já demonstrado, em 9 temas de políticas desdobrados em 20 conferências
nacionais realizadas entre 1988 e 2009.
Quanto ao tema específico da saúde, foram realizadas no período pesquisado 5
conferências nacionais. Na IX Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, as 10
diretrizes classificadas concentraram-se nas seguintes categorias temáticas: seguridade social,
implantação do SUS e controle social. Na X Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1996,
as 13 diretrizes classificadas concentram-se nas seguintes categorias temáticas: Cidadania e
Políticas Públicas, Gestão e Organização dos Serviços de Saúde, Controle Social, Financiamento
e Recursos Humanos. Na XI Conferência Nacional de Saúde, de 2000, 22 diretrizes se
concentram em áreas como Controle Social, Financiamento, Medicamentos e Assistência
Farmacêutica, entre outros. Na XII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2003, as 28
diretrizes se espalham por categorias temáticas como as seguintes: Direito à Saúde, Controle
Social e Gestão Participativa, Trabalho na Saúde, dentre outras. Na última conferência, a XIII
Conferência Nacional de Saúde de 2007, temos 34 diretrizes espalhadas por três categorias
temáticas: Desafios à efetivação do direito humano à saúde, Ato Médico e SUS na Seguridade
Social e o Pacto pela Saúde.
Quanto ao tema da saúde bucal, foram realizadas 2 conferências nacionais. Na II
Conferência Nacional de Saúde Bucal, realizada em 1993, as 7 diretrizes classificadas
concentram-se nas categorias Financiamento, Recursos Humanos e Controle Social. Já no caso
da III Conferência Nacional de Saúde Bucal, de 2004, as 20 diretrizes fazem parte de três
categorias temáticas: cidadania, formação e trabalho, e financiamento.
Em relação ao tema Saúde do Trabalhador também foram realizadas 2 conferências.
Em 1994, a II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, distribuía suas 26 diretrizes
classificadas em categorias temáticas como Legislação, Políticas Sociais, Financiamento, entre
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outras. Já, a III Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador de 2005 repartia suas 41
diretrizes em categorias temáticas como as exemplificadas: Segurança e saúde no trabalho,
Direito do Trabalho e benefícios previdenciários e Proteção ao meio-ambiente e saúde do
trabalhador.
Dentro do tema Saúde Indígena, foram realizadas três conferências. A de 1993, a II
Conferência Nacional da Saúde Indígena, concentrou suas 9 diretrizes nas categorias temáticas
Distrito Sanitário Especial Indígena, sub-sistema de saúde indígena e Sistemas Tradicionais de
Saúde. Do ano de 2001, a III Conferência Nacional da Saúde Indígena, distribuiu suas 16
diretrizes em categorias temáticas como Agentes indígenas de saúde, Demarcação de terras
indígenas, Saúde indígena preventiva, entre outras. A IV Conferência Nacional da Saúde
Indígena, do ano de 2006, teve 23 diretrizes em assuntos como Subsistema de saúde indígena,
Práticas tradicionais de cura e de auto-cura, povos indígenas e segurança alimentar, e
desenvolvimento sustentável.
As duas conferências do tema de Saúde mental foram distribuídas assim: a II
Conferência Nacional de Saúde Mental, do ano de 1992, contou com 24 diretrizes em
categorias como Direitos e Legislação, Drogas e legislação e Gerenciamento. Enquanto a III
Conferência Nacional de Saúde Mental, do ano de 2001, teve suas 22 diretrizes distribuidas em
categorias como Usuários de droga e álcool, Recursos Humanos e Política de Saúde Mental.
A única conferência nacional do tema de Saúde Ambiental, de 2009, teve 13 diretrizes
que se concentravam nas categorias Processos Produtivos e Consumo Sustentável,
Infraestrutura, Marco regulatório e fiscalização, dentre outras.
As conferências de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde se pautaram pela seguinte
conformação: a I Conferência de Ciência e Tecnologia em Saúde, do ano de 1994, teve 9
diretrizes distribuídas dentro das categorias Complexo Produtivo da Saúde, Pesquisa, Política
Nacional e Financiamento. Já a II Conferência de Ciência e Tecnologia em Saúde, do ano de
2004, teve 7 diretrizes, em categorias como Portadores de Necessidades Especiais, Violência,
Acidentes e Traumas e Promoção da Saúde por exemplo.
O tema Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde foi contemplado por duas
conferências. A II Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, de 1994,
teve 22 diretrizes dentro dos grupos temáticos SUS, Gestão de Recursos Humanos e Gestão do
trabalho em Saúde. Já a III Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde,
de 2006, teve 30 diretrizes nos mais diversos grupos temáticos, como por exemplo: segurança
e saúde do trabalhador, Políticas sociais e Responsabilidade sanitária.
O último tema do grupo temático Saúde, Medicamentos e Assistência Farmacêutica,
teve apenas a III Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde realizada,
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no ano de 2006, 30 diretrizes distribuídas em categorias temáticas como, por exemplo:
Pesquisa e Desenvolvimento, Patentes e Fitoterápicos e Homeopáticos.

Estado, Economia e Desenvolvimento
O grupo temático ‘Estado, economia e desenvolvimento’, responsável, em seu
conjunto, por 307 diretrizes legislativas, que correspondem a 15,8% das diretrizes com esse
caráter classificadas pela pesquisa, desdobra-se, como já demonstrado, em 7 temas de
políticas desdobrados em 13 conferências nacionais realizadas entre 1988 e 2009.
O tema Economia Solidária contou com a realização de sua primeira conferência sobre
o assunto no ano de 2006, e contabilizou 22 diretrizes em categorias temáticas como: Sistema
Nacional de Finanças Solidárias, educação em consumo responsável e marco jurídico dos
empreendimentos solidários.
O tema Aqüicultura e Pesca contou com três conferências. A I Conferência Nacional de
Aqüicultura e Pesca, do ano de 2003, contou com 19 diretrizes em assuntos como Políticas de
Crédito e Inclusão Social de Pescadores e Aquicultores. A II Conferência Nacional de
Aqüicultura e Pesca, do ano de 2006, teve 33 diretrizes em tópicos como os seguintes:
Pesquisa Sócio-econômica, Infraestrutura e Logística. Em 2009 ocorreu a III Conferência
Nacional de Aqüicultura e Pesca, porém não foi possível juntar os documentos necessários
para construir um banco de demandas dessa conferência.
O tema Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário contou com apenas uma
conferência: a I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário do ano
de 2008, essa teve 11 diretrizes distribuídas nas seguintes categorias temáticas:
Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental, Acesso aos Recursos Ambientais, dentre
outras.
O tema segurança alimentar e nutricional teve três conferências. A I Conferência de
Segurança Alimentar e Nutricional, de 1994, contou com 19 diretrizes em tópicos tais como:
Geração de Emprego e renda, Assistência Social, Participação Popular, dentre outros. A II
Conferência do assunto, do ano de 2004, também teve 19 diretrizes, diversificadas em
categorias temáticas como Transgênicos e Uso dos Recursos Naturais e Ações de saúde e
nutrição. Por último, a III Conferência de Segurança alimentar e nutricional, de 2007, contou
com 33 diretrizes sobre Desenvolvimento, Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
O tema Cidades também contou com três conferências. A de 2003 teve 25 diretrizes
em questões como Transporte público, Sistema Nacional de Habitação e Consórcios
intermunicipais. A do ano de 2005 contou com 40 diretrizes em tópicos como Financiamento e
56

Modelo Federativo. Já a de 2007, teve 22 diretrizes nos assuntos Conselhos das Cidades,
Moradia, dentre outros.
O tema segurança pública, assim como comunicação, tiveram suas primeiras
conferências realizadas no ano de 2009. O primeiro contou com 29 diretrizes sobre tópicos
como combate ao crime organizado, maioridade penal e crimes contra policiais. Já a
conferência de comunicação teve 35 diretrizes sobre assuntos como meios de distribuição e
produção de conteúdo.

Educação, Cultura, Assistência Social e Esporte
O grupo temático ‘Educação, Cultura, Assistência Social e Esporte’, responsável, em
seu conjunto, por 179 diretrizes legislativas, que correspondem a 9,2% das diretrizes com esse
caráter classificadas pela pesquisa, desdobra-se, como já demonstrado, em 6 temas de
políticas desdobrados em 13 conferências nacionais realizadas entre 1988 e 2009.
Os temas ‘educação básica’, ‘educação profissional e tecnológica’, ‘cultura’ contaram
com a realização de apenas uma conferência cada um. Educação Básica teve a sua conferência
nacional em 2008, com 18 diretrizes em temas como Valorização Profissional, Gestão e
Financiamento.
Educação Profissional e Tecnológica teve sua conferência realizada no ano de 2006,
produzindo 15 diretrizes nos tópicos Políticas de inclusão, Educação continuada,
Financiamento, dentre outros.
O tema Cultura, por seu lado, teve a sua conferência realizada no ano de 2005, com 16
diretrizes sobre assuntos como Política de Museus, Emissoras de Rádio e TV e Preservação do
Patrimônio Cultural.
O tema Esporte contou com a realização de duas conferências. A I Conferência
Nacional do Esporte, de 2004, teve classificadas 14 diretrizes em assuntos como Esporte
educacional, Fontes de Financiamento e Gestão. Já a II Conferência, de 2006, teve 9 diretrizes
em tópicos como Sistema Nacional de Esporte e Lazer e Financiamento.
Dentro dessa área temática também temos a realização da I Conferência Nacional de
Educação Escolar Indígena, no ano de 2009, sobre essa não foi possível angariar documentos
que permitissem fazer um banco das diretrizes.
Por último nessa área temática temos as Conferências de Assistência Social, num total
de sete. A primeira, de 1995, contou com 16 diretrizes em assuntos como Benefícios da
Assistência Social e Reforma administrativa da Assistência Social. A de 1997, teve 18 diretrizes
espalhadas por questões como Lei Orgânica da Assistência Social e Política Nacional de
Assistência Social. A de 2001, teve 24 diretrizes, tratando de tópicos como Entidades de
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utilidade pública e Conselho de Assistência Social. A conferência realizada no ano de 2003
produziu 9 diretrizes diversificadas em assuntos como Benefícios de prestação continuada e
Transferência de renda. A V Conferência, a de 2005, contou com 13 diretrizes sobre questões
tais quais Gestão da Assistência Social e Entidades beneficentes. A de 2007 teve 20 diretrizes,
entre elas versavam assuntos como serviços sócio-assistenciais e recursos humanos. Por
último, a VII Conferência realizada em 2009 contou com 8 diretrizes sobre Participação,
Democratização da gestão do Serviço Único de Assistência Social e Financiamento.

Direitos Humanos
O grupo temático ‘Direitos Humanos’ é recordista também em número de diretrizes,
sendo responsável, com suas 11 conferências nacionais realizadas no período pesquisado, por
518 diretrizes legislativas, o que corresponde a 26,7% das diretrizes com esse caráter
classificadas pela pesquisa.
A I Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em 1996, contou com 105
diretrizes sobre assuntos como Sistema internacional de Proteção aos Direitos Humanos e
Segurança Pública. A realizada em 1997 teve 75 diretrizes, versando essas sobre categorias
temáticas como Justiça e Segurança pública, e Direitos Sociais. Em 1998, outra conferência
teve 20 diretrizes classificadas, essas tratavam de questões como Programa Nacional de
Diretos Humanos e portadores de HIV. A conferência de 1999 contabilizou 31 diretrizes, dentre
as quais havia assuntos como Orçamento e os direitos sociais e Seguridade Social. Em 2000,
outra conferência contou com 46 diretrizes, tratando de questões como Tortura e maus-tratos
e Mídia. A conferência de 2001 teve classificadas 13 diretrizes, dentre elas existindo tópicos
que vertiam sobre reforma do Judiciário, Racismo e ações afirmativas. Em 2002, outra
conferência contou com 46 diretrizes sobre categorias temáticas como Violência e política,
Trabalho escravo e movimentos sociais. A conferência do ano de 2003 reuniu 20 diretrizes
tratando de questões como Segurança pública e Conselho Nacional de Direitos Humanos. Em
2004, a conferência contabilizou 29 diretrizes que versavam sobre diversos tópicos como
Política Agrária e Fundiária, Desarmamento e Povos Indígenas. A conferência de 2006 teve um
total de 14 diretrizes sobre questões como união homoafetiva e crimes cometidos na
ditadura. Por último, a conferência realizada em 2008 contou com 119 diretrizes, as quais
versavam sobre Discriminação, Trabalho escravo, habitação popular, Proteção aos Direitos
Humanos, Violência, dentre outros assuntos de igual importância.
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Minorias
O grupo temático minorias, responsável, em seu conjunto, por 349 diretrizes
legislativas, que correspondem a 18% das diretrizes com esse caráter classificadas pela
pesquisa, desdobra-se, como já demonstrado, em 9 temas de políticas desdobrados em 20
conferências nacionais realizadas entre 1988 e 2009.
Foram 2 as conferências realizadas sobre o tema de Direitos da Pessoa Idosa. A I
Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, de 2006, contou com 17 diretrizes em
assuntos como Previdência Social, Saúde, Assistência Social, dentre outros. Já a II Conferência
Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, de 2009, teve 4 diretrizes nas categorias temáticas:
Ações para efetivação dos Direitos da Pessoa Idosa quanto à promoção, proteção e defesa, e
Financiamento.
O tema Direitos da Pessoa com Deficiência teve também duas conferências. A I
Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiências, de 2006, teve 18 diretrizes em
assuntos como Ajudas técnicas, Transportes Coletivos e Políticas setoriais inclusivas. A II
Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiências, de 2008, teve 8 diretrizes, nos
grupos temáticos: Reabilitação Profissional, Trabalho e Saúde.
O tema Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, contou apenas com a I
conferência do assunto em 2008 e teve 27 diretrizes em tópicos como: Direitos Humanos,
Justiça e Segurança Pública e Previdência Social.
O tema Povos Indígenas também contou com apenas uma Conferência em 2006 e teve
nessa 20 diretrizes em assuntos como: Índios Urbanos, Patrimônio Indígena e Autonomia
Política.
O tema Políticas Públicas para as Mulheres teve duas conferências realizadas, a I
Conferência Nacional de Políticas públicas para Mulheres, de 2004, contou com 20 diretrizes
em assuntos como Trabalho e Acesso ao Crédito e à Terra, Violência contra a mulher e
Efetivação de Direitos Humanos das Mulheres. Já a II Conferência Nacional de Políticas
públicas para Mulheres, de 2007, apresentou 10 diretrizes, dentro das seguintes categorias
temáticas: Trabalho, Saúde, Violência contra mulheres e Mulheres nos espaços de poder e
decisão.
O tema Direitos da Criança e do Adolescente teve sete conferências, da segunda na
história sobre o tema até a oitava. A de 1997, contou com 16 diretrizes sobre assuntos como
Orçamento Público e Fundos, Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes,
dentre outros. A de 1999, teve 13 diretrizes distribuídas em tópicos como por exemplo:
Cultura, Esporte e Lazer, Assistência Social e Justiça e Segurança. A conferência de 2001 teve 8
diretrizes dentro das categorias temáticas Cultura, Esporte e Lazer, Assistência Social, Conselho
59

de direitos, tutelares e fundos e Mecanismos de exigibilidade de direitos. Em 2003 houve outra
conferência, a quinta do tema na história, essa contou com 13 diretrizes em assuntos como
Educação, Proteção Especial e Assistência Social. A conferência de 2005 teve 5 diretrizes nas
categorias temáticas Papel da Sociedade e do Estado, Valorização da Diversidade e Orçamento
Público. Na VII Conferência, do ano de 2007, foram 3 diretrizes versando sobre Convivência
Familiar e Comunitária e Orçamento. Por último, a VIII Conferência, do ano de 2009, contou
com 13 diretrizes sobre tópicos como Gestão da Política, Fortalecimento do Sistema de
Garantias de Direitos e Participação de Crianças e Adolescentes em Espaços de Construção da
Cidadania.
Sobre o tema juventude ocorreu uma conferência, a primeira do tema, no ano de
2008. Essa contou com 14 diretrizes em categorias temáticas como por exemplo: Política e
Participação, Fortalecimento Institucional da Política de Juventude e Jovens Negros e Negras.
No tema de promoção da igualdade racial foram contabilizadas duas conferências. A I
Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, de 2005, teve 36 diretrizes divididas
em assuntos como Mulher Negra, Juventude Negra e População Indígena. Já a II Conferência
Nacional de Promoção da Igualdade Racial, de 2009, teve 94 diretrizes em tópicos
exemplificado pelos seguintes: Controle Social, Cultura e Cotas.
Por último, dentro da área temática de minorias ocorreram duas conferências do
assunto Comunidades Brasileiras no Exterior, uma em 2008 e outra em 2009. Da última não foi
conseguido documentos para montar uma tabela de demandas. Porém a primeira conta com
10 diretrizes concentradas em tópicos como Serviços Consulares, Eleições no Exterior e
Empreendedorismo.

Meio Ambiente
O grupo temático ‘Meio Ambiente’ congrega apenas 3 conferências com o mesmo
tema realizadas no período pesquisado, porém é responsável pelo significativo número de
178 diretrizes legislativas, o que corresponde a 9,2% das diretrizes com esse caráter
classificadas pela pesquisa.
A I Conferência Nacional do Meio Ambiente, de 2003, contou com 66 diretrizes
distribuídas em categorias temáticas como Mudanças Climáticas, Meio Ambiente Urbano e
Recursos Hídricos. A II Conferência Nacional do Meio Ambiente, realizada em 2005, teve 87
diretrizes em tópicos como Fundo Nacional de Meio Ambiente, Agro-extrativismo e Energia,
Qualidade do Ar e Mudanças Climáticas. Já a III Conferência Nacional do Meio Ambiente, do
ano de 2008, contou com 25 diretrizes em assuntos como, por exemplo: Mitigação, Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico e Cidadania e Educação Ambiental.
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4.4. O impacto das diretrizes das conferências nacionais na produção legislativa do
Congresso Nacional

As evidências coletadas e analisadas na presente seção não têm por objetivo testar as
hipóteses formuladas ao fim da seção anterior. Trata-se, de um lado, de confirmar o impacto
das Conferências Nacionais na produção legislativa brasileira ao longo do período
constitucional de 1988; e, de outro, estabelecer as bases empíricas para testes mais definitivos
a respeito dos mecanismos que envolvem a interação entre o mundo da participação e o
mundo da representação no Brasil. A análise será feita em duas etapas: num primeiro
momento, verificamos, dentre todas as proposições legislativas introduzidas no Congresso,
leia-se projetos de leis ordinárias, complementares e projetos de emendas constitucionais,
além de leis aprovadas e sancionadas e emendas constitucionais promulgadas, de 1989 a
2009, quais estão correlacionadas com as resoluções constantes das conferências nacionais
realizadas no período. Dois tipos de verificação foram utilizados - pela pertinência temática,
um método menos rigoroso de averiguação, pelo qual contabilizamos uma relação sempre que
um projeto, lei emenda tenham tratado de um mesmo assunto abordado na diretriz da
conferência; e o método do filtro, mediante o qual contabilizamos a relação se e somente
houver correspondência perfeita entre o texto da diretriz e o do documento legislativo.
Num segundo momento, analisamos, de novo utilizando os dois métodos, o da
pertinência temática e o do filtro, mas apenas para os documentos legais introduzidos e
eventualmente aprovados no período de um ano após realizada a conferência. Isto é,
introduzimos um controle mais rigoroso sobre os dados de forma a aumentar a margem de
segurança para a afirmação de que determinado texto legislativo decorreu das deliberações
das conferências.

4.4.1. Resoluções e Diretrizes e Produção Legislativa do Congresso: primeira aproximação

O primeiro conjunto de evidências, constantes das tabelas I e II abaixo, fornece uma
idéia do tamanho relativo da produção legislativa “acionada” pelo mecanismo participativo e
deliberativo das conferências nacionais ao longo do período abarcado pela pesquisa. A análise
ocorrerá em duas etapas. Em primeiro lugar, descrevemos os valores das tabelas, referentes
aos diversos tipos de proposições ainda em tramitação. Em segundo lugar, comparamos estes
resultados com os que derivam de leitura mais rigorosa a respeito da relação entre as
diretrizes das Conferências e as decisões do Congresso, seja no que tange a iniciativa de
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projetos, ou a aprovação de novos diplomas legais. Chamamos tal leitura mais rigorosa de
“filtro”, isto é, uma restrição sobre aquilo que aceitamos como decorrente das diretrizes. Com
o filtro, não basta termos afinidade temática entre os documentos resultantes das
Conferências e os textos oriundos da produção legal, é preciso, ademais, que haja coincidência
textual entre diretrizes, por um lado, e projetos, leis e emendas, por outro.
Passemos então à descrição dos resultados. A tabela I revela que em um universo
total de 13245 projetos de leis ordinárias e complementares, 2629, ou seja, 19,8% possuem
pertinência temática com as diretrizes oriundas das conferências nacionais. Além disso, das
369 PECs em tramitação na atual legislatura, nada menos do que 179 (48,5%), portanto, quase
metade inclui-se entre as proposições de alguma forma relacionadas às deliberações havidas
nas conferências nacionais. No cômputo geral, 2808 projetos enviados para tramitar no
Legislativo (ou seja, 26% do total!) trataram de questões objeto de diretrizes de alguma
Conferência Nacional. Se impusermos aos dados o que estamos chamando de “filtro”, os
valores caem de maneira significativa. Os números aparecem na tabela III. 5666 (4,3%)
projetos iniciados e 46 (12,5%) de PECs, perfazendo um total de 612 (4,5%) de iniciativas dos
legisladores que, com certeza, têm relação direta com as diretrizes constantes dos relatórios
das Conferências.
Difícil avaliar até que ponto tais cifras correspondem a algo significativo no conjunto
mais amplo de proposições legislativas; não é, contudo, descabido dizer que estamos diante de
fenômeno cujos contornos devem ser averiguados de maneira mais cuidadosa. Uma primeira
questão diz respeito à eficácia de tais projetos no conjunto da produção de leis do Congresso.
Até que ponto este tipo de projeto, isto é, inspirado em ou diretamente relacionado às
diretrizes das conferências nacionais segue tramitando pelas diversas etapas percorridas por
uma proposição legislativa, alcançando o plenário das duas Casas, obtendo a aprovação de
maiorias e a sanção presidencial?
A tabela III sugere uma primeira aproximação do problema. De 4.322 projetos
ordinários e complementares que se tornaram lei do país, 265 (6,1%) demonstraram alguma
pertinência temática com resoluções de Conferências. 8 (14%) das PECS aprovadas também
fazem parte deste subconjunto. Na tabela IV temos números corrigidos segundo nosso filtro.
51 leis (1,2%) e 1(1,8%) emenda constitucional foram aprovadas a partir de iniciativas
diretamente relacionadas com as diretrizes, totalizando 52 (1,2%) de diplomas legais derivados
do mundo participativo.
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Tabela I - PLs angariados por pertinência temática em comparação com produção total13
Projetos de Lei

Produção Legislativa
resultante
das
diretrizes
das
conferências

2629
(19,8%)

Produção Legislativa
não resultante das
diretrizes
das 10616
conferências
(70,2%)

Propostas de Emenda Total
Constitucional
179
(48,5%)

2808
(26%)

190

10806

(51,5%)

(74%)

13245

369

13614

(100%)

(100%)

(100%)

Produção Legislativa
total do Congresso

Tabela II - PLs após classificação qualitativa em comparação com produção total
Projetos de Lei

Produção Legislativa
resultante
das
diretrizes
das
conferências
após
classificação

566
(4,3%)

Produção Legislativa
não resultante das
diretrizes
das 12679
conferências
(95,7%)

Propostas
Emenda
Constitucional
46
(12,5%)

de Total

612
(4,5%)

323

13002

(87,5%)

(95,5%)

13245

369

13614

(100%)

(100%)

(100%)

Produção Legislativa
total do Congresso

13

Os dados referentes à produção legislativa total do Congresso refletem o corrente do dia 19/10/2009.
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Tabela III - Leis angariadas por Pertinência Temática frente ao total da produção do
Congresso
Leis
Ordinárias
Complementares
Produção Legislativa
resultante
das
diretrizes
das
conferências
Produção Legislativa
não resultante das
diretrizes
das
conferências

e Emendas
Constitucionais

312

9

(7,2%)

(15,8%)

4010
(92,8%)

48
(84,2%)

Total

321
(7,3%)

4058
(92,7%)

Produção Legislativa
total do Congresso
4322
(100%)

57
(100%)

4379
(100%)

Tabela IV – Leis Emendas angariadas após classificação qualitativa frente ao total da
produção do Congresso
Leis
Ordinárias
Complementares
Produção Legislativa
resultante das
diretrizes das
conferências após
classificação.
Produção Legislativa
não resultante das
diretrizes das
conferências

51

e Emendas
Constitucionais

1

Total

52

(1,2%)

(1,8%)

(1,2%)

4271

56

4327

(98,8%)

(98,2%)

(98,8%)

64

Produção Legislativa
total do Congresso
4322
(100%)

57
(100%)

4379
(100%)

Difícil medir a significância políticas dos resultados até agora apresentados, embora
duas advertências devam ser feitas. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que no universo de
leis aprovadas e sancionadas estão contidas proposições de iniciativa do Executivo, que
compõem o grosso (em torno de 80%) da produção legal no Brasil. Assim sendo, se levarmos
em consideração apenas a legislação cuja iniciativa decorreu da ação de deputado ou senador,
estaremos diante de algo verdadeiramente avassalador, pois estamos falando de 51 leis
aprovadas a partir de processos participativos e deliberativos. Em segundo lugar, cabe
destacar o número considerável de PECs aprovadas com algum grau de correlação temática e a
emenda constitucional efetivamente promulgada. Emendas constitucionais são, por natureza,
proposições de dificílima tramitação e aprovação. As regras que regulam a passagem de tal
tipo de proposta bem como o quorum exigido para sua aprovação a tornam espécime rara no
panorama legislativo não só no Brasil, mas também em diversas outras partes do mundo
democrático. Somente alto grau de consenso, ou oposição muito isolada, pode explicar a
aprovação da matéria. Devemos lembrar que segundo nossa hipótese 1 (a hipótese
“informacional”) proposições legislativas oriundas das diretrizes das conferências nacionais,
para que sejam eficientes, devem ser capazes de inspirar consenso nas instituições
representativas. As PECs, neste sentido, servem como excelente estudo de caso.
Uma segunda questão fundamental a merecer análise mais cuidadosa consiste nas
áreas temáticas abarcadas pelas proposições legislativas sob exame. Sobre que tipo de
problema teria incidido os projetos iniciados, as leis e emendas aprovadas com pertinência
temática com as diretrizes das conferências nacionais? O quadro, bem como os gráficos abaixo
contém um primeiro conjunto de informações.
Antes de passarmos à descrição dos dados cabe uma nota de ordem técnica. Ao
contrário do que ocorreu na análise anterior, desta feita fomos obrigados a cometer dupla
contagem nos casos dos projetos e das leis, isto se devendo ao fato de caberem diversas
proposições em mais de um grupo temático. Vale ressaltar também que a pesquisa referente a
leis e emendas constitucionais não se encontra tão atualizada quanto à de projetos de leis (?).
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Começamos a análise com os valores relativos à pertinência temática entre diretrizes e
atividade legislativa. As tabelas e quadros abaixo mostram que as áreas de políticas públicas
privilegiadas de proposição dos legisladores “inspirados” pelas diretrizes das conferências
nacionais são: direitos humanos, saúde, meio-ambiente e minorias. A incidência
desproporcional de proposições na área de direitos humanos se deve ao fato de ser esta uma
área dotada de grande transversalidade, contemplando vasta gama de assuntos passíveis ou
alvos de propostas de regulamentação. O modo através do qual a informação é apresentada
não permite, a nosso ver, nenhuma sugestão mais forte em termos de encaminhamento de
análise. No que tange a temas como saúde, meio-ambiente e minorias vislumbramos pistas
mais interessantes.
A área de saúde é o mais antigo objeto das conferências nacionais. Trata-se da mais
institucionalizada e bem assentada rede de atuação da sociedade civil na formulação e
efetivação de políticas públicas desde muito antes da promulgação da Constituição de 1988,
conforme mencionado na primeira parte deste trabalho. Talvez seja este o principal fator a
explicar a proeminência relativa desta área vis-à-vis o restante dos temas das conferências
nacionais no que se refere à replicação no processo decisório no Legislativo.
Os grupos temáticos minorias e meio-ambiente são relativamente mais novos e, se
lembrarmos da hipótese II (hipótese da “multidimensionalidade”), de enorme potencial de
comunicação com as instituições representativas. Vale ressaltar que vários estudos têm
mostrado que a produção endógena, isto é, de iniciativa intra-muros, de leis no Congresso
encontra-se direcionada para a área de direitos sociais, de minorias, e a área ambiental são
áreas privilegiadas pelos deputados e senadores brasileiros. A constatação de serem estes
grupos temáticos enfatizados pelas dinâmicas participativas e deliberativas da sociedade civil
sugere linhas interessantes de investigação. É possível argumentar, por exemplo, que as
manifestações participativas e deliberativas sejam para o legislador instâncias decisivas de
informação sobre conflitos e questões merecedoras de regulamentação via legislação
(“hipótese informacional”), algo que somente o Congresso pode fornecer.
Todavia, é forçoso reconhecer que do ponto de vista da eficácia das proposições a
distribuição da produção por temas sofre alteração significativa. Se direitos humanos e saúde
continuam a ter peso, minorias e meio-ambiente perdem em relevância relativa para as áreas
de estado, economia e desenvolvimento, por um lado, e educação, cultura, assistência social e
esporte, por outro. Somente análise mais fina levando em consideração a iniciativa das
proposições e seu conteúdo pode nos fornecer razões para tal inversão, de toda forma, a
averiguação dos valores referentes à distribuição por temas quando se considera o filtro
utilizado acima certamente ajuda a esclarecer a questão.
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Tabela V - Projetos de lei e Leis por Grupos Temáticos (Pertinência Temática)
Grupos Temáticos

Projetos de Lei e de

Leis e Emendas

Emendas
Saúde

862

91

Minorias

412

25

Meio Ambiente

436

25

Estado, Economia e Desenvolvimento

170

28

Educação, Cultura, Assistência Social e

286

39

1336

197

Esporte
Direitos Humanos

Gráfico 1 - Projetos de Lei por Grupos Temáticos
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Gráfico 2 - Leis e Emendas Constitucionais por Grupos Temáticos
Temátic
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O potencial heurístico das nossas hipóteses, ademais, fica mais evidente quando
aplicamos o filtro aos dados sobre os temas das diretrizes que foram acolhidas pelo Congresso.
Vejam a tabela VI e os quadros 3 e 4 abaixo.
Direitos humanos permanecem como área proeminente, mas já vimos que isto resulta
muito mais da transversalidade de temas encobertos pela rubrica do que de uma preferência
genuína dos legisladores. No âmbito das proposições, o dado que interessa é que a saúde
deixa perde posição relativa
iva para minorias, por um lado, e educação, cultura, assistência social
e esporte,
porte, por outro. No que tange a leis e emendas, de novo, direitos humanos; estado,
economia e desenvolvimento; e, educação, cultura, assistência social e esporte são as área de
maior concentração.
Tabela VI - Projetos de lei e Leis por Grupos Temáticos (Classificados)
Grupos Temáticos

Projetos de Lei e de Leis e Emendas
Emendas

Saúde

92

7

Minorias

117

6

Meio Ambiente

29

0

Estado, Economia e Desenvolvimento

55

11

68

Educação, Cultura,
ultura, Assistência Social e 133
Esporte

10

Direitos Humanos

26

231

Gráfico 4 - Projetos de Lei por Grupos Temáticos
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Gráfico 4 - Leis e Emendas Constitucionais por Grupos Temáticos
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Por fim, uma terceira e última questão fundamental remete ao fator temporal. Até que
ponto este fenômeno da pertinência temática entre diretrizes de conferências nacionais e
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produção legislativa é algo novo na política brasileira? Trata-se de algo específico a um
governo ou evolui de maneira contínua desde a inauguração das conferências? Haveria alguma
ênfase relativa por parte de partidos e coalizões predominantes no Legislativo no tratamento
de temas tratados nas resoluções? Vejamos os quadros e figuras abaixo.

Tabela VII – Projetos de Leis e Emendas por Governo
Governo Projeto de Lei Projeto
da Câmara

Lei

de Projeto de Emenda Leis

Emendas

à

do à Constituição

Aprovadas

Constituição

Senado
Sarney

0

0

0

0

0

Collor

2

0

0

1

0

Itamar

3

0

0

1

0

FHC I

68

0

0

39

1

FHC II

307

7

15

55

2

Lula I

568

172

73

114

5

Lula II

1162

331

90

102

1

Tabela VIII – Projetos de Leis e Emendas por Governo após classificação
Governo Projeto de Lei Projeto
da Câmara

Lei

de Projeto de Emenda Leis

Emendas

à

do à Constituição

Aprovadas

Constituição

Senado
Sarney

0

0

0

0

0

Collor

0

0

0

0

0

Itamar

0

0

0

0

0

FHC I

22

0

0

7

0

FHC II

58

2

5

7

0
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Lula I

116

33

17

20

0

Lula II

277

59

24

17

1

Os dados indicam claramente que o envolvimento do Legislativo com temas
pertinentes às Conferências Nacionais somente se torna significativa a partir do primeiro
mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Até então apenas 5 proposições, além de
2 novas leis revelaram alguma relação com as resoluções. De 1995 a 1998, 68 projetos foram
apresentados na Câmara, 39 leis aprovadas, além de uma emenda constitucional promulgada
com aquelas características. No segundo mandato, o crescimento destes valores permanece
bastante acentuado, 314, 55 e 2, respectivamente, surgindo, pela primeira vez em todo
período constitucional inaugurado em 1988, projetos do Senado (7) e PECs (15) ainda sem
tramitação encerrada.
Durante o exercício da presidência de Luís Inácio Lula da Silva, todavia, ocorre uma
verdadeira explosão na produção legislativa com pertinência temática às resoluções
estabelecidas nas Conferências. De 2003 a 2008, nada menos do que 1730 projetos tiveram
tramitação iniciada na Câmara, 503 no Senado, além de 163 PECs apresentadas, 216 leis
aprovadas, e 6 emendas constitucionais promulgadas.
Se olharmos pelo lado do “filtro”, o quadro ainda assim é bastante contundente. De
Sarney a Itamar, simplesmente nenhuma proposição legislativa aparece vinculada ás
resoluções das conferências. Durante o primeiro FHC, as primeiras proposições da Câmara
aparecem (22), assim como as leis aprovadas (7). De 1999 a 2002 (segundo FHC), o Senado
começa a ter iniciativa e as PECs passam a fazer parte da realidade política. A “era” Lula,
entretanto, volta a sobressair – 393 projetos da Câmara de 2003 a 2009, 92 do Senado, 41
PECs, 37 leis e 1 emenda constitucional aprovada.
Várias questões emergem para análise a partir desta contagem inicial. Parece óbvio,
em primeiro lugar, que os números relativos ao período que antecede a 1995, isto é, o início
do primeiro mandato de Fernando Henrique, se explica pelo simples fato, já visto em seção
anterior, de as Conferências Nacionais serem raríssimas, praticamente restritas à área de
saúde. Desta forma, é possível concluir que proposições congressuais pertinentes
tematicamente às resoluções somente adquirem relevância no cômputo geral da produção
legislativa a partir do momento em que a atividade participativa e deliberativa torna-se uma
realidade no contexto da prática democrática brasileira.
A constatação é óbvia, mas encerra ilação não tão evidente sobre as relações entre as
dimensões representativas e participativas da democracia, tal como estas se desenvolvem na
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realidade brasileira. Ora, se nossa suposição de que a pertinência temática não é casual e é
verdadeira, também o será a proposição segundo a qual no Brasil existe um reforço das
instituições
nstituições representativas a partir das práticas participativas e os processos deliberativos.
É verdade, porém, que os dados sugerem mais do que a correlação temporal entre
proposições pertinentes e incidência de conferências nacionais. Sugerem, ademais,
ademais haver uma
afinidade entre o quadro político emergente com a vitória do PT nas eleições presidenciais e o
crescimento da produção legislativa “acionada” pelas diretrizes das conferências. Os gráficos 5
e 6 permitem, com dados apenas sobre pertinência temática,
temática, um olhar mais cuidadoso sobre
a questão, já que comparam a evolução das leis e emendas, objeto de nosso interesse, com o
total de leis apresentadas e aprovadas ao longo do período.

Gráfico 5 - Comparação Leis pesquisa frente Leis Total
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Gráfico 6 - Comparação
ção EC pesquisa frente EC total
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É importante dizer, inicialmente, que a comparação entre governos incidindo sobre
iniciativas não é viável pelo fato de não sabermos ao certo o número de projetos
tematicamente pertinentes às conferências que começaram
começaram sua tramitação durante os
diversos períodos presidenciais. Temos acesso, assim, apenas aos projetos que iniciados em
qualquer momento desde 1988, ainda tramitam pelo Congresso. Tendo isso mente, nos
ativemos, nesta etapa de descrição dos dados, apenas
apenas na comparação de decisões
efetivamente tomadas. Nota-se
Nota se que a partir do primeiro mandato de Fernando Henrique,
ocorre uma mudança de patamar no que concerne a aprovação de legislação ordinária e
complementar. Saber até que ponto isto explicaria o aumento
aumento nas proposições aprovadas
dotadas de pertinência temática depende de análise estatística relativamente simples, mas
que escapa ao objetivo do presente texto.
O que interessa mais de perto é verificar que de fato existe uma diferença significativa
no volume da atividade legislativa inspirada nas diretrizes das conferências nacionais do
período FHC para o período Lula. Tal incremento é mais forte e aparente nos casos das leis
ordinárias e complementares e nas emendas constitucionais promulgadas especificamente
especif
durante o primeiro mandato deste último. Parece, portanto, razoável afirmar que a partir de
2002, ocasião em que Lula é eleito e a coalizão dominante no Congresso tem o PT e demais
partidos de esquerda como atores principais, não apenas as conferências
conferências nacionais tornam-se
tornam
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mais efetivas e presentes no cenário político. É razoável afirmar também que o reforço entre
as dimensões representativas e participativas da democracia adquiriu mais substância.

4.4.2. Resoluções e Diretrizes das Conferências e Produção Legislativa: Análise com
Proximidade Temporal

Como afirmamos no início da análise dos dados, introduzimos um controle mais
rigoroso sobre os nossos dados. Na discussão feita acima, verificamos no conjunto de decisões
do Congresso, seja no sentido de introduzir legislação, seja no de aprovar as que foram
propostas, quais demonstraram guardar alguma relação com diretrizes e resoluções de todas
as conferências realizadas durante o período definido na pesquisa. Objeção pertinente a este
procedimento consiste em dizer que as relações encontradas entre textos de relatórios e
documentos legislativos são em casos diversos aleatórias, pois estamos buscando
correspondência entre decisões que eventualmente podem ter se dado em períodos muito
afastados de tempo. Se este é o caso para um número significativo de casos contabilizados
acima, então não sabemos ao certo até que ponto o Congresso agiu acionado pelas práticas
participativas e processos deliberativos, ou decidiu agir por qualquer outro motivo. Sendo
nosso objetivo demonstrar que de fato, a democracia participativa e as práticas deliberativas
têm tido um papel de reforço da democracia representativa em seu conjunto, então adotamos
o procedimento de reconsiderar a análise acima agora restringindo as decisões legislativas
apenas àquelas que foram tomadas num período máximo de um ano após ocorrida a
conferência e produzido seu relatório.
A tabela abaixo nos fornece uma primeira visão do que ocorre após introduzir o novo
controle sobre os dados. De novo, não podemos descartar a hipótese mais geral que deriva de
nosso argumento teórico, vale dizer, 12,5% dos projetos de lei introduzidos no Congresso no
período de um ano após concluída a conferência mostraram possuir pertinência temática com
pelo menos uma de suas diversas resoluções. Este valor sobe para 15,7% das PECs, perfazendo
um total de 232, 12,6%, das iniciativas.

Tabela 1 - PLs arquivados e correntes classificados angariados em comparação com os
arquivados levantados por pertinência temática com limite de 1 (um) ano e os correntes com
limite de um ano.
Projetos de Lei

Propostas
Emenda
Constitucional

de Total
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Produção Legislativa
arquivada ou não,
resultante
das
diretrizes
das
conferências
com
limite de um ano

214
(12,5%)

Produção Legislativa
arquivada ou não
com
pertinência 1492
temática e limite de (87,6%)
um
ano
não
resultante
das
Conferências.
Produção Legislativa
arquivada ou não
levantada
por 1706
pertinência temática (100%)
com limite de um ano

11

232

(15,7%)

(12,6%)

59

1544

(84,3%)

(87,4%)

70

1776

(100%)

(100%)

O que dizer, contudo, daquilo que efetivamente se tornou decisão do Congresso, isto
é, que modificou o status quo legal do país? A tabela X abaixo fornece a resposta que
precisamos.

Tabela X – Leis e Emendas classificadas com limite de um ano
Leis Ordinárias e
Complementares

Emendas
Constitucionais

Total

Produção Legislativa
resultante das
diretrizes das
conferências após
classificação e
aplicado limite de
um ano

(0,3%)

(0%)

(0,3%)

Produção Legislativa
não resultante das
diretrizes das
conferências

4271

57

4327

(99,7%)

(100%)

(99,7%)

15

0

15
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Produção Legislativa
total do Congresso
4322

57

(100%)

4379

(100%)

(100%)

Nada menos que 15 leis relacionadas às resoluções e diretrizes de conferências foram
aprovadas e sancionadas em um período de um ano após sua realização e publicada suas
deliberações. Embora percentual baixo no conjunto de leis aprovadas neste mesmo período de
12 meses após ocorrida a conferência, é preciso considerar que tal intervalo de tempo é
extremamente curto em média para que uma proposição possa ser introduzida, receber
tramitação, ir a plenário, entrar em pauta e ser votada. Vejam que não há emenda
constitucional promulgada com estas características, exatamente pelo fato de ser
politicamente inviável uma PEC enviada em um mês qualquer obter promulgação após 12
meses sem que tenha havido imenso esforço do Executivo.

Tabela 2 - Projetos de lei e Leis por Grupos Temáticos (Arquivados ou não classificados com
limite de um ano)
Grupos Temáticos

Projetos de Lei e de Leis e Emendas
Emendas

Saúde

27

2

Minorias

36

2

Meio Ambiente

12

0

Estado, Economia e Desenvolvimento

25

2

Educação, Cultura, Assistência Social e 47

2

Esporte
Direitos Humanos

78

7

O que dizer dos temas tratados? A tabela 11 acima e os gráficos 7 e 8 abaixo revelam
que o tema direitos humanos continua sobressaindo, tanto nas proposições, quanto na
expedição de diplomas legais, embora o panorama tenha se modificado quanto à posição
relativa dos demais temas se o comparamos com o quadro observado desconsiderando a
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restrição temporal. Os temas “minorias” e “educação, cultura, assistência
assistência social e esporte”
continuam predominantes quanto à iniciativa, mas percebe-se
percebe se maior equilíbrio na distribuição
das decisões finais. “Saúde”, “minorias”, “estado, economia e desenvolvimento” e “educação,
cultura, assistência social e esporte” foram temas
temas cada de 2 leis sancionadas no período de um
ano após realizada uma determinada conferência.

Gráfico 7 - Projetos de Lei e Emendas por Grupos Temáticos com limite de um ano

Projetos de lei e Emendas
Saúde
12%
34,7%

Minorias

16%
5,3%

Meio Ambiente

11,1%
Estado, Economia e
Desenvolvimento

20,9%

Educação, Cultura, Assistência
Social e Esporte

Gráfico 8 - Leis e Emendas Constitucionais por Grupos Temáticos com limite de um ano

Leis e Emendas Constitucionais
Saúde
13,3%

Minorias
13,3%

46,7%

0%

Meio Ambiente

13,3%
13,3%

Estado, Economia e
Desenvolvimento
Educação, Cultura, Assistência
Social e Esporte
Direitos Humanos

Finalmente, trataremos da evolução das decisões congressuais inspiradas pelas
deliberações das conferências ao longo dos diferentes governos do período constitucional de
1988. De novo, do ponto de vista das iniciativas há uma clara prevalência do fenômeno no
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governo Lula relativamente aos demais, embora o mesmo tenha adquirido alguma relevância
apenas a partir do governo FHC. Até aqui nada de novo. Todavia, do ponto de vista da eficácia
dos projetos, notamos que as diferenças observadas na análise anterior entre FHC e Lula
perdem significância quando introduzimos a restrição temporal. O resultado nos parece
natural principalmente se levamos em consideração que o exame do governo Lula não cobre
todo o ciclo de seu segundo mandato uma vez que o levantamento de dados se encerra em
outubro de 2009. Ademais, é importante também lembrar que estamos falando de leis
aprovadas no período de 12 meses após a realização de uma conferência. Em qualquer caso, a
aprovação de leis em uma ano é um evento raro, não sendo surpreendente encontrar
pouquíssimos evento tanto durante os dois mandatos de FHC, quanto do atual mandatário da
nação.

Tabela 3 – Projetos de Leis e Emendas por Governo arquivados e correntes classificados com
limite de um ano.
Governo

Projeto de Lei

Projeto de Emenda Leis

Emendas

à Constituição

Constitucionais

Sarney

0

0

0

0

Collor

0

0

0

0

Itamar

9

0

0

0

FHC I

26

0

4

0

FHC II

48

4

3

0

Lula I

73

4

7

0

Lula II

58

3

1

0
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5.

Conclusões e Recomendações

A pesquisa apresentada neste relatório buscou comprovar que as conferências
nacionais impulsionam a atividade legislativa do Congresso Nacional, fortalecendo, assim,
através de uma prática participativa e deliberativa, a democracia representativa no Brasil. Para
além da demonstração empírica, algumas questões teóricas se afiguraram importantes diante
dos dados. Estes, afinal, parecem contribuir para desconstruir o discurso de que a democracia
representativa e suas instituições encontram-se em crise no Brasil, assim como o argumento
de que a representação política é uma alternativa ‘second best’ diante da impossibilidade
fática de estabelecerem-se nas sociedades contemporâneas formas diretas de democracia que
facultem a participação dos cidadãos sem a mediação de representantes eleitos.
Ademais, os dados apresentados permitem questionar a validade da premissa de que
formas participativas e deliberativas de democracia seriam substituíveis à representação
política tradicionalmente exercida no Poder Legislativo. Com isso, espera-se que esta pesquisa
contribua para revalorizar o Poder Legislativo brasileiro, contribuindo para o aumento da
confiança popular no Congresso Nacional, mostrando como o mesmo é receptivo e permeável
às demandas expressas em práticas participativas dos cidadãos e em instâncias deliberativas
da sociedade civil. Esperamos, assim, fortalecer as instituições políticas do país, mostrando
que práticas participativas e experiências deliberativas devem ser institucionalizadas, passando
a compor a estrutura dos poderes do Estado, sem depender da vontade política de governos
que sejam menos ou mais favoráveis a elas.
A pesquisa permite perceber que a participação social não deve ser compreendida
como o oposto da representação política – ou seja, que não há antagonismo entre participação
e representação – e, especificamente, que representação não implica em não-participação e
vice-versa, isto é, que participação não implica em não-representação. Práticas participativas e
deliberativas como as conferências nacionais reproduzem internamente uma lógica
representativa semelhante àquela adotada no Poder Legislativo, porém seu diferencial reside
a) menos no aspecto da suposta ausência de mediação eleitoral e partidária entre as
preferências dos cidadãos e a ação dos representantes e, b) mais na qualidade das
deliberações produzidas, na especialização dos temas debatidos e na possibilidade de
alteração das preferências dos cidadãos ao longo do processo, na medida em que se
encontram expostos a informações produzidas por setores da sociedade civil diretamente
envolvidos com o tema objeto da prática participativa em questão, no caso as conferências
nacionais.
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Indo mais longe, pode-se rogar que o tipo de representação exercido nas práticas
legislativas devem servir de insumos para fortalecer a dimensão deliberativa do processo
legislativo do Congresso Nacional. A identificação da dimensão propriamente deliberativa das
práticas participativas como as conferências nacionais permitem delinear melhor os pontos de
contato entre os chamados modelos participativos e deliberativos de democracia, e entre
esses e a democracia representativa. A dimensão deliberativa é inerente às práticas
participativas, e estas devem ser concebidas como inerentes às instituições representativas. A
representação política deve conter dentro de si o que se chama de participação social, e esta
deve necessariamente envolver experiências deliberativas. Em outras palavras, democracia
representativa, participativa e deliberativa são modelos teóricos que devem ser conciliados na
prática. E as conferências nacionais provam que isso é possível.
A representação política deve ser concebida como uma mediação entre o Estado e a
sociedade civil não por pressupô-los apartados, mas por consistir em um modo de superar tal
afastamento por meio do fortalecimento do caráter participativo e deliberativo da própria
representação. Para que isso não seja mera especulação teórica, porém realidade concreta fazse imperioso um rearranjo institucional que possibilite a institucionalização de práticas e
experiências que tenham o potencial de fortalecer as dimensões participativas e deliberativas
que, por sua vez, devem ser inerentes às instituições da democracia representativa.
No que tange especificamente aos impactos das conferências nacionais de políticas
públicas sobre a atividade legislativa no Brasil, pode-se constatar que estamos diante de
fenômeno novo e de enorme potencial no que concerne ao aprofundamento do exercício da
democracia no Brasil. Não apenas as conferências têm influenciado a iniciativa de proposições
no Congresso Nacional, mas também o tem feito de maneira relativamente eficiente, uma vez
que diversas proposições aprovadas, além de emendas constitucionais promulgadas, são
tematicamente pertinentes a diretrizes extraídas das diversas conferências.
Não testamos as duas hipóteses derivadas do argumento teórico desenvolvido na
seção dedicada às relações entre o processo decisório do Legislativo e as Conferências
Nacionais. Cremos, entretanto, que a pesquisa fornece a base empírica inicial para futuros
testes. A nosso ver, este passo consiste em desdobramento obrigatório do trabalho. De todo
modo, nos parece pertinente avançar recomendações apoiadas nas referidas hipóteses,
iniciativa que se apóia na consistência lógica dos argumentos que lhes fundamentam.
Ademais, não custa acrescentar que observamos variação significativa no que tange à eficácia
das proposições, acionadas pelas conferências, que tramitam pelo Legislativo. Tal variação
requer explicação e, a nosso ver, nossas hipóteses servem para a busca das respostas
correspondentes.
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Foram duas as hipóteses:
H1) Quanto mais as Conferências expressarem a pluralidade de visões concernentes aos temas
sob discussão, maiores as chances de acolhimento de suas diretrizes enquanto parte da
atividade do Legislativo;
H2) Quanto maior a capacidade de isolar o objeto da discussão vis-á-vis issues alternativos,
protegendo-a de barganhas em torno de políticas não relevantes para os grupos envolvidos,
maior a chance de acolhimento de suas recomendações enquanto parte da atividade do
Legislativo.
Podemos a partir desdobrar as recomendações também em duas dimensões. A
primeira refere-se à dinâmica da própria conferência e deriva da hipótese 1, a hipótese
“informacional”. Ela será tão mais informativa para o Congresso e, portanto, confiável, quanto
maior for a pluralidade de visões, valores e interesses levadas em consideração durante o
processo deliberativo. Podemos a partir daí, por exemplo, prever tempos difíceis no Legislativo
para projetos eventualmente iniciados com base em resoluções e diretrizes da última
Conferência Nacional da Comunicação. Fato amplamente divulgado, os grandes órgãos de
imprensa, embora convidados, não participaram dos trabalhos da conferência.
A segunda dimensão diz respeito ao foco da proposição que surge da conferência e
deriva da hipótese 2, a hipótese da multidimensionalidade. As chances de avançar com uma
proposição legislativa com as características das resoluções e diretrizes das conferências
aumentam quanto menor for o elenco de questões tratadas em seu âmbito. Isto diminui a
probabilidade de montagem de coalizões de vetos entre minorias que se vêem atingidas pelas
medidas eventualmente aprovadas. Um caso em tela consiste no recente debate envolvendo o
Plano Nacional de Direitos Humanos III, resultante de conferência que aprovou como
resolução cada um dos itens abordados no âmbito do Programa. O problema foi a amplitude, a
“multidimensionalidade”, contida no documento. Cada um dos itens certamente conta com a
simpatia da maioria dos cidadãos brasileiros, contudo, tais maiorias não são as mesmas em
cada caso. Pior, a reação das minorias atingidas é sempre muito intensa, pois intenso é o
sentimento que tais questões suscitam nas pessoas e grupos concernentes. Assim, constatouse imediatamente uma coalizão de veto de minorias intensamente mobilizadas em torno das
questões.
O Plano Nacional de Direitos Humanos 3 explicitamente contemplou demandas
apresentadas em mais de 50 conferências nacionais ocorridas durante sete anos de governo
Lula, e isso responde pela sua multidimensionalidade. Não apenas as resoluções
das conferências específicas de direitos humanos foram levadas em consideração, mas
também, e especialmente, aquelas resultantes das conferências enquadradas no grupo
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temático 'minorias': promoção da igualdade racial, direitos da pessoa idosa, direitos das
pessoas com deficiência, povos indígenas, políticas para mulheres, GLBTs, etc. A primeira
versão do PNDH-3 foi elaborada após a 11a Conferência Nacional de Direitos Humanos,
realizada em 2008, mas a sua versão final, tal como promulgada no decreto presidencial de
dezembro de 2009, integrou propostas deliberadas não apenas antes da realização daquela
conferência, como também após, como é o caso, por exemplo, de algumas diretrizes
ratificadas na Conferência Nacional de Segurança Pública, realizada poucos meses antes da
promulgação do PNDH-3. O Plano Nacional de Direitos Humanos é, na verdade, tão transversal
quanto o tema dos direitos humanos é por sua natureza. Por isso estão contidas nele políticas
públicas relativas à supostamente outras áreas e outras conferências nacionais. Assim, sob a
rubrica direitos humanos, o PNDH-3 traz políticas públicas para mulheres, indígenas, negros,
quilombolas, mas também para áreas como segurança pública, educação, desenvolvimento
agrário e cidades.
Com as conferências nacionais de políticas públicas, o Estado abraçou a sociedade civil
de forma sem precedentes na história brasileira. Este é um fenômeno importante a se
observado, pois a alteração no padrão de relação Estado-sociedade implica diretamente na
forma da democracia. Por mais que se esteja, com o modelo vigente, adotando eventualmente
políticas liberais, encontra-se sem dúvida em jogo uma alteração no modelo liberal de
democracia. O que se observa empiricamente hoje no Brasil envolve questões teóricas
profundas, que ainda requerem tempo para serem elucidadas. Muitas democracias avançadas
preservam ainda uma separação nítida entre Estado e sociedade civil, mantendo intactas as
mediações políticas convencionais da democracia liberal e do Estado moderno. No Brasil, tal
separação vem deixando de ser nítida devido ao avanço de práticas participativas e
deliberativas como as conferências nacionais de políticas públicas, que trouxeram a sociedade
civil para dentro do Estado, e o fizeram por meio das instituições representativas, como o
Poder Executivo e o Poder Legislativo.
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7.

Banco de Dados: tabelas com a sistematização das proposições resultantes das
conferências nacionais realizadas entre 1988 e 2009.

Grupo Temático 1: Saúde
Tema: Saúde
IX Conferência Nacional de Saúde, 1992
Categorias
Diretrizes
Projetos de Lei e Propostas de Emenda à
Temáticas
Constituição
Seguridade
Social

Implantação
do SUS

Proibição
do
desconto dos gastos
com
saúde
do
Imposto de Renda
Regulamentar
o
imposto
sobre
grandes fortunas e
transações
financeiras
Estender a taxação
do Finsocial aos
grandes
proprietários rurais
e o recolhimento da
contribuição
previdenciária de
3%
sobre
a
produção
comercializada para
médios e grandes
proprietários rurais.
Aliviar
a
carga
tributária
do
empresário
e
pequeno produtor
rural
Criar um Fundo de
Aplicação
da
Seguridade Social
Regulamentar
os
convênios com os
hospitais privados
sem fins lucrativos
no
sentido
de
resgatar
suas
funções

PL-5882/2009; PL-5203/2009; PL4972/2009; PL-4881/2009; PL-4393/2008;
PL-4235/2008; PL-3553/2008; PL3481/2008; PL-3276/2008; PL-3088/2008;
PL-3054/2008; PL-2804/2008; PL2784/2008; PL-2583/2007; PL-2481/2007;
PL-2464/2007; PL-2458/2007; PL1885/2007; PL-1836/2007; PL-1534/2007;
PL-1308/2007; PL-164/2007; PL-123/2007;
PL-54/2007; PL-7504/2006; PL-7134/2006;
PL-6725/2006; PL-6125/2005; PL5624/2005; PL-5554/2005; PL-5499/2005;
PL-5244/2005; PL-4166/2004; PL3730/2004; PL-3631/2004; PL-3564/2004;
PL-2966/2004; PL-830/2003; PL-826/2003;
PL-544/2003; PL-316/2003; PL-7446/2002;
PL-5964/2001; PL-3899/2000; PL3171/2000; PL-3077/2000; PL-2863/2000;
PL-2099/1999; PL-3871/1997; PL3587/1997; PL-2942/1997; PL-5882/2009;
PL-5203/2009; PL-4972/2009; PL4881/2009; PL-4393/2008; PL-4235/2008;
PL-3553/2008; PL-3481/2008 PL3276/2008; PL-3088/2008; PL-3054/2008;
PL-2804/2008; PL-2784/2008; PL2583/2007; PL-2481/2007; PL-2464/2007;
PL-2458/2007; PL-1885/2007; PL1836/2007; PL-1534/2007; PL-1308/2007;
PL-164/2007; PL-123/2007; PL-54/2007;
PL-7504/2006; PL-7134/2006; PL6725/2006; PL-6125/2005; PL-5624/2005;
PL-5554/2005; PL-5499/2005; PL5244/2005; PL-4166/2004; PL-3730/2004;
PL-3631/2004; PL-3564/2004; PL2966/2004; PL-830/2003; PL-826/2003; PL544/2003; PL-316/2003; PL-7446/2002; PL5964/2001; PL-3899/2000; PL-3171/2000;

Leis e
Emendas à
Constituição
LEI 9.836/1999
LEI 8.861/1994

LEI 8.444/1992
LEI 11.736/2008
LEI 11.723/2008

LEI 11.721/2008
LEI 11.695/2008
LEI 11.664/2008
LEI 11.650/2008
LEI 11.634/2007
LEI 11.633/2007
LEI 11.605/2007
LEI 11.585/2007
LEI 11.584/2007
LEI 11.521/2007
LEI 11.506/2007
LEI 11.500/2007
LEI 11.387/2006
LEI 11.381/2006
LEI 11.347/2006
LEI 11.303/2006
LEI 11.291/2006
LEI 11.265/2006
87

comunitárias
sociais

Controle
Social

e PL-3077/2000; PL-2863/2000; PL2099/1999; PL-3871/1997; PL-3587/1997;
PL-2942/1997; PL-5882/2009; PL5203/2009; PL-4972/2009; PL-4881/2009;
Que se proíba a
PL-4393/2008; PL-4235/2008; PLremuneração
3553/2008; PL-3481/2008; PL-3276/2008;
baseada
na
PL-3088/2008; PL-3054/2008; PLprodutividade
2804/2008; PL-2784/2008; PL-2583/2007;
Regulamentação da
PL-2481/2007; PL-2464/2007; PLart 200 inciso III da
2458/2007; PL-1885/2007; PL-1836/2007;
Constituição
PL-1534/2007; PL-1308/2007; PLFederal que atribui
164/2007; PL-123/2007; PL-54/2007; PLao SUS a tarefa de
7504/2006; PL-7134/2006; PL-6725/2006;
"ordenar
a
PL-6125/2005; PL-5624/2005; PLformação
de
5554/2005; PL-5499/2005; PL-5244/2005;
recursos humanos
PL-4166/2004; PL-3730/2004; PLApoio ao projeto de
3631/2004; PL-3564/2004; PL-2966/2004;
lei
sobre
PL-830/2003; PL-826/2003; PL-544/2003;
democratização dos
PL-316/2003; PL-7446/2002; PLmeios
de
5964/2001; PL-3899/2000; PL-3171/2000;
comunicação
PL-3077/2000; PL-2863/2000; PLQue
seja 2099/1999; PL-3871/1997; PL-3587/1997;
estabelecida uma PL-2942/1997; PLS 10/2008; PLS 190/2009;
Política de Controle PLS 219/2007; PLS 227/2008; PLS
Social dos meios de 352/2003; PLS 373/2009; PLS 98/2003; PLcomunicação
5694/2009; PL-5417/2009; PL-4974/2009;
PL-4881/2009; PL-3343/2008; PL3174/2008; PL-5312/2005; PL-7470/2002;
PL-5203/2009; PL-4577/2009; PL4518/2008; PL-2598/2007; PL-1885/2007;
PL-844/2007; PL-7504/2006; PL5312/2005; PL-5244/2005; PL-3257/2004;
PL-2013/2003; PL-582/2003; PL-281/2003;
PL-6952/2002; PL-6482/2002; PL3375/2000; PL-3871/1997; PL-5882/2009;
PL-5263/2009; PL-4972/2009; PL4648/2009; PL-4467/2008; PL-3998/2008;
PL-3711/2008; PL-3145/2008; PL3084/2008; PL-6952/2002; PL-22/2007; PL5799/2005; PL-5584/2005; PL-4251/2004;
PL-2061/2003; PL-1564/2003; PL7703/2006; PLS 10/2008; PLS 190/2009;
PLS 219/2007; PLS 227/2008; PLS
352/2003; PLS 373/2009; PLS 80/2004; PLS
94/2007; PLS 98/2003; PLS 102/2006; PLS
140/2009;PLS 187/2002;PLS 192/2009; PLS
198/2005; PLS 208/2005; PLS 219/2007;
PLS 227/2008; PLS 228/2008; PLS
276/2004; PLS 298/2008; PLS 302/2007;
PLS 315/2007; PLS 317/2007; PLS
327/2003; PLS 347/2007; PLS 352/2003;
PLS 354/2005; PLS 364/2008; PLS

LEI 11.255/2005
LEI 11.185/2005
LEI 11.108/2005
LEI 10.972/2004
LEI 10.708/2003
LEI 10.702/2003
LEI 10.674/2003
LEI 10.651/2003
LEI 10.547/2002
LEI 10.516/2002
LEI 10.465/2002
LEI 10.456/2002
LEI 10.439/2002
LEI 10.424/2002
LEI 10.332/2001
LEI 10.289/2001
LEI 10.223/2001
LEI 10.216/2001
LEI 10.029/2000
EMC 51/2006
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369/2009; PLS 375/2008; PLS 378/2007;
PLS 405/2005; PLS 417/2005; PLS 44/2004;
PLS 465/2008; PLS 474/2008; PLS
480/2003; PLS 510/2007; PLS 55/2006; PLS
57/2008; PLS 74/2007; PLS 87/2009.
Totais

142

43

89

X Conferência Nacional de Saúde, 1996
Categorias
Temáticas

Cidadania e
Políticas
Públicas

Gestão e
Organização
dos Serviços
de Saúde

Controle
Social

Diretrizes
Regulamentação da lei nº
4.117/62 que estabelece o
Código
Brasileiro
de
Telecomunicações
Criação
de
legislação
específica que garanta uma
Política
Nacional
de
Saneamento integrada à
Política Nacional de Saúde
Elaborar legislação que
regulamente a produção,
utilização,
manipulação,
seleção e destino final de
medicamentos
O Ministério da Saúde deve
formular
proposta
de
legislação sobre a produção,
aquisição, distribuição e
localização
de
equipamentos e tecnologias
para os setores público e
privado de saúde
O Conselho Nacional de
Saúde
deve
elaborar
proposta de legislação para
o
reconhecimento
de
estabelecimentos
com
atuação na área da Saúde
como
entidades
filantrópicas e sem fins
lucrativos
Os gestores do SUS devem
aprofundar a legislação que
trata
da
participação
complementar do setor
privado e filantrópico no
SUS
Criação de legislação que
impeça
a
perseguição
política
e
garanta
estabilidade, dispensa de
ponto e abono de faltas
daqueles que são membros
dos Conselhos de Saúde ,
quando do exercício de suas
funções

Projetos de Lei e Propostas de
Emenda à Constituição
PL-844/2007; PL-830/2003; PL826/2003; PL-7703/2006; PL7504/2006; PL-7470/2002; PL7446/2002; PL-7134/2006; PL6952/2002; PL-6725/2006; PL6482/2002; PL-6125/2005; PL5964/2001; PL-5882/2009; PL582/2003; PL-5799/2005; PL5694/2009; PL-5624/2005; PL5584/2005; PL-5554/2005; PL5499/2005; PL-544/2003; PL5417/2009; PL-54/2007; PL5312/2005; PL-5263/2009; PL5244/2005; PL-5203/2009; PL4974/2009; PL-4972/2009; PL4881/2009; PL-4648/2009; PL4577/2009; PL-4518/2008; PL4467/2008; PL-4393/2008; PL4251/2004; PL-4235/2008; PL4234/2008; PL-4166/2004; PL3998/2008; PL-3899/2000; PL3871/1997; PL-3752/2008; PL3730/2004; PL-3711/2008; PL3631/2004; PL-3587/1997; PL3564/2004; PL-3553/2008; PL3481/2008; PL-3375/2000; PL3343/2008; PL-3276/2008; PL3257/2004; PL-3174/2008; PL3171/2000; PL-316/2003; PL3145/2008; PL-3088/2008; PL3084/2008; PL-3077/2000; PL3054/2008; PL-2966/2004; PL2942/1997; PL-2864/2008; PL2863/2000; PL-281/2003; PL2804/2008; PL-2784/2008; PL2598/2007; PL-2583/2007; PL2481/2007; PL-2464/2007; PL2458/2007; PL-22/2007; PL2099/1999; PL-2061/2003; PL2013/2003; PL-1885/2007; PL1836/2007; PL-164/2007; PL1564/2003; PL-1534/2007; PL1308/2007; PL-123/2007; PLS
98/2003; PLS 94/2007; PLS
87/2009; PLS 80/2004; PLS
76/2009; PLS 74/2007; PLS

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 9.836/1999
LEI 10.029/2000
LEI 10.216/2001
LEI 10.223/2001
LEI 10.289/2001
LEI 10.332/2001
LEI 10.424/2002
LEI 10.439/2002
LEI 10.456/2002
LEI 10.465/2002
LEI 10.516/2002
LEI 10.547/2002
LEI 10.651/2003
LEI 10.674/2003
LEI 10.702/2003
LEI 10.708/2003
LEI 10.972/2004
LEI 11.108/2005
LEI 11.185/2005
LEI 11.255/2005
LEI 11.265/2006
LEI 11.291/2006
LEI 11.303/2006
LEI 11.347/2006
LEI 11.381/2006
LEI 11.387/2006
LEI 11.500/2007
LEI 11.506/2007
LEI 11.521/2007
LEI 11.584/2007
LEI 11.585/2007
LEI 11.605/2007
LEI 11.633/2007
LEI 11.634/2007
LEI 11.650/2008
LEI 11.664/2008
LEI 11.695/2008
LEI 11.721/2008
LEI 11.723/2008
LEI 11.736/2008
EMC 51/2006
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A
composição
dos
Conselhos
deve
ser
estabelecida em lei, e não
através de decreto do Poder
Executivo
Modificação da sistemática
de
recolhimento
dos
recursos
referentes
às
contribuições sociais e seus
rendimentos, de forma que
Financiamento
sejam desviadas para outros
fins
Aprovação do projeto de
emenda constitucional n.
169/93
Criação de leis que tornem o
atraso no pagamento de
salários dos servidores
públicos
em
crime
inafiançável, impedindo os
responsáveis
de
concorrerem
a
cargos
públicos eletivos ou de
Recursos
indicação
Humanos
Criar projeto de lei que
disponha
sobre
as
Comunicações de Acidentes
de Trabalho (CAT)
Imediata aprovação do
projeto de lei que garante a
cidadania e a ressocialização
dos Conselhos de Saúde
Totais

55/2006; PLS 510/2007; PLS
480/2003; PLS 474/2008; PLS
44/2004; PLS 417/2005; PLS
405/2005; PLS 378/2007; PLS
375/2008; PLS 373/2009; PLS
369/2009; PLS 354/2005; PLS
352/2003; PLS 347/2007; PLS
327/2003; PLS 317/2007; PLS
315/2007; PLS 302/2007; PLS
298/2008; PLS 276/2004; PLS
228/2008; PLS 227/2008; PLS
219/2007; PLS 208/2005; PLS
198/2005; PLS 192/2009; PLS
190/2009; PLS 187/2002; PLS
140/2009; PLS 102/2006; PLS
10/2008; PLS 57/2008; PLS
465/2008; PLS 364/2008; PLS
10/2008.

127

41

91

XI Conferência Nacional de Saúde, 2000
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Aperfeiçoamento
e
regulamentação
de
leis
referentes ao Controle Social da
Saúde
Exigir que a criação dos
Conselhos de Saúde se dê por
meio de lei federal, estadual e
municipal
Elaborar lei complementar que
vincule o repasse de recursos
Controle Social financeiros
aos
respectivos
gestores para o funcionamento
efetivo dos Conselhos de Saúde,
de acordo com os dispositivos
legais
Projeto de lei que regulamente
que as funções de Secretário do
Conselho, ouvidos e presidência
do Conselho devem ser definidas
através de eleição no Conselho
de Saúde
Regulamentação de EC29/00,
especialmente
quanto
a
definição clara dos conceitos de
gastos em ações e serviços
públicos de saúde
Criar mecanismos legais para
ampliar e garantir um maior
controle
sobre
o
Fundo
Municipal de Saúde por parte da
Financiamento comunidade através do Conselho
Municipal de Saúde
Definir
como
fonte
de
financiamento
complementar
aos Fundos de Saúde 50% de
multas de trabalho, taxas e
multas da Vigilância Sanitária,
venda de bebidas alcoólicas,
agrotóxicos e cigarros e 1%
sobre o Imposto de Renda
Destinar 1% dos impostos das
empresas para o Fundo da
Fortalecimento Infância e da Adolescência
do SUS
Revisar a Lei das Patentes
visando
barateamento
dos
fármacos

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição
PL-5882/2009; PL-5203/2009;
PL-4972/2009; PL-4881/2009;
PL-5694/2009; PL-5417/2009;
PL-4974/2009; PL-4577/2009;
PL-5263/2009; PL-4648/2009;
PL-4518/2008; PL-4467/2008;
PL-4393/2008; PL-4235/2008;
PL-4234/2008; PL-3998/2008;
PL-3752/2008; PL-3711/2008;
PL-3553/2008; PL-3481/2008;
PL-3343/2008; PL-3276/2008;
PL-3174/2008; PL-3145/2008;
PL-3088/2008; PL-3084/2008;
PL-3054/2008; PL-2864/2008;
PL-2804/2008; PL-2784/2008;
PL-844/2007; PL-54/2007; PL2598/2007; PL-2583/2007;
PL-2481/2007; PL-2464/2007;
PL-2458/2007; PL-22/2007;
PL-1885/2007; PL-1836/2007;
PL-164/2007; PL-1534/2007;
PL-1308/2007; PL-123/2007;
PL-7703/2006; PL-7504/2006;
PL-7134/2006; PL-6725/2006;
PL-6125/2005; PL-5799/2005;
PL-5624/2005; PL-5584/2005;
PL-5554/2005; PL-5499/2005;
PL-5312/2005; PL-5244/2005;
PL-4251/2004; PL-4166/2004;
PL-3730/2004; PL-3631/2004;
PL-3564/2004; PL-3257/2004;
PL-2966/2004; PL-830/2003;
PL-826/2003; PL-582/2003;
PL-544/2003; PL-316/2003;
PL-281/2003; PL-2061/2003;
PL-2013/2003; PL-1564/2003;
PL-7470/2002; PL-7446/2002;
PL-6952/2002; PL-6482/2002;
PL-5964/2001; PL-3899/2000;
PL-3375/2000; PL-3171/2000;
PL-3077/2000; PL-2863/2000;
PLS 98/2003; PLS 94/2007;
PLS 87/2009; PLS 80/2004;
PLS 76/2009; PLS 74/2007;
PLS 55/2006; PLS 510/2007;
PLS 480/2003; PLS 474/2008;

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 10.029/2000
LEI 10.216/2001
LEI 10.223/2001
LEI 10.289/2001
LEI 10.332/2001
LEI 10.424/2002
LEI 10.439/2002
LEI 10.456/2002
LEI 10.465/2002
LEI 10.516/2002
LEI 10.547/2002
LEI 10.651/2003
LEI 10.674/2003
LEI 10.702/2003
LEI 10.708/2003
LEI 10.972/2004
LEI 11.108/2005
LEI 11.185/2005
LEI 11.255/2005
LEI 11.265/2006
LEI 11.291/2006
LEI 11.303/2006
LEI 11.347/2006
LEI 11.381/2006
LEI 11.387/2006
LEI 11.500/2007
LEI 11.506/2007
LEI 11.521/2007
LEI 11.584/2007
LEI 11.585/2007
LEI 11.605/2007
LEI 11.633/2007
LEI 11.634/2007
LEI 11.650/2008
LEI 11.664/2008
LEI 11.695/2008
LEI 11.721/2008
LEI 11.723/2008
LEI 11.736/2008
LEI 11.889/2008
EMC 51/2006
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Propor que seja revogada a "Lei
Lúcio Alcântara" para garantir o
acesso pleno do usuário do SUS
aos Hospitais Universitários
Elaborar um Plano Nacional de
Saúde sob a égide dos princípios
do SUS que oriente as ações de
todas as áreas
Descriminalizar o aborto
Defender a regulamentação das
Saúde da
parteiras tradicionais e dos
Mulher
agentes comunitários de saúde,
garantindo sua capacitação
profissional
Apoiar a efetivação da Reforma
Saúde Mental
Psiquiátrica no Brasil
Recomendar a modificação da
Lei dos Genéricos para permitir a
equiparação dos medicamentos
similares aos medicamentos
genéricos
Apoiar o encaminhamento ao
Congresso Nacional e ao
Ministério da Saúde da proposta
Medicamentos de controle de preços de
e Assistência medicamentos constantes do
Farmacêutica voto em separado do CPI dos
Medicamentos, a partir daqueles
medicamentos integrantes da
RENAME
Rejeitar a emenda aprovada no
Senado que modificou o texto
original (...) (emenda n°1 - CAS
do Projeto de Lei da Câmara nº1,
de 1999)
Regulamentar a NOB de RH para
o SUS
Recursos
Regulamentar as ocupações
Humanos
existentes/atuantes no SUS:
auxiliar
de
consultório
odontológico, THD, ACB, etc.
Desenvolver uma Política de
Interiorização dos Médicos e
demais profissionais de saúde
Elaborar um Programa Nacional
Relações de
de Capacitação em Saúde
Trabalho
Mental
Criar uma lei que permita a
divulgação permanente das
ações de saúde, instituindo a

PLS 44/2004; PLS 417/2005;
PLS 405/2005; PLS 378/2007;
PLS 375/2008; PLS 373/2009;
PLS 369/2009; PLS 354/2005;
PLS 352/2003; PLS 347/2007;
PLS 327/2003; PLS 317/2007;
PLS 315/2007; PLS 302/2007;
PLS 298/2008; PLS 276/2004;
PLS 228/2008; PLS 227/2008;
PLS 219/2007; PLS 208/2005;
PLS 198/2005; PLS 192/2009;
PLS 190/2009; PLS 187/2002;
PLS 140/2009; PLS 102/2006;
PLS 10/2008; PLS 57/2008;
PLS 465/2008; PLS 364/2008;
PLS 10/2008.
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obrigatoriedade de espaços na
mídia
Totais

123

41

94

XII Conferência Nacional de Saúde, 2003

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Direito à Saúde

Aprovar código de defesa do usuário do
SUS no Congresso Nacional
Aprovar no Congresso Nacional o Código
Nacional de Saúde
Encaminhar projeto de lei federal com o
propósito de garantir a inclusão de
pessoas com hanseníase, HIV/AIDS e
HCV, tuberculose e outras patologias
crônicas e em situação de risco social
nos programas de amparo social

Seguridade Social Apoiar a aprovação do projeto de lei que
e a Saúde
prevê a aposentadoria das donas de casa
Construir uma Lei de Seguridade Social
para a administração pública brasileira,
Intersetorialidade
análoga à Lei de Responsabilidade Fiscal
das Ações de
Recomendar a regulamentação urgente
Saúde
do Estatuto da Cidade e do Estatuto dos
Povos Indígenas
Criar instrumentos legislativos e de
gestão capazes de efetivar as
Construção do
responsabilidades
comuns
de
SUS
planejamento, de coordenação e de
avaliação de Sistema único de Saúde nas
três esferas de governo
Estabelecer uma política de combate ao
uso indiscriminado de agrotóxicos e
Organização
produtos que alteram o crescimento e
desenvolvimento de animais
Promover mobilização contra a Adin
n°2.999/03 contra a resolução n°322/03
do Conselho Nacional de Saúde, que
parova diretrizes acerca da emenda
constitucional 29/00
Definir, por lei, a tramitação prioritária
Controle Social e
no Poder Judiciário das ações que
Gestão
versem sobre o direito de saúde,
Participativa
inclusive as propostas pelo Ministério
Público
Modificar o parágrafo 1° do artigo 1º da
lei n°8.142 modificando o caráter da
Conferência Nacional de Saúde de
propositivo para deliberativo

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-844/2007
PL-830/2003
PL-826/2003
PL-7703/2006
PL-7504/2006
PL-7134/2006
PL-6725/2006
PL-6125/2005
PL-5882/2009
PL-582/2003
PL-5799/2005
PL-5694/2009
PL-5624/2005
PL-5584/2005
PL-5554/2005
PL-5499/2005
PL-544/2003
PL-5417/2009
PL-54/2007
PL-5312/2005
PL-5263/2009
PL-5244/2005
PL-5203/2009
PL-4974/2009
PL-4972/2009
PL-4881/2009
PL-4648/2009
PL-4577/2009
PL-4518/2008
PL-4467/2008
PL-4393/2008
PL-4251/2004
PL-4235/2008
PL-4234/2008
PL-4166/2004
PL-3998/2008
PL-3752/2008
PL-3730/2004
PL-3711/2008
PL-3631/2004
PL-3564/2004
PL-3553/2008
PL-3481/2008

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 10.651/2003
LEI 10.674/2003
LEI 10.702/2003
LEI 10.708/2003
LEI 10.972/2004
LEI 11.108/2005
LEI 11.185/2005
LEI 11.255/2005
LEI 11.265/2006
LEI 11.291/2006
LEI 11.303/2006
LEI 11.347/2006
LEI 11.381/2006
LEI 11.387/2006
LEI 11.500/2007
LEI 11.506/2007
LEI 11.521/2007
LEI 11.584/2007
LEI 11.585/2007
LEI 11.605/2007
LEI 11.633/2007
LEI 11.634/2007
LEI 11.650/2008
LEI 11.664/2008
LEI 11.695/2008
LEI 11.721/2008
LEI 11.723/2008
LEI 11.736/2008
LEI 11.889/2008
EMC 51/2006
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Garantir a regulamentação do artigo da
Constituição Federal que trata das
aposentadorias especiais para os
trabalhadores do serviço público que
atuam em áreas e atividades periculosas,
insalubres e penosas
Regulamentar a lei n°10.507/02, relativa
aos agentes comunitários de saúde
(ACS), garantindo a permanência de mais
de 180 mil agentes em todo o país por
meio de processo seletivo público ou
concurso público
Apoio à PEC n°07/03, que altera o inciso
II, do artigo 37 da Constituição Federal,
permitindo
a
contratação
pela
administração pública de agentes
comunitários de saúde
Contra o projeto de lei do Ato Médico
Normatizar e reconhecer a atividade dos
facilitadores das Práticas Integrativas de
Saúde (PIS)
Trabalho na Saúde Regulamentar a categoria profissional
dos trabalhadores de nível médio que
atuam na área de controle de zoonoses
pelo governo federal e em âmbito
nacional
Regulamentar a profissão do agente de
saúde ambiental e dos agentes de
redução de danos
Regulamentar o cargo técnico de
farmácia/auxiliar de farmácia para todas
as unidades da rede SUS
Reconhecer e regulamentar a categoria
profissional dos agentes indígenas de
saúde, definindo os padrões de
formação para a sua certificação
Permitir e agilizar a legalização dos
profissionais de saúde estrangeiros que
dão suporte ao atendimento das equipes
de Saúde da Família
Assegurar a criação e regulamentação
das profissões de técnico em higiene
dental e de auxiliar de consultório
dentário no SUS
Ciência e
Tecnologia em
Saúde
Revisar a Lei de Patentes
Apoiar o veto ao artigo 96 da Reforma
Financiamento Tributária que trata da desvinculação de
recursos da União (DRU)

PL-3343/2008
PL-3276/2008
PL-3257/2004
PL-3174/2008
PL-316/2003
PL-3145/2008
PL-3088/2008
PL-3084/2008
PL-3054/2008
PL-2966/2004
PL-2864/2008
PL-281/2003
PL-2804/2008
PL-2784/2008
PL-2598/2007
PL-2583/2007
PL-2481/2007
PL-2464/2007
PL-2458/2007
PL-22/2007
PL-2061/2003
PL-2013/2003
PL-1885/2007
PL-1836/2007
PL-164/2007
PL-1564/2003
PL-1534/2007
PL-1308/2007
PL-123/2007
PLS 98/2003
PLS 94/2007
PLS 87/2009
PLS 80/2004
PLS 76/2009
PLS 74/2007
PLS 55/2006
PLS 510/2007
PLS 480/2003
PLS 474/2008
PLS 44/2004
PLS 417/2005
PLS 405/2005
PLS 378/2007
PLS 375/2008
PLS 373/2009
PLS 369/2009
PLS 354/2005
PLS 352/2003
PLS 347/2007
PLS 327/2003
PLS 317/2007
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Regulamentar
o
dispositivo
constitucional que trata da destinação
de recursos para a Saúde
Impedir, por meio de legislação
específica, que os três poderes utilizem
recursos públicos para o financiamento
de planos de saúde aos servidores e
exigir que os governos realoquem para a
saúde os recursos previstos na EC29/00
Criar dispositivo legal para que sejam
destinadas à atenção à saúde de 10% a
30% dos recursos arrecadados através
das multas de trânsito federais,
estaduais e municipais e que o repasse
seja realizado para os fundos
componentes
Regulamentar e fazer cumprir o artigo 35
da Lei n°8.808/90, que define o processo
nacional de repartição dos recursos do
SUS
Totais

PLS 315/2007
PLS 302/2007
PLS 298/2008
PLS 276/2004
PLS 228/2008
PLS 227/2008
PLS 219/2007
PLS 208/2005
PLS 198/2005
PLS 192/2009
PLS 190/2009
PLS 140/2009
PLS 102/2006
PLS 10/2008
PLS 57/2008
PLS 465/2008
PLS 364/2008
PLS 10/2008
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XIII Conferência Nacional de Saúde, 2007

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Propor ao Congresso Nacional a agilização do
projeto de lei que estabelece seis meses para
licença materna e 15 dias para licença paterna
Revogar a portaria que proíbe a doação de sangue
da população GLBTT
Proibir, por meio de lei complementar a lei federal
n°9.055/95, a extração e o uso do amianto branco
como matéria-prima de qualquer produto devido
ao seu efeito cancerígeno
Defender a Lei de Responsabilidade Fiscal Projeto de Lei nº 210/06
Revogar a Lei Kandir, que isenta do ICMS as
mercadorias destinadas à exportação e os serviços
prestados para pessoas físicas e jurídicas no
exterior, de competência dos estados
Elaborar projeto de lei que estabeleça percentual
de tributos arrecadados com a produção e a
expansão da cadeia produtiva de atividades como
Desafios à
efetivação do a canavieira, de drogas lícitas (fumo e álcool,
mineração, madeira, etc.
direito
humano à
Apoiar e aprovar a regulamentação em lei da
saúde
venda de medicamentos fracionados.
Criar legislação específica e implantar fiscalização
sobre as granjas de suínos, em relação ao destino
inadequado de dejetos, e para disciplinar o
controle populacional de cães e gatos
Sugerir a elaboração de projeto de lei que isente
os pacientes que utilizam a oxigenoterapia do
acrescimento do consumo de energia elétrica,
após o início do uso dos equipamentos e dos
condensadores
Sugerir a elaboração de projeto de lei que delimite
um teto para o corte de cana-de-açúcar que evite
o desgaste físico excessivo ou de morte por
exaustão dos trabalhadores, estipulando um teto
de dez toneladas
Realizar reforma tributária e administrativa no
Estado brasileiro contemplando políticas sociais
como saúde, educação, assistência social,
moradia, transportes e cultura

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-844/2007
PL-5882/2009
PL-5694/2009
PL-5417/2009
PL-54/2007
PL-5263/2009
PL-5203/2009
PL-4974/2009
PL-4972/2009
PL-4881/2009
PL-4648/2009
PL-4577/2009
PL-4518/2008
PL-4467/2008
PL-4393/2008
PL-4235/2008
PL-4234/2008
PL-3998/2008
PL-3752/2008
PL-3711/2008
PL-3553/2008
PL-3481/2008
PL-3343/2008
PL-3276/2008
PL-3174/2008
PL-3145/2008
PL-3088/2008
PL-3084/2008
PL-3054/2008
PL-2864/2008
PL-2804/2008
PL-2784/2008
PL-2598/2007
PL-2583/2007
PL-2481/2007
PL-2464/2007
PL-2458/2007
PL-22/2007
PL-1885/2007
PL-1836/2007
PL-164/2007
PL-1534/2007

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.500/2007
LEI 11.506/2007
LEI 11.521/2007
LEI 11.584/2007
LEI 11.585/2007
LEI 11.605/2007
LEI 11.633/2007
LEI 11.634/2007
LEI 11.650/2008
LEI 11.664/2008
LEI 11.695/2008
LEI 11.721/2008
LEI 11.723/2008
LEI 11.736/2008
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Regulamentar o uso de produtos que trazem
riscos à saúde (amianto, chumbo, mercúrio,
benzeno, radiações ionizantes, agrotóxicos e
transgênicos)
Que seja retirado do Congresso Nacional o Projeto
de Lei do Ato Médico
Propor a agilização da aprovação no Congresso
Nacional do projeto de lei n°026/07, que concede
dispensa de incorporações aos conscritos que se
encontram no mercado formal de trabalho

Ato Médico

Rever a Lei de Responsabilidade Fiscal e o
Programa de Ajuste Fiscal no sentido de garantir
uma política de saúde dos trabalhadores da saúde
Retirar a lei que mudou a idade para a
aposentadoria de várias categorias profissionais,
mesmo tendo o tempo suficiente de contribuição
previdenciária
Que seja retirado do Congresso Nacional o projeto
de lei contra a fluoretação das águas de
abastecimento, benefício indispensável para a
prevenção de doenças bucais
Elaborar uma política nacional que estabeleça a
profilaxia primária em hemofilia
Reivindicar junto ao Senado Federal a aprovação
imediata do PLC 89/2007, garantindo a fixação
definitiva para o financiamento das ações de
saúde do SUS

PL-1308/2007
PL-123/2007
PLS 94/2007
PLS 87/2009
PLS 76/2009
PLS 74/2007
PLS 510/2007
PLS 474/2008
PLS 378/2007
PLS 375/2008
PLS 373/2009
PLS 369/2009
PLS 347/2007
PLS 317/2007
PLS 315/2007
PLS 302/2007
PLS 298/2008
PLS 228/2008
PLS 227/2008
PLS 219/2007
PLS 192/2009
PLS 190/2009
PLS 140/2009
PLS 102/2006
PLS 10/2008
PLS 57/2008
PLS 465/2008
PLS 364/2008
PLS 10/2008

Recomendar a retirada do projeto de lei n°92/07
Garantir a regulamentação do projeto de lei
n°2.354/03, que dispõe sobre a regulamentação
do trabalho das parteiras tradicionais
SUS na
Seguridade
Social e o
Pacto pela
Saúde

Regulamentar a jornada de trabalho de 30 horas
semanais para todos os trabalhadores da saúde
que não têm regulação específica
Regulamentar a Política Nacional de Redução de
Danos
Definir e regulamentar a Política de Assistência
aos Portadores da Doença de Jorge Lobo
Exigir, por norma legal adequada, a qualificação
específica de gestores, especialmente em cargos
de direção de hospitais, secretarias de saúde,
coordenação de serviços e programas de saúde
Encaminhar e garantir as regulamentações e o
piso salarial nacional no âmbito do SUS para todos
os profissionais e trabalhadores
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Encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei
estabelecendo piso nacional salarial aos agentes
comunitários de saúde e agentes de endemias
Criar projeto de lei para inviabilizar a contratação
de serviços terceirizados junto às UBS, aos prontosocorros e aos serviços hospitalares
Estipular, via legislação federal, o mês de março
como prazo final para que os gestores do Poder
Executivo que descumprirem as normas previstas
pela Ecn°29 sejam punidos por meio de perda de
mandato ou de seus direitos políticos por 4 anos
Apoiar e contribuir para a aprovação do PL
122/06, que criminaliza a homofobia e a lebofobia
Regulamentar imediatamente o art 35°/ da lei
8.080/90 assegurando critérios diferenciados de
financiamento para unidades da Federação que
possuam mais de 90 % da população
exclusivamente atendida pela rede pública de
saúde
Regulamentar por lei federal a concessão de
dispensa de atividades laborais aos conselheiros
quando da sua participação em atividades dos
Conselhos de Saúde
Tornar lei a resolução CSN n°333/2003
Regulamentar a proibição da participação, na
condição de conselheiros representantes de
usuários e trabalhadores, das pessoas em
exercício de cargos de confiança e comissionados
de qualquer natureza
Totais

71

14
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Tema: Saúde Bucal
II Conferência Nacional de Saúde Bucal 1993

Categorias Temáticas

Financiamento

Recursos Humanos

Controle Social

Totais

Diretrizes
Reforma Fiscal que contemple
o financiamento adequado do
SUS e que se regulamente o
art.35 da Lei 8.080/80
Incluir obrigatoriedade de
alocação mínima de 10% do
orçamento fiscal da União, dos
Estados e Municípios para a
saúde
Criar linhas de financiamento
para o desenvolviment0 de
tecnologias,
pesquisas
e
produção de insumos em
Saúde Bucal
Aprovação na íntegra do
Projeto de Lei 53/93 que trata
da
regulamentação
das
profissões de THD e ACD
Alterar a legislação que cria e
rege o funcionamento dos
Conselhos de Odontologia
introduzindo
modificações
regimentais que permitam
direito de voto e de serem
votados aos THD´s, TDP´s,
APD´s e ACD´s nas diretorias
do CFO e dos CRO.
Aprovação do Projeto de Lei
59/93 que trata do piso salarial
de médicos e cirurgiõesdentistas
Exigir
a
criação
e
a
regulamentação dos Conselhos
Gestores das Unidades de
Saúde, nos moldes da Lei
8.142/90

Projetos de Lei e
Propostas de
Leis e Emendas
Emenda à
à Constituição
Constituição
PL-4281/2008
LEI 10.465/2002
PL-3707/2008
LEI 11.889/2008
PL-2776/2008
PL-422/2007
PL-5391/2005
PL-1274/2003

6

2
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III Conferência Nacional de Saúde Bucal 2004

Categorias
Temáticas

Cidadania

Projetos de
Lei e
Leis e Emendas à
Diretrizes
Propostas de
Constituição
Emenda à
Constituição
Solicitar arquivamento do Projeto de Lei PL-4281/2008 LEI 11.889/2008
PL-3707/2008
nº510/2003 que revoga a Lei n°6.050
PL-2776/2008
Propor projeto de lei para a inclusão no currículo PL-422/2007
escolar conceitos e práticas de saúde, saúde PL-5391/2005
bucal, meio ambiente e cidadania
Possibilitar a quebra de todas as patentes dos
medicamentos e insumos odontológicos na
formulação de produtos genéricos ou similares
Projeto de lei que torna obrigatório que
instituições sem fins lucrativos retribuam em
serviços à população o que deixam de recolher
com alguns impostos e contribuições sociais
Regulamentar o art. 200, incisos III e IV da
Constituição Federal, por meio de projeto de lei
Garantir política afirmativa que promova a
permanência de alunos que entram em
Universidades por sistema de cotas

Formação e
Trabalho

Apoiar a aprovação do projeto lei complementar
n°24/1998 que trata do piso salarial dos médicos
e cirurgiões dentistas
Apoiar projeto de lei n°3.250/2000 que
estabelece a carga horária de 20 horas semanais
para cirurgiões-dentistas do serviço público
federal
Garantir correção monetária do piso salarial da
categoria cirurgião-dentista em vigor desde 1961
Lutar contra a aprovação do projeto de lei n°
25/2002 que regula o ato médico
Regulamentação das profissões de técnico em
higiene dental e auxiliar de consultório dentário

Regulamentar a emenda constitucional nº29
Apoiar o veto ao artigo nº 96 da Reforma
Financiamento Tributária
Atualizar os índices da emenda constitucional
n°29
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Aprovar o substitutivo do projeto de lei
complementar n° 01/2003 que define o conceito
de gasto com saúde e propõe um percentual
mínimo de 10% das receitas correntes da União
para as ações de serviços públicos de saúde
Regulamentar art. n°30 da Constituição Federal
que trata da transferência de recursos financeiros
de acordo com o número de habitantes
Mudanças na legislação que permitam promover
a recuperação dos gastos públicos realizados para
atender pacientes cobertos por diferentes
operadoras de planos e seguros de saúde
Definir uma política de financiamento da gestão
em saúde bucal
Elevar o orçamento destinado à Vigilância de
Saúde
Fixar lei, nas três esferas de governo, que defina
recursos para o financiamento da capacitação e
da realização da educação em saúde bucal
Totais

5

1
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Tema: Saúde do Trabalhador
II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 1994
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Tornar
obrigatório
o
atendimento odontológico
Organização dos trabalhadores pelo
das Ações de SUS
Saúde do
Criar mecanismos para
Trabalhador evitar que os médicos do
INSS
sejam
também
médicos de empresas,
Tornar obrigatório que o
movimento
sindical
Participação e
participe dos Conselhos de
controle social
Saúde
Municipais
e
Estaduais
Implantar um Sistema
Nacional de Informação
em Saúde do Trabalhador
Informação
Criar a Semana de
Prevenção de Acidentes
do Trabalho
Garantir
constitucionalmente para
o financiamento do SUS
30% do Orçamento da
Seguridade Social e, no
mínimo,
15%
dos
orçamentos
dos
Municípios, Estados e
Fiscal da União.
Financiamento
Responsabilizar
as
empresas pelo custeio dos
atendimentos realizados
pelo SUS, na área de
Saúde do Trabalhador.
Garantir, por lei, que as
verbas públicas destinadas
á saúde sejam utilizadas
apenas no setor público
Elaborar
o
Código
Sanitário Nacional
Criar novo capítulo do
Legislação
Código Penal designado:
"Dos crimes contra a
Higidez Física e Mental do
Trabalhador"

Projetos de Lei e Propostas de Emenda à
Constituição
PL-1032/2007; PL-1043/2003; PL1044/2007; PL-105/2003; PL-1056/2007;
PL-1095/2007; PL-1115/2007; PL1131/2007; PL-123/2007; PL-124/1995;
PL-125/2007; PL-1291/2007; PL1308/2007; PL-1322/1995; PL-1337/2007;
PL-1398/2007; PL-1401/2003; PL1402/1999; PL-1424/2003; PL-1425/2003;
PL-1456/1999; PL-1534/2007; PL1559/2003; PL-1562/2007; PL-1619/2003;
PL-164/2007; PL-1732/2007; PL1739/1999; PL-1756/2003; PL-1780/2007;
PL-1830/2007; PL-1836/2007; PL1854/2007; PL-1885/2003; PL-1885/2007;
PL-1897/1999; PL-1903/2003; PL1922/2007; PL-1966/2003; PL-197/1999;
PL-1997/2007; PL-2020/1999; PL2037/1999; PL-2044/2003; PL-2090/2007;
PL-2099/1999; PL-2117/1999; PL2167/2007; PL-2186/1996; PL-2191/1999;
PL-2206/2007; PL-2229/2007; PL2322/2000; PL-2330/2000; PL-2336/1996;
PL-2350/2007; PL-2380/2007; PL2421/2007; PL-2424/2007; PL-2452/2003;
PL-2458/2007; PL-2461/2007; PL2464/2007; PL-2465/2007; PL-2481/2007;
PL-2483/2007; PL-249/2007; PL2559/2003; PL-2583/2007; PL-2589/2003;
PL-2590/2003; PL-2607/2003; PL2682/2007; PL-2700/2007; PL-2703/2007;
PL-2714/2007; PL-274/2007; PL2746/2000; PL-2784/2003; PL-2784/2008;
PL-2804/2008; PL-281/2003; PL2816/2008; PL-2863/2000; PL-2879/2000;
PL-2880/2000; PL-2886/2000; PL2886/2008; PL-2932/2008; PL-2935/2000;
PL-2942/1997; PL-2966/2004; PL2967/2000; PL-2977/2004; PL-2982/2008;
PL-2993/2004; PL-3011/2000; PL3020/2000; PL-3030/2004; PL-3046/2000;
PL-3054/2008; PL-3065/2000; PL3077/2000; PL-3088/2008; PL-3119/2000;
PL-3125/2000; PL-3150/2008; PL316/2003; PL-3171/2000; PL-3180/2008;
PL-3198/2008; PL-325/1999; PL-

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 10.257/2001
LCP 123/2006
LCP 128/2008
LEI 10.099/2000
LEI 10.256/2001
LEI 10.403/2002
LEI 10.421/2002
LEI 10.424/2002
LEI 10.559/2002
LEI 10.684/2003
LEI 10.699/2003
LEI 10.710/2003
LEI 10.820/2003
LEI 10.839/2004
LEI 10.8872004
LEI 11.255/2005
LEI 11.368/2006
LEI 11.430/2006
LEI 11.648/2008
LEI 11.665/2008
LEI 11.718/2008
LEI 11.727/2008
LEI 11.941/2009
LEI 9.032/1995
LEI 9.055/1995
LEI 9.063/1995
LEI 9.129/1995
LEI 9.294/1996
LEI 9.477/1997
LEI 9.506/1997
LEI 9.528/1997
LEI 9.601/1998
LEI 9.639/1998
LEI 9.658/1998
LEI 9.701/1998
LEI 9.711/1998
LEI 9.732/1998
LEI 9.777/1998
LEI 9.876/1999
LEI 9.974/2000
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Permitir por lei a isenção
do Imposto de Renda ao
trabalhador em benefício
por incapacidade.
Obrigatoriedade
da
aplicação da vacina contra
a hepatite tipo "B"
Revisar a Lei 8.213/91 no
que diz respeito a: a)
participação dos sindicatos
na fiscalização; b) inclusão
de ação civil pública; c)
constituição de tipos
penais relacionados á
saúde do trabalhador.
Proibir o registro na
Carteira de Trabalho dos
acidentes ou doenças do
trabalho.
Ampliar a lista de doenças
profissionais reconhecidas
pela
legislação
previdenciária.
Criminalizar o não-registro
ou a não-emissão de
Comunicação de Acidentes
de Trabalho e Doenças
Relacionadas ao Trabalho
Criar mecanismos legais
que impeçam a demissão
do trabalhador, após o
período de estabilidade,
ao retornar à empresa na
alta
do
benefício
acidentário.
Considerar estável por um
período de 5 anos o
trabalhador que tiver
diagnosticado acidente ou
doenças profissionais ou
relacionadas ao trabalho.
Formular regulamentação
legal que torne obrigatório
o registro dos produtos
químicos presentes nos
locais de trabalho nos
Centros de Informações
Toxicológicas,

3257/2004; PL-3264/2008; PL-3273/2008;
PL-3276/2008; PL-3299/2008; PL3310/2000; PL-3319/2000; PL-3343/2008;
PL-3385/2008; PL-3439/2008; PL3447/2000; PL-3451/2008; PL-3481/2008;
PL-3511/2008; PL-3523/2008; PL3553/2008; PL-3564/2004; PL-3579/2004;
PL-3584/2008; PL-3587/1997; PL3631/2004; PL-3710/2008; PL-373/2007;
PL-3730/2004; PL-3752/2000; PL3752/2008; PL-3788/2000; PL-3791/2008;
PL-3808/2008; PL-3871/1997; PL3884/2008; PL-3899/2000; PL-3903/2008;
PL-3908/2000; PL-3914/2000; PL3928/2008; PL-4014/2008; PL-4054/2008;
PL-4059/2004; PL-4110/2008; PL4128/2001; PL-4151/2008; PL-4163/2008;
PL-4164/2004; PL-4166/2004; PL417/1999; PL-422/2007; PL-4234/2008;
PL-4235/2008; PL-4243/2008; PL4264/2008; PL-4317/2001; PL-4343/1998;
PL-4347/1998; PL-4359/2004; PL4362/2008; PL-4393/2008; PL-4416/2008;
PL-4430/2008; PL-4431/2008; PL4444/2004; PL-4447/2008; PL-4448/2004;
PL-4509/2008; PL-4518/2008; PL4522/2004; PL-4643/2009; PL-4645/2001;
PL-4653/2004; PL-4668/2009; PL4674/2009; PL-4880/2005; PL-4881/1998;
PL-4881/2009; PL-4891/1999; PL4925/2005; PL-4948/2009; PL-4959/2009;
PL-4972/2009; PL-4985/2009; PL4994/2009; PL-5035/2009; PL-5079/2009;
PL-5171/2005; PL-5186/2001; PL5203/2009; PL-5208/2001; PL-5211/2005;
PL-5239/2009; PL-5244/2005; PL5244/2009; PL-5249/2001; PL-5279/2001;
PL-5285/2001; PL-5378/2009; PL-54/2007;
PL-544/2003; PL-5441/2009; PL5445/2009; PL-5482/2009; PL-5494/2001;
PL-5499/2005; PL-5532/2001; PL5554/2005; PL-5580/2009; PL-5589/2009;
PL-5622/2009; PL-5624/2005; PL5630/2005; PL-5638/2009; PL-5659/2009;
PL-5668/2009; PL-5693/2009; PL5703/2005; PL-5719/2009; PL-5729/2009;
PL-5743/2001; PL-5749/2001; PL5751/2009; PL-5760/2001; PL-5773/2005;
PL-5824/2009; PL-5835/2009; PL5839/2009; PL-5843/2009; PL-5864/2009;
PL-5866/2005; PL-5869/2001; PL105

Garantir emprego durante
3
(três)
anos
ao
empregado que tenha
trabalhado por mais de 6
(seis) meses sem ter sido
registrado
Fim
da
contribuição
sindical compulsória
Proibição de veiculação de
propaganda
de
medicamentos e terapias
nos meios de comunicação
Tornar
obrigatório
a
devolução dos recipientes
vazios de agrotóxicos,
componentes e afins, aos
pontos de compra
Política Agrária Que sejam estabelecidas
e Saúde do
normas de segurança do
Trabalhador trabalho na fabricação de
Rural.
máquinas, implementos e
ferramentas agrícolas e
que se criem mecanismos
de obrigatoriedade para o
cumprimento
das
mesmas.
Incluir
no
SUS
a
Fisioterapia
e
outras
terapias alternativas

Políticas
Sociais

Criar um controle externo
ao Poder Judiciário pela
Sociedade Civil organizada
e com a participação da
OAB.

5873/2009; PL-5882/2009; PL-5914/2009;
PL-5918/2009; PL-5924/2009; PL5964/2001; PL-6008/2005; PL-6014/2009;
PL-6039/2009; PL-6102/2005; PL6110/2002; PL-6111/2002; PL-6112/2002;
PL-6125/2005; PL-6140/2005; PL6147/2009; PL-6153/2005; PL-6169/2005;
PL-6189/2005; PL-6213/2005; PL6237/2005; PL-6245/2005; PL-6297/2005;
PL-6299/2002; PL-6320/2002; PL6366/2005; PL-6388/2002; PL-6429/2002;
PL-6504/2006; PL-6537/2006; PL6546/2006; PL-6548/2002; PL-658/2003;
PL-6656/2006; PL-6681/2002; PL6697/2006; PL-6720/2006; PL-6725/2006;
PL-6795/2006; PL-6814/2002; PL6852/2006; PL-687/2007; PL-6952/2002;
PL-6985/2002; PL-7046/2002; PL708/2007; PL-7097/2002; PL-7100/2006;
PL-711/1999; PL-7122/2002; PL-713/1999;
PL-7134/2006; PL-7150/2006; PL7151/2006; PL-7169/2006; PL-7176/2006;
PL-7274/2006; PL-7296/2006; PL7377/2002; PL-740/2003; PL-7446/2002;
PL-748/2003; PL-7504/2006; PL-751/2003;
PL-7571/2006; PL-7575/2006; PL7579/2006; PL-761/2007; PL-7631/2006;
PL-826/2003; PL-829/1999; PL-830/2003;
PL-843/2007; PL-863/2003; PL-901/2003;
PL-921/1999; PL-922/1999; PL-922/2007;
PL-930/2007; PLC 17/2004; PLC 22/2002;
PLC 55/2007; PLC 69/2001; PLC 78/2008;
PLS 10/2008; PLS 124/2004; PLS
140/2008; PLS 147/2008; PLS 156/2007;
PLS 160/2009; PLS 161/2007; PLS
163/2006; PLS 164/2003; PLS 167/2001;
PLS 168/2009; PLS 170/2008; PLS
187/2002; PLS 190/2009; PLS 193/2003;
PLS 202/2009; PLS 203/2009; PLS
208/2005; PLS 21/2008; PLS 210/2002;
PLS 210/2009; PLS 214/2007; PLS
219/2007; PLS 226/2007; PLS 227/2008;
PLS 233/2003; PLS 242/2003; PLS
251/2005; PLS 259/2009; PLS 260/2008;
PLS 269/2007; PLS 281/2008; PLS
289/2006; PLS 293/2009; PLS 3/2009; PLS
302/2006; PLS 304/2004; PLS 308/2003;
PLS 316/2008; PLS 330/2004; PLS
338/2007; PLS 345/2007; PLS 352/2003;
PLS 355/2003; PLS 367/2009; PLS
37/2008; PLS 370/2005; PLS 373/2009;
106

Totais

PLS 385/2009; PLS 387/2008; PLS
389/2008; PLS 406/2008; PLS 413/2008;
PLS 417/2009; PLS 439/2008; PLS
456/2008; PLS 468/2007; PLS 476/2008;
PLS 49/2008; PLS 51/2008; PLS 526/2007;
PLS 56/2007; PLS 56/2008; PLS 580/2007;
PLS 665/2007; PLS 67/2007; PLS 80/2003;
PLS 80/2004; PLS 92/2003; PLS 92/2006;
PLS 94/2007; PLS 98/2003; PEC 25/2006;
PEC 42/2005; PEC-369/2005; PEC314/2004; PEC 40/2003.
401

40
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III Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador 2005

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Coibir a privatização na área de saúde e segurança do
trabalhador
Desenvolver um sistema integrado de atendimento de
denúncias para fiscalização
Estabelecer e garantir a realização periódica de um
Fórum regionalizado e integrado para discutir os
problemas da saúde do trabalhador
Instituir no serviço público as Comissões de saúde do
trabalhador por local de trabalho
Assegurar a condição de autoridade sanitária às equipes
de vigilância em saúde do trabalhador
Estabelecer um plano de gestão de saúde do trabalhador
Criar novo Capítulo no Código Penal, a ser designado
“dos crimes contra a higidez física e mental do
trabalhador”
Elaboração da Norma Regulamentadora de saúde do
trabalhador no serviço público
Saúde do
trabalhador

Implementar políticas públicas para formação e
capacitação
de
trabalhadores
visando
o
desenvolvimento das ações de promoção, prevenção,
proteção integral e recuperação da saúde dos
trabalhadores
Instituir Política de Educação Permanente em Segurança
e Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde SUS
Elaborar um Código Nacional de Saúde, Segurança e
Meio Ambiente
Revisar a legislação relativa à saúde do trabalhador, com
ampla participação dos trabalhadores
Criar mecanismos legais para que os órgãos ou serviços
responsáveis pela atenção à saúde do trabalhador,
inclusive os Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT’s
(Norma Regulamentadora NR4 do Ministério do
Trabalho e Emprego), sejam obrigados a fornecer
informações epidemiológicas sobre o ambiente e riscos
do trabalho, doenças e acidentes,

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-1056/2007
PL-1093/2007
PL-1112/2007
PL-115/2007
PL-1172/2007
PL-125/2007
PL-1337/2007
PL-1366/2007
PL-1398/2007
PL-1408/2007
PL-1459/2007
PL-1562/2007
PL-160/2007
PL-1780/2007
PL-1830/2007
PL-1854/2007
PL-2090/2007
PL-21/2007
PL-2167/2007
PL-2381/2007
PL-2392/2007
PL-2673/2007
PL-2703/2007
PL-2714/2007
PL-2838/2008
PL-3029/2008
PL-3150/2008
PL-3243/2008
PL-3319/2008
PL-3344/2008
PL-3603/2008
PL-3610/2008
PL-3710/2008
PL-4078/2008
PL-4111/2008
PL-422/2007
PL-4243/2008
PL-4362/2008
PL-4416/2008
PL-4431/2008

Leis e
Emendas à
Constituição
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Transformar os Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT
(Norma Regulamentadora NR4 do Ministério do
Trabalho e Emprego) em serviços especializados de
segurança e saúde no trabalho
Criar Delegacias de Polícia Especializadas em Acidentes e
Doenças Relacionadas ao Trabalho
Normatizar a quem compete a fiscalização dos
ambientes de trabalho no setor público

Segurança e
saúde no
trabalho /
Ambiente de
trabalho

Incluir os impactos psicofísicos na saúde, resultantes do
assédio moral, como fator de risco ocupacional,
caracterizado como crime
Desenvolver legislação específica, de modo articulado
entre os setores Saúde, Trabalho e Previdência Social,
que garanta aos trabalhadores dos setores privado e
público (municipal, estadual e federal) ambientes
adequados de trabalho
Ampliar a legislação existente e garantir que os
empregadores públicos e privados promovam a
adequação dos ambientes de trabalho às necessidades
específicas do trabalhador reabilitado e/ou portador de
deficiência
Assegurar o caráter público do SAT - Seguro Acidente do
Trabalho, através da aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional - PEC 234/04
Agilizar a tramitação do Projeto de Lei nº 3.307/04, que
dispõe sobre as ações de saúde e vigilância de saúde do
trabalhador no âmbito do Sistema Único de Saúde
Aprovar o Projeto de Lei nº 2.369/03, que trata o assédio
moral nas relações de trabalho como ilícito trabalhista e
conceitua essa violência
Aprovar o Projeto de Lei nº 4.606/04, que trata da
Responsabilidade Sanitária
Garantir, por lei, a inclusão dos trabalhadores do setor
informal como segurados da Previdência Social

Alterar a Lei nº 8.213/91 para assegurar, no mínimo, o
pagamento de salário integral nos casos de auxílio
Direito do
doença ou acidente de trabalho e que as empresas
Trabalho e
paguem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço benefícios
FGTS logo no afastamento por doença relacionada ao
previdenciários trabalho
Determinar que o INSS considere os atestados e
diagnósticos emitidos por profissionais de instituições
públicas e privadas para a concessão de benefícios
previdenciários e assistenciais

PL-4475/2008
PL-4593/2009
PL-4674/2009
PL-4759/2009
PL-4818/2009
PL-4819/2009
PL-4899/2009
PL-4972/2009
PL-4985/2009
PL-5019/2009
PL-5104/2009
PL-5244/2009
PL-5278/2009
PL-5293/2009
PL-5321/2009
PL-5413/2009
PL-5482/2009
PL-556/2007
PL-5638/2009
PL-5751/2009
PL-5799/2009
PL-5854/2009
PL-5864/2009
PL-62/2007
PL-6504/2006
PL-6542/2006
PL-6991/2006
PL-708/2007
PL-7100/2006
PL-7575/2006
PL-761/2007
PL-7663/2006
PL-7689/2006
PL-794/2007
PL-82/2007
PL-843/2007
PL-878/2007
PL-930/2007
PLC 78/2008
PLS 115/2007
PLS 140/2009
PLS 152/2007
PLS 203/2009
PLS 226/2007
PLS 249/2006
PLS 264/2008
PLS 387/2008
PLS 413/2008
PLS 426/2007
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PLS 51/2008
PLS 79/2009
Redução das jornadas de trabalho de 44 horas para 40 PLS 80/2009
horas semanais e de 35 horas para 30 horas semanais
PLS 92/2006
PEC 25/2006

Financiamento
da Saúde do
Trabalhador

Que
os
trabalhadores(as)
domésticos(as)
e
autônomos(as) tenham os mesmos direitos inerentes à
legislação trabalhista e previdenciária, de categorias de
trabalhadores cobertas pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT e pela Previdência Social
Regulamentação e implementação da Emenda
Constitucional que assegura às pessoas de baixa renda,
inclusive donas de casa e parteiras, a redução da
alíquota de contribuição à Previdência Social
Garantir a equiparação dos direitos trabalhistas entre os
trabalhadores das empresas contratantes e os
trabalhadores
terceirizados,
cooperativistas
e
prestadores de serviços
Ampliar o período de estabilidade quando do retorno do
trabalhador à empresa após o final do benefício
acidentário para, no mínimo, 03 anos, quando não
houver redução de capacidade laboral
Criar um percentual progressivo sobre o seguro social
pago pelas empresas em função da reincidência de
acidentes do trabalho, a fim de que as mesmas sejam
responsabilizadas pelo custeio dos atendimentos
realizados pelo Sistema Único de Saúde
Estabelecer políticas de incentivo e financiamento às
ações de segurança e saúde do trabalhador

Criar normas para uso de quadro de acrílico e pincel
atômico em substituição ao quadro de giz, nas escolas
públicas e privadas
Elaborar e implementar, com a participação efetiva dos
trabalhadores, política de produção limpa de bens e
Proteção ao
serviços, visando prevenir, controlar e/ou eliminar a
meio-ambiente poluição
e saúde do
Articular uma política de importação e produção
trabalhador
nacional de tecnologia que assegure a adoção,
obrigatória, dos critérios de segurança
Estabelecer mecanismos de proteção dos trabalhadores
rurais e expansão da agricultura orgânica, visando
proibir o uso de agrotóxicos e transgênicos
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Criar Projeto de Lei em relação ao meio ambiente,
inclusive o do trabalho, que contemple: a) proibição do
uso de queimadas, inclusive nas lavouras de cana-deaçúcar; b) obrigatoriedade das empresas rurais e
urbanas apresentarem, nas esferas municipal e estadual,
proposta de atuação contendo estudo de impacto
ambiental, incluindo a saúde do trabalhador; c)
obrigatoriedade de registrar, nos centros de informações
toxicológicas, os produtos químicos presentes nos locais
de trabalho, incluindo a composição completa dos
mesmos, com repasse de informações à Fundação
Oswaldo Cruz - Fiocruz/MS e à Fundacentro/MTE. (R47E2)
Garantir, por meio de normas legais, a inclusão da coleta
seletiva de lixo e a sua destinação adequada
Implementar políticas de informação para a
conscientização que incorporem o conceito de
desenvolvimento sustentável às questões de segurança
e saúde do trabalhador na formação profissional
Recomendar que, na Reforma Tributária, sejam criados
mecanismos de incentivo fiscal para empresas que
utilizam tecnologias limpas, que protejam a saúde dos
trabalhadores e que criem mais empregos
Totais

94

0
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Tema: Saúde Indígena
II CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE PARA OS POVOS INDÍGENAS 1993

Categorias
Temáticas
Distrito
Sanitário
Especial
Indígena

Diretrizes

Formular um modelo assistencial para
atenção à saúde indígena tendo como
base o Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI)
Ampliar a representação indígena na
Comissão Intersetorial de Saúde do Índio
(CISI) para seis representantes indígenas
Garantir a imediata implantação de
todos os Núcleos Interinstitucionais de
Sub-sistema
saúde indígena (NISI) no país
de saúde
Garantir o incentivo à formação de RH
indígena
índios, facilitando o acesso a cursos de
níveis técnicos e superiores
A concentração de recursos humanos
deve
respeitar o principio
de
descentralização
Assegurar aos povos indígenas o direito
intelectual sobre suas práticas e
conhecimentos médicos.
Criar um grupo paritário de trabalho
para estudo e acompanhamento da
coexistência dos dois sistemas médicos,
dentro de cada distrito Sanitário, para
adequar as ações de saúde à cultura de
cada povo.
Promover a inclusão de temas de saúde
Sistemas
nos cursos realizados nas escolas
Tradicionais indígenas, como educação para a saúde
de Saúde e incentivando a valorização da medicina
tradicional.
Estimular o cultivo de plantas medicinais
tradicionais e introdução de outras
espécies de eficácia reconhecida.

Totais

Projetos de Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5560/2009
PL-5265/2009
PL-4891/2009
PL-4791/2009
PL-4295/2008
PL-4257/2008
PL-3808/2008
PL-3764/2008
PL-3571/2008
PL-3410/2008
PL-2490/2007
PL-2471/2007
PL-2311/2007
PL-2302/2007
PL-1218/2007
PL-1057/2007
PL-7315/2006
PL-7301/2006
PL-7099/2006
PL-6528/2006
PL-5078/2005
PL-3352/2004
PL-3242/2004
PL-6952/2002
PL-6214/2002
PL-173/1999
PL-1610/1996
PLS 295/2009
PLS 216/2008
PLS 186/2008
PLS 115/2008
PLS 31/2008
PLS 9/2008
PLS 605/2007
PLC 46/2007
PLS 188/2004
PLS 177/2004
PLS 155/2000
PEC 3/2004
PEC 38/1999
40

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 9.836/1999

1
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III CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE PARA OS POVOS INDÍGENAS 2001

Categorias
Temáticas

Saúde
indígena
preventiva

Demarcação
de terras
indígenas
Recuperação
ambiental
áreas
indígena/
proteção
meioambiente/
Segurança
alimentar
indígena
Patrimônio
cultural
indígena
Combate à
discriminação
aos povos
indígenas
Vigilância
Epidemiológic
a e ambiental

Diretrizes

As ações de saúde destinadas aos povos
indígenas devem priorizar a promoção à saúde e
a prevenção das doenças
As concepções culturais e religiosas devem ser
consideradas na implantação de programas de
prevenção e controle
A saúde indígena está diretamente relacionada à
garantia da demarcação, desintrusão e vigilância
permanente das terras indígenas
Declarar a nulidade dos decretos que instituem
unidades de conservação que se sobrepõem às
terras indígenas.
Formulação e a execução de uma política de
segurança
alimentar,
desenvolvimento
sustentável e recuperação do meio ambiente nas
áreas indígenas.

Os cursos d’água localizados nas áreas indígenas
e as suas nascentes devem tornar-se reserva
permanente de controle ambiental
A proteção do patrimônio cultural e dos
processos de aproveitamento da diversidade
biológica

A implantação de medidas e ações voltadas para
o combate à discriminação e ao preconceito em
relação aos povos indígenas
Implantar e implementar ações de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental em todos os
Distritos, pólos-base e aldeias
A implantação dos programas de controle das
Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST e
Prevenção do
AIDS, alcoolismo, tuberculose, saúde da mulher,
alcoolismo e
criança e adolescente deve ser considerada
DST
prioritária na implementação dos Distritos e
Casas de Saúde do Índio.
Promover, através do Conselho Nacional de
Agentes
Saúde, modificações nas leis que instituem os
indígenas de conselhos
de
saúde
saúde
(municipal/estadual/nacional) de modo a
garantir a inclusão de representantes indígenas

Projetos de Lei
e Propostas de
Emenda à
Constituição

Leis e
Emendas à
Constituição

PL-5560/2009
PL-5265/2009
PL-4891/2009
PL-4791/2009
PL-4295/2008
PL-4257/2008
PL-3808/2008
PL-3764/2008
PL-3571/2008
PL-3410/2008
PL-2490/2007
PL-2471/2007
PL-2311/2007
PL-2302/2007
PL-1218/2007
PL-1057/2007
PL-7315/2006
PL-7301/2006
PL-7099/2006
PL-6528/2006
PL-5078/2005
PL-3352/2004
PL-3242/2004
PL-6952/2002
PL-6214/2002
PLS 295/2009
PLS 216/2008
PLS 186/2008
PLS 115/2008
PLS 31/2008
PLS 9/2008
PLS 605/2007
PLC 46/2007
PLS 188/2004
PLS 177/2004
PEC 3/2004
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nestes conselhos

Práticas
Tradicionais

Patrimônio
intelectual e
patentes
envolvendo
povos
indígenas

Totais

Buscar estratégias para o reconhecimento legal
dos Agentes Indígenas de Saúde como categoria
profissional junto às instâncias governamentais
Viabilizar o atendimento diferenciado aos povos
indígenas na rede de referência, através da
garantia de acesso do paciente internado às
práticas tradicionais indígenas
Deve ser elaborada uma norma de ética das
relações interculturais para qualquer tipo de
intervenção nas populações indígenas
A reedição da Medida Provisória nº 2126/11, do
26 de abril de 2001, que dispõe sobre “Acesso ao
Patrimônio Genético” em seu Capítulo IV, Artigo
10, deve especificar quais instituições científicas
federais e outras formam o Conselho de Gestão
do Patrimônio Genético e incluir no mesmo
representação das organizações indígenas
Garantir a proteção legal aos conhecimentos dos
povos indígenas associados ao patrimônio
genético por meio de um sistema especial
36

0

114

IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE PARA OS POVOS INDÍGENAS 2006

Categorias
Temáticas

Diretrizes
O MS estabelecerá por meio de lei critérios para a
integração do subsistema de saúde indígena ao
SUS
Criação de lei específica para os trabalhadores da
saúde indígena
Redefinição das bases políticas de regulamentação
da política nacional de atenção à saúde dos povos
indígenas
PL que crie instrumentos para a efetiva gestão da
saúde indígena

Subsistema de
saúde indígena/
Profissionais
saúde indígena/
Gestão da saúde
indígena

Formulação de uma política nacional para a
formulação profissional indígena em saúde
A FUNASA estabelecerá política de humanização
da assistência e sensibilização do profissional da
saúde e dos setores que prestam serviços de
saúde aos povos indígenas
Inserção dos temas da saúde indígena nos
currículos escolares de ensino médio e superior
Que seja aprovado o PL de Responsabilidade
sanitária
Criação e ampliação das políticas públicas de
atenção à saúde indígena
Criação de legislação que inclua a disciplina saúde
indígena nas grades curriculares de formação
técnica e superior

Práticas
tradicionais de
cura e de
autocura

Povos indígenas

Legalização e utilização das práticas de cura e dos
medicamentos tradicionais nos cuidados à saúde
Reconhecimento legal dos praticantes destes
métodos tradicionais de tratamento (Pajés,
benzedeiras, parteiras e outros)
Proteção à propriedade intelectual das práticas
tradicionais e patente dos medicamentos naturais
em nome das comunidades indígenas
Governo federal deve criar proposta de fomento e
realização de pesquisas em comunidades
indígenas
Política Nacional de fortalecimento de ensino
médio para os povos indígenas

Projetos de Lei
e Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5560/2009
PL-5265/2009
PL-4891/2009
PL-4791/2009
PL-4295/2008
PL-4257/2008
PL-3808/2008
PL-3764/2008
PL-3571/2008
PL-3410/2008
PL-2490/2007
PL-2471/2007
PL-2311/2007
PL-2302/2007
PL-1218/2007
PL-1057/2007
PL-7315/2006
PL-7301/2006
PL-7099/2006
PL-6528/2006
PLS 295/2009
PLS 216/2008
PLS 186/2008
PLS 115/2008
PLS 31/2008
PLS 9/2008
PLS 605/2007
PLC 46/2007

Leis e
Emendas à
Constituição

Anulação do Decreto n. 1775/1996
Criação de uma Secretaria Nacional de Assuntos
Indígenas
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Reformulação da política fundiária de forma a
assegurar a preservação das condições
etnoculturais e a sustentabilidade das iniciativas
indígenas
Garantia da demarcação das terras ocupadas por
indígenas
Elaboração de uma política de desenvolvimento
Segurança
sustentável
alimentar e
desenvolvimento Formulação de uma política agrícola específica
para as áreas indígenas
sustentável
Elaboração de uma política de suporte com ações
estruturantes do desenvolvimento sustentável,
privilegiando-se a produção de alimentos com
segurança alimentar
Elaboração de uma política nacional de segurança
alimentar para povos indígenas
Totais

28

0
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Tema: Saúde Mental
II Conferência Nacional de Saúde Mental 1992

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Regulamentar art.5 da Lei Orgânica da
Saúde, segundo parâmetros demográficos,
epidemiológicos e de rede instalada
Extinguir o sistema de pagamentos via AIH
Estabelecer sistema de financiamento
misto SAI/SUS e SIH/SUS para os serviços
hospital-dia, núcleos e centros de atenção
psicossocial
Condicionar
o
credenciamento
de
hospitais-dia
e
congêneres
da
iniciativa
Financiamento
privada à redução concomitante do
número de leitos psiquiátricos privados
contratados
Suspender repasse de recursos aos estados
e municípios que não implementarem seus
Conselhos de Saúde dentro de um prazo de
3 meses a partir da Conferência
Impedir o financiamento da internação de
alcoolistas em hospitais psiquiátricos ou
centros especializados
Extinguir o INAMPS
Criar Conselhos Tripartites em todos os
Gerenciamento serviços de saúde mental composto
usuários organizados, trabalhadores do
serviço e representantes da administração
pública
Criar residências interdisciplinares em
saúde mental
Dos
Regulamentar art. 200, inciso III da
Trabalhadores
Constituição Federal que atribui ao SUS a
de Saúde
tarefa de ordenação da formação de
trabalhadores de saúde
Revogar Decreto nº24.559, de 3 de julho de
1934
Incorporação na legislação brasileira
Direitos e
vigente dos "Princípios para a proteção das
Legislação
pessoas acometidas de transtorno mental e
para a melhoria da assistência à saúde
mental" da ONU

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5290/2009
PL-4848/2009
PL-4312/2008
PL-3967/2008
PL-3815/2008
PL-3343/2008
PL-3139/2008
PL-2685/2007
PL-2545/2007
PL-2439/2007
PL-2112/2007
PL-1802/2007
PL-1627/2007
PL-1427/2007
PL-1381/2007
PL-869/2007
PL-857/2007
PL-435/2007
PLP-128/2007
PLP-82/2007
PL-7699/2006
PL-7574/2006
PLP-338/2006
PL-4522/2004
PL-4333/2004
PL-4518/2004
PL-3437/2004
PL-3321/2004
PL-3315/2004
PL-2543/2003
PL-2357/2003
PL-2322/2003
PL-2119/2003
PL-1611/2003
PL-1572/2003
PL-1395/2003
PL-1377/2003
PL-949/2003
PL-821/2003
PL-632/2003

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 10.216/2001
LEI 11.275/2006
LEI 10.708/2003
LEI 11.343/2006
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Garantir em lei a criação das Comissões de
Saúde Mental ou de Reforma Psiquiátrica
Garantir na legislação a desativação de
leitos em hospitais psiquiátricos públicos e
oferta
de
serviços
extra-hospitais
compatíveis com as necessidades do
paciente
Proposição de emenda ao Código Civil
suprimindo a expressão "loucos de todo"
entre os "incapazes para os atos da
sociedade civil"
Rever legislação concernente à tutela e
Direitos civis e curatela, no sentido de garantir os direitos
da cidadania das pessoas com transtornos
cidadania
mentais
Estabelecer instância de revisão obrigatória
para todos os casos de interdição civil
Extinguir todos os dispositivos legais que
atribuam periculosidade ao doente mental
Inserir em nova CLT a diminuição de tempo
de exposição dos trabalhadores às
condições de fadiga e tensão psíquica,
através da diminuição das jornadas de
trabalho
Direitos
Trabalhistas

Inserir em nova CLT períodos de descanso
durante a jornada de trabalho cotidiana
Inserir em nova CLT a diversificação das
atividades naquelas reconhecidas como
especialmente desgastantes do ponto de
vista psíquico
Reconhecer doenças mentais como doença
profissional
Propor suspensão do PL n.1.873/1992 que
trata do uso e tráfico de drogas

Drogas e
legislação

Modificar art.16 do Código Penal referente
ao alcoolista e drogadito, visando
contemplar seu tratamento e reabilitação,
mantendo as penalidades ao traficante
Totais

PL-1774/2003
PL-206/2003
PL-5973/2001
PL-5792/2001
PL-4955/2001
PL-4506/2001
PLP-238/2001
PL-3827/2000
PL-312/2003
PL-308/2003
PL-6916/2002
PL-6013/2001
PL-5439/2001
PL-4090/2001
PL-3317/2000
PL-2389/2000
PL-937/1999
PL-80/1999
PL-4618/1998
PL-4528/1998
PL-3994/1997
PL-3197/1997
PL-810/1995
PL-4846/1994
PL-4526/1994
PL-4369/1993
PL-2871/1992
PL-2869/1992
PLS 369/2009
PLC 106/2009
PLS 9/2009
PLS 330/2008
PLS 227/2008
PLC 201/2008
PLS 737/2007
PLS 617/2007
PLS 505/2007
PLS 431/2007
PLS 112/2006
PLS 103/2005
PLS 352/2004
PLS 225/2004
PLS 165/2003
PLS 80/2003
PLS 346/2003
PLS 272/2003
PEC153/2007
PEC-66/2003
88
4

118

III Conferência Nacional de Saúde Mental 2001

Categorias Temáticas

Diretrizes

Política de Saúde
Mental

Regulamentação da Lei Nacional de
Reforma Psiquiátrica
Formular política de saúde mental extrahospitalar para municípios que não dispõem
de recursos assistenciais

Responsabilidade do
Gestor
Auditoria, Controle e
Avaliação

Exigir construção de um Plano Nacional de
Saúde Mental
Efetivação imediata da Portaria/GM
nº799/00, que cria o Programa Permanente
de Organização e Acompanhamento das
Ações Assistenciais em Saúde Mental

Desinstitucionalização Imediata regulamentação de recursos
destinados às ações extra-hospitalares
Criar leis que propiciem a formação de
Trabalho e Geração de
Cooperativas e Associações de Usuários e
Renda
facilitar linhas de crédito
Criança e Adolescente Criar política de atenção à saúde mental da
criança e do adolescente
Criar legislação específica destinada a
Usuários de droga e
proibir a veiculação de propagandas que
álcool
incentivem o usa das drogas lícitas
Rever a lei de responsabilidade fiscal
garantindo maior flexibilidade do gestor
Recursos Humanos
frente às necessidades de implementação
das ações de saúde
Revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal no
que tange ao percentual máximo de gastos
com pessoal no serviço público para a
contratação de recursos humanos para a
área de saúde
Alterar Lei nº9.656/98 (seguro saúde),
incluindo diferentes intervenções em saúde
mental que respondam às necessidades dos
clientes
Financiamento
Elevar tributação sobre bebidas alcoólicas e
cigarros
Encaminhar projeto de lei que permita
reverter um percentual a ser definido de
ICMS arrecadado com bebidas alcoólicas e
cigarros para desenvolvimento de políticas
de saúde mental nos municípios
Encaminhar projeto de lei que permita
destinar 30% do IPI das indústrias

Projetos de Lei
e Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5290/2009
PL-4848/2009
PL-4312/2008
PL-3967/2008
PL-3815/2008
PL-3343/2008
PL-3139/2008
PL-2685/2007
PL-2545/2007
PL-2439/2007
PL-2112/2007
PL-1802/2007
PL-1627/2007
PL-1427/2007
PL-1381/2007
PL-869/2007
PL-857/2007
PL-435/2007
PLP-128/2007
PLP-82/2007
PL-7699/2006
PL-7574/2006
PLP-338/2006
PL-4522/2004
PL-4333/2004
PL-4518/2004
PL-3437/2004
PL-3321/2004
PL-3315/2004
PL-2543/2003
PL-2357/2003
PL-2322/2003
PL-2119/2003
PL-1611/2003
PL-1572/2003
PL-1395/2003
PL-1377/2003
PL-949/2003
PL-821/2003
PL-632/2003
PL-1774/2003
PL-206/2003
PL-5973/2001
PL-5792/2001
PL-4955/2001

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 10.216/2001
LEI 11.275/2006
LEI 10.708/2003
LEI 11.343/2006
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Direitos e Cidadania

Totais

farmacêuticas para os programas de saúde PL-4506/2001
mental
PLP-238/2001
Adequar a Previdência Social e o Código PL-312/2003
Civil à Lei nº10.216/01, de modo a suprimir PL-308/2003
expressões como "loucos de todo o PL-6916/2002
gênero", assegurando ao portador de PL-6013/2001
transtorno mental uma legislação que o PL-5439/2001
PL-4090/2001
reconheça como sujeito de direitos
PLS 369/2009
Combater a concepção do Código Civil
PLC 106/2009
segundo a qual "Os loucos de todo o gênero
PLS 9/2009
são considerados absolutamente incapazes
PLS 330/2008
para a vida civil"
PLS 227/2008
Lutar para que seja eliminada do Código
PLC 201/2008
Penal a exigência de exame psiquiátrico
PLS 737/2007
para presos
PLS 617/2007
Propor alteração do código penal para PLS 505/2007
excluir o conceito de "presunção de PLS 431/2007
periculosidade" do portador de transtorno PLS 112/2006
mental, sendo-lhe garantido o direito à PLS 103/2005
responsabilidade extinguindo-se a reclusão PLS 352/2004
em hospitais de custódia e tratamento PLS 225/2004
psiquiátrico
PLS 165/2003
Modificação da lei que permite demissão PLS 80/2003
por justa causa dos trabalhadores usuários PLS 346/2003
de álcool e outras drogas, garantindo acesso PLS 272/2003
ao tratamento
PEC-153/2007
Incluir, na legislação que proíbe venda de PEC-66/2003
bebida alcoólica para menores de 18 anos, a
obrigatoriedade de informar efeitos
adversos do consumo de álcool e seus riscos
Regulamentação da Lei nº10.216/01
garantindo nas internações involuntárias a
avaliação por outra equipe de saúde
mental que apresente alternativas de
condutas específicas no caso
Rever a redação da Lei nº10.216/01, no art
4º, parágrafo 2º, substituindo "serviços
ocupacionais" por "serviços terapêuticos
ocupacionais"
73

4
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Tema: Saúde Ambiental
I Conferência Nacional de Saúde Ambiental 2009

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Projetos de
Lei e
Leis e
Propostas de Emendas à
Emenda à Constituição
Constituição

Criar um plano diretor de saúde ambiental nas três
esferas de governo, implementando a regulação das
políticas públicas existentes para todos os setores
econômicos
Processos
Produtivos e
Consumo
Sustentável

Direcionar recursos financeiros e assistência técnica
para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva da
agricultura orgânica e familiar.

Executar políticas públicas de incentivo à permacultura
como método de desenvolvimento urbano e rural.

Infraestrutura

Ampliar e garantir o acesso universal a água de
qualidade e saneamento básico ambiental.
Implementar programa de gestão integrada de
resíduos sólidos.
Destinar recursos orçamentários para investimento em
saúde ambiental.

Articulação
interinstitucion
al, ações
integradas e Promover políticas públicas, com controle social, que
controle social. garantam recursos financeiros para programa de
saneamento básico, ambiental e educação ambiental.

Implementar programas de desenvolvimento em saúde
Territórios
sustentáveis, ambiental de tecnologias limpas e manejo sustentável.
planejamento
e gestão
Implementar
políticas
socioambientais,
com
integrada.
fortalecimento da agricultura familiar.
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Promover
programas
de
reflorestamento,
recomposição e educação ambiental nas comunidades
e nas escolas.
Abrir linhas de crédito voltadas para o saneamento
ambiental.
Educação,
informação, Promover a educação continua em Saúde Ambiental
comunicação e em todos os níveis de ensino e segmentos da
produção de sociedade.
conhecimento.
Marco
regulatório e
fiscalização.
Totais

Implantar um sistema integrado de fiscalização
ambiental e de saúde envolvendo os três níveis de
governo.
0

0
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Tema: Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
I Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 1994
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Projetos de Lei e Propostas Leis e Emendas à
de Emenda à Constituição
Constituição
PL-5575/2009; PL-5176/2009; LEI 11.105/2005
PL-5088/2009; PL-4890/2009;
PL-4283/2008; PL-3995/2008;
PL-3709/2008; PL-3399/2008;
PL-2511/2007; PL-1807/2007;
PL-654/2007; PL-268/2007;
PL-6199/2005; PL-6032/2005;
PL-6006/2005; PL-5489/2005;
PL-5134/2005; PL-4961/2005;
PL-4809/2005; PL-4495/2004;
PL-3609/2004; PL-3497/2004;
PL-3378/2004; PL-2729/2003;
PL-2473/2003; PL-303/2003;
PL-230/2003; PL-22/2003; PL7066/2002; PL-6296/2002;
PL-3572/2000; PL-3529/2000;
PL-3478/2000; PL-333/1999;
PL-139/1999; PL-4842/1998;
PL-4579/1998; PLS 171/2009;
PLS 308/2006; PLS 216/1999;
PLS 153/2004; PLS 216/1999;
PEC 22/2004.

Formulação de política que
contemple a constituição de
sólido tecido industrial e a
configuração
de
Sistema
Nacional de Inovação
Regulamentação de acesso aos
recursos genéticos
Legislação sobre patentes
garantindo
a
soberania
nacional
Pesquisa
Regulamentação
do
uso
experimental de animais
Legislação sobre biossegurança
e bioética
A Política Nacional de C&T
deverá
se
ocupar
das
atividades
de
invenção,
inovação e política industrial
Política
A Política Nacional de C&T
Nacional
deverá conter políticas e
sistemas de atenção à saúde
A Política Nacional de C&T
deverá conter políticas de
recursos humanos
Ampliação
dos
recursos
Financiament orçamentários das instituições
o
voltadas para atividades de
C&T
43
Totais
Complexo
Produtivo da
Saúde

1
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II Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 2004

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Saúde Mental

Identificação de políticas e programas
que favoreçam a desospitalização dos
doentes mentais

Violência,
Acidentes e
Traumas
Portadores de
Necessidades
Especiais
Complexo
Produtivo da
Saúde

Promoção da
Saúde

Políticas de atenção à violência, violência
no trabalho, acidentes e traumas
Políticas de acessibilidade aos serviços
de
saúde
aos
portadores
de
necessidades especiais
Desenvolvimento,
pelas
indústrias
nacionais, de equipamentos utilizados
para a produção de medicamentos
Produção de equipamentos e produtos
portáteis para o atendimento itinerante
de populações carentes
Políticas de regulação da produção,
promoção e consumo de alimentos,
medicamentos e hemoderivados
Políticas públicas de promoção da saúde

Totais

Projetos de Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5575/2009
PL-5176/2009
PL-5088/2009
PL-4890/2009
PL-4283/2008
PL-3995/2008
PL-3709/2008
PL-3399/2008
PL-2511/2007
PL-1807/2007
PL-654/2007
PL-268/2007
PL-6199/2005
PL-6032/2005
PL-6006/2005
PL-5489/2005
PL-5134/2005
PL-4961/2005
PL-4809/2005
PLS 171/2009
PLS 308/2006
21

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.105/2005

1
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Tema: Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
II Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 1994

Categorias Temáticas

Diretrizes

Implantar modelo de atenção que utilize
critérios epidemiológicos para definição de
prioridades.
Implantar sistema de referência e contrareferência em todos os níveis de atenção.
Reestruturação de centros e postos de
saúde, ampliando suas responsabilidades.
Transferência das ações de vigilância
epidemiológica e Sanitária para os
municípios.
Integração dos Hospitais Universitários e
Militares ao SUS.
SUS

Proibição de qualquer forma de subsídios
públicos para os planos de saúde privativos
de funcionários públicos.
Proibição de reserva de leitos privados
dentro de hospitais públicos.
Implantação de Distritos Sanitários
especiais para áreas indígenas e de
fronteira.
Definir a dotação de 6% do PIB para
financiar o SUS.
Apoio a aprovação do Projeto de lei
2640/92 que dispõe sobre a Assistência
Farmacêutica.
Apoio a aprovação do Projeto de Lei 137/92
do Senador Almir Gabriel.

Gestão de Recursos Revisão da Lei de Exercício Profissional de
Humanos
todas as profissões da Saúde para adequálas às demandas e necessidades de saúde
das populações e da implementação do
SUS.

Projetos de Lei
e Propostas de
Emenda à
Constituição
PLC 89/2007
PL-969/1999
PL-92/1999
PL-794/2007
PL-7703/2006
PL-7602/2006
PL-7291/2002
PL-6952/2002
PL-650/2007
PL-6111/2009
PL-5918/2009
PL-5895/2009
PL-5481/2005
PL-5359/2009
PL-5312/2005
PL-5244/2005
PL-4924/2009
PL-4455/2008
PL-4342/2004
PL-4265/2008
PL-4213/2001
PL-4210/1998
PL-4111/2008
PL-3277/2004
PL-3257/2004
PL-3045/2008
PL-298/2007
PL-2574/2007
PL-2392/2007
PL-2322/1996
PL-2295/2000
PL-2275/2003
PL-2264/1996
PL-2169/1999
PL-1891/2007
PL-1587/2007
PL-1274/2003
PLS 737/2007
PLS 620/2007
PLS 507/2007
PLS 477/2008

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 9.656/1998
LEI 10.669/2003
LEI 11.430/2006
LEI 9.836/1999
LEI 11.350/2006
LEI 9.601/1998
LEI 10.101/2000
LEI 11.603/2007
LEI 11.355/2006
LEI 11.490/2007
LEI 11.784/2008
LEI 11.907/2009
LEI 11.784/2008
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Criação de um sistema de informações
sobre Recursos Humanos como base do
planejamento para a preparação e gestão
de recursos humanos.
Obrigatoriedade para as instituições
provadas ligadas ao SUS de terem um plano
de qualificação profissional para os seus
trabalhadores.
Destinação de 10% dos recursos do SUS
para a preparação de recursos humanos de
saúde.
Criação do serviço de atendimento à saúde
ocupacional e segurança para os
trabalhadores da saúde.
Implantação do Contrato Coletivo de
Trabalho no âmbito do SUS garantindo-se a
definição conjunta de direitos e deveres das
partes envolvidas.

Gestão do trabalho
em Saúde

Implantação imediata de
Carreiras, Cargos e Salários.

Planos

PLS 468/2007
PLS 454/2003
PLS 451/2003
PLS 437/2007
PLS 362/2008
PLS 308/2008
PLS 26/2007
PLS 259/2009
PLS 217/2004
PLS 189/2008
PLS 156/2007
PLS 102/2006
PLS 10/2008
PEC-144/2003
PEC-183/1999
PEC-161/1999
PEC-403/2009
PEC-391/2009
PEC-362/2009

de

Concessão de aposentadoria integral aos
servidores do SUS com 25 anos de serviço.
Obrigatoriedade de que os gestores do SUS
sejam Servidores de Carreira.
Jornada de Trabalho de 30 Horas semanais.
Proibição de pagamento
produtividade.
Totais

baseado

na
60

13
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III Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 2006

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Aprovação do Projeto de Lei n. 01/2003 que
regulamenta a EC-29/2000, para se efetivar
seu cumprimento e buscar a ampliação da
porcentagem legal de destinação de
recursos orçamentários mínimos nas três
esferas de Governo para a aplicação em
Saúde
Afirmar em lei as diretrizes nacionais a
serem aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde/ SUS
Saúde-CNS e na Comissão Intergestores
Tripartite (CIT) para elaboração e
implantação do PCCS-SUS
Definir os princípios norteadores das
diretrizes que deverão estar presentes
numa política de gestão democrática do
trabalho e da educação em saúde,
modificando o modelo de ação institucional
dos gestores no SUS
Criar um Sistema Nacional de Informações
do Trabalho em Saúde nos diversos níveis
de atenção a partir de cooperação técnica
entre união, estados e municípios, sob
supervisão do controle social
Considerar, na concepção da Política
Nacional de Educação Permanente, a
necessidade de um trabalho centrado na
valorização do trabalhador em saúde
Implantar uma Política de Humanização no
Trabalho em Saúde, a fim de assegurar e
Trabalho em
melhorar as condições de trabalho
saúde/Trabalhador
Garantir o estabelecimento de uma política
em saúde
da gestão do trabalho e educação na saúde
que contemple as especificidades das áreas
críticas, em especial à região Amazônica
Implementar uma política de formação para
a humanização no atendimento em saúde,
com ênfase nas necessidades da
comunidade
Encaminhar projeto de lei com a finalidade
de regulamentar a profissão dos Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de
Combate às Endemias

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PLC 73/2009
PLC 2/2008
PL-878/2007
PL-842/2007
PL-814/2007
PL-7663/2006
PL-7475/2006
PL-7378/2006
PL-692/2007
PL-6542/2006
PL-6098/2009
PL-5926/2009
PL-5920/2009
PL-5918/2009
PL-5895/2009
PL-5854/2009
PL-5830/2009
PL-5796/2009
PL-5666/2009
PL-5639/2009
PL-5307/2009
PL-5079/2009
PL-5067/2009
PL-4907/2009
PL-4770/2009
PL-4593/2009
PL-4568/2008
PL-4436/2008
PL-4431/2008
PL-4133/2008
PL-4111/2008
PL-3900/2008
PL-3784/2008
PL-3427/2008
PL-3343/2008
PL-3150/2008
PL-3051/2008
PL-2381/2007
PL-234/2007
PL-21/2007
PL-1987/2007
PL-1624/2007

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 9.656/1998
LEI 10.669/2003
LEI 11.430/2006
LEI 9.836/1999
LEI 11.350/2006
LEI 9.601/1998
LEI 10.101/2000
LEI 11.603/2007
LEI 11.355/2006
LEI 11.490/2007
LEI 11.784/2008
LEI 11.907/2009
LEI 11.784/2008
LEI 11.889/2008

127

Apoiar a regulamentação das profissões de
ACD (Auxiliar de Consultório Dentário) e
THD (Técnico Higiene Dental), Projeto de Lei
1140/2003
Propor Emenda Constitucional garantindo o
retorno da ascensão funcional e sugerindo
mudanças no inciso II do art. 37 da
Constituição Federal, que prevê o concurso
público para o ingresso no serviço público e
a mudança de cargo
Encaminhar imediatamente ao Congresso
Nacional Projeto de Lei estabelecendo as
Diretrizes Nacionais para Plano de Carreiras
no SUS
Viabilizar mudanças no modelo de
financiamento imposto pela legislação
vigente, agilizando o processo de repasse de
recursos financeiros para a formação e
desenvolvimento dos trabalhadores da
saúde
Criar e implementar uma política de saúde
do trabalhador em saúde
Estabelecer, implantar e garantir jornada
máxima de 30 horas semanais sem redução
de salário para todos os trabalhadores de
saúde
Solicitar o arquivamento imediato dos
Projetos de Lei 025/01 e 268/01 (PIS), ou
qualquer Projeto de Lei que venha ferir o
exercício profissional dos trabalhadores da
saúde
Reintegrar a legislação que assegura aos
trabalhadores da saúde o adicional de
periculosidade, devendo ser avaliada,
atualizada e divulgada de acordo com o
cargo em exercício
Implantar políticas que incentivem, por
meio de gratificações, a fixação dos
profissionais em áreas prioritárias, de difícil
acesso e com exposição a riscos, visando a
queda efetiva da rotatividade
Criar uma política que estabeleça que após
formação do profissional de saúde em
Universidades Públicas e/ ou Privadas com
financiamento público, desempenhem
atividades nos serviços de saúde do SUS
Implementar uma política que envolva a
extensão universitária, os estágios de
iniciação ao trabalho e os programas de
aperfeiçoamento
especializado
ou

PL-1562/2007
PLS 86/2008
PLS 80/2009
PLS 79/2009
PLS 484/2008
PLS 48/2007
PLS 468/2007
PLS 413/2008
PLS 412/2009
PLS 385/2009
PLS 374/2009
PLS 373/2009
PLS 338/2007
PLS 323/2009
PLS 294/2008
PLS 289/2006
PLS 227/2008
PLS 226/2007
PLS 210/2009
PLS 196/2009
PLS 187/2006
PLS 156/2007
PLS 10/2008
PEC-362/2009
PEC-391/2009
PEC-403/2009
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residência, de maneira regular e contínua

Políticas sociais

Responsabilidade
sanitária
Educação em
saúde

Garantir que o Ministério da Saúde
encaminhe ao Congresso Nacional a Política
de Serviço Civil Profissional na área da
Saúde
Garantir, através de projeto de lei, que
obrigue a todos os governos a investir mais
em políticas sociais não assistencialistas,
bem como em saneamento básico e
combate a desnutrição.
Aprovar a Lei de Responsabilidade sanitária
Garantir, por meio de legislação específica,
a implantação de políticas de educação
permanente em saúde
Promover a construção negociada de
Norma
Regulamentadora
específica
prevendo todas as formas de prevenção,
promoção e assistência voltadas a construir
uma política de saúde do servidor federal,
estadual e municipal no que se refere aos
direitos à política de saúde, incluindo as
questões previdenciárias
Promover a revisão dos Adicionais de
Insalubridade e Periculosidade para todos
os trabalhadores da saúde

Estabelecer norma regulamentadora para o
Segurança e saúde acompanhamento dos servidores cedidos
Aprovar Lei para regulamentar o assédio
do trabalhador
moral em nível Federal, Estadual e
Municipal e assegurar que não haja
nenhuma tolerância a qualquer tipo de
assédio
Propor ao Congresso Nacional regulação
das profissões, com participação da
sociedade civil organizada e conselhos de
saúde
Assegurar em legislação federal a
permanência do servidor estatutário e já
capacitado para o exercício de atividades
técnicas estratégicas, frente às alternâncias
políticas dos gestores
Totais

61

14
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Tema: Medicamentos e Assistência Farmacêutica
I Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica 2003

Categorias Temáticas

Diretrizes

Acesso

Criar Comissão de Farmácia e Terapêutica nos
hospitais da rede pública

Assistência
Farmacêutica

Definir Política de Assistência Farmacêutica
Nacional que seja norteadora da Política de
Medicamentos
Elaborar Plano Nacional de Assistência
Farmacêutica
Estabelecer política de assistência farmacêutica
na área de saúde mental
Garantir a inserção de uma efetiva Assistência
Farmacêutica na Política de Saúde

Bioética

Controle Social

Preço dos
Medicamentos

Medicamentos
excepcionais

Financiamento

Criar Comissão Nacional de Bioética
Elaboração de projeto de lei que estabeleça a
estrutura e a forma de escolha do presidente
dos conselhos de saúde por meio de processo
eleitoral entre os conselheiros eleitos
Extinguir os impostos dos medicamentos
presentes na RENAME, garantindo a
correspondente redução dos preços a serem
pagos pelos usuários, entre eles aqueles de uso
continuado nas doenças crônico-degenerativas
Criar política de incentivo, desenvolvimento e
produção de medicamentos para o tratamento
de doenças raras e especiais
Estabelecer política tributária de ICMS zero
para medicamentos de uso humano, já que
medicamentos de uso veterinário são isentos
de impostos

Exigir que no imposto de renda sejam abatidas
as despesas provenientes das compras de
medicamentos prescritos por profissionais
habilitados

Projetos de Lei
e Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5291/2009
PL-5176/2009
PL-5087/2009
PL-5038/2009
PL-4926/2009
PL-4691/2009
PL-3709/2008
PL-4691/2008
PL-4521/2008
PL-4514/2008
PL-4514/2008
PL-3752/2008
PL-3749/2008
PL-3710/2008
PL-3678/2008
PL-3630/2008
PL-4521/2008
PL-4514/2008
PL-3752/2008
PL-3749/2008
PL-3710/2008
PL-3678/2008
PL-3630/2008
PL-3167/2008
PL-3063/2008
PL-3054/2008
PL-2753/2008
PL-2559/2007
PL-2511/2007
PL-2385/2007
PL-2350/2007
PL-1836/2007
PL-1719/2007
PL-1644/2007
PL-953/2007
PL-927/2007
PL-910/2007
PL-856/2007
PL-283/2007
PL-7474/2006
PL-7354/2006
PL-7029/2006
PL-6867/2006

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 10.742/2003
LEI 10.858/2004
LEI 10.972/2004
LEI 11.347/2006
LEI 11.387/2006
LEI 11.903/2009
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Reformular Lei de Responsabilidade Fiscal de
maneira que ela não sobreponha a necessidade
social da população, especificamente na gestão
do serviço público de saúde, observando o
controle social
Revisar carga tributária imposta aos
medicamentos, com vistas à redução de preços
finais ao consumidor, ampliando, assim, o
acesso.
Definir Política Nacional de Fitoterápicos
Estabelecer dentro da Política de Assistência
Fitoterápicos e
Farmacêutica a utilização dos recursos da
Homeopáticos
fauna e flora brasileira para a produção de
medicamentos homeopáticos, alopáticos e
fitoterápicos
Aprimorar o sistema e a legislação sanitária
vigente no país para que se tenha meios de
evitar falsificação e má qualidade dos fármacos
no processo de produção
Criar
legislação
para
que
indústrias
farmacêuticas sejam obrigadas a fornecer
dosadores de medicamentos nas embalagens
Criar legislação para proibir a distribuição de
amostras grátis de medicamentos junto à
população e aos profissionais de saúde.
Criar legislação sanitária norteada para a
Assistência e Atenção Farmacêutica e os
princípios do SUS em substituição à Lei
5.991/73
Elaborar e aprovar leis para priorizar
atendimento e acesso dos pacientes
portadores de patologias não contempladas
Legislação/Fiscalização
nos programas do Ministério da Saúde
Exigir a alteração da Lei 5991/73 de forma a
impedir a possibilidade do profissional de nível
médio assumir a Responsabilidade Técnica em
estabelecimentos farmacêuticos públicos e
privados
Modificar a legislação não permitindo que
medicamentos que mudem de fórmula
mantenham o mesmo nome de fantasia
Propor a revisão da Lei de Responsabilidade
Fiscal no sentido de adequá-la à legislação do
SUS, especialmente em relação à Lei Orgânica
de Saúde
Propor uma lei que proíba a venda de
medicamentos
pela
internet,
correio,
supermercado ou qualquer outro meio ou
estabelecimento não prevista na legislação

PL-6725/2006
PL-6605/2006
PL-6492/2006
PL-6435/2005
PL-6084/2005
PL-6032/2005
PL-6000/2005
PL-5129/2005
PL-4583/2004
PL-4106/2004
PL-4014/2004
PL-3922/2004
PL-3706/2004
PL-3923/2004
PL-3536/2004
PL-3497/2004
PL-3410/2004
PL-3189/2004
PL-3072/2004
PL-3018/2004
PL-2861/2004
PL-2826/2003
PL-2788/2003
PL-2728/2003
PL-2672/2003
PL-2127/2003
PL-2093/2003
PL-2092/2003
PLS-222/2009
PLS-87/2009
PLS-76/2009
PLS-391/2008
PLS-375/2008
PLS-318/2008
PLS-259/2008
PLS-710/2007
PLS-521/2007
PLS-378/2007
PLS-219/2007
PLS-74/2007
PLS-344/2006
PLS-282/2006
PLS-146/2006
PLS-111/2006
PLS-89/2006
PLS-28/2006
PLS-98/2005
PLS-95/2005
PLS-152/2005
PLS-125/2005
PLS-44/2004
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sanitária

Pesquisa e
Desenvolvimento

Patentes

Totais

Regulamentar a legislação quanto à prescrição
do medicamento de forma legível pelo nome
genérico dos princípios ativos
Regulamentar a prescrição e orientação
farmacêuticas para os medicamentos que não
possuem exigência de prescrição médica
Regulamentar
o
fracionamento
de
medicamentos
por
farmacêuticos
nas
farmácias públicas permitindo a economia para
as Secretarias de Saúde e para pacientes
Definir política nacional para controle da
extração, pesquisa e industrialização de
produtos ou matérias-primas retirados do
território nacional
Interromper o reconhecimento de patentes de
substâncias extraídas da flora nacional, plantas
e microorganismos
Revisar em caráter de urgência a Lei 9279/96
com vistas a assegurar o acesso universal aos
medicamentos, não perdendo de vista a
possibilidade de revogação da Lei de Patentes
94

6
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Grupo Temático Minorias
Tema: Direitos da Pessoa Idosa
I Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa 2006

Categorias
Temáticas

Efetivação de
Direitos

Violência
contra Idosos

Saúde

Previdência
Social

Diretrizes

Sugerir ao Congresso Nacional mudança no Estatuto
do Idoso, a fim de que seja alterada de 03 para 10% a
reserva de unidades habitacionais para a pessoa
idosa nos programas habitacionais públicos ou
subsidiados com recursos governamentais
Criar políticas e projetos de construção de moradias
para pessoas idosas de baixa renda, com ou sem
vínculo familiar
Reduzir de 65 para 60 anos a idade para usufruto de
qualquer benefício previdenciário e/ou assistencial,
incluindo o direito de gratuidade dos ônibus
municipais, intermunicipais e interestaduais
Normatizar o funcionamento das ILPIs, adequando as
instalações físicas e recursos humanos, à luz da RDC
283/2005 da ANVISA
Rever as formas de punição das agressores em geral
da pessoa idosa para cobrar do poder judiciário a
agilização da tramitação dos processos
Incentivar a elaboração e implementação dos planos
de enfrentamento da violência contra a pessoa idosa
nos Estados e Municípios
Criar o Programa Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional para a pessoa idosa em situação de
vulnerabilidade social
Propor alteração na legislação para atribuir aos
Conselhos de Previdência Social, localizados nas
Gerências - Executivas do INSS, a função de fiscalizar
o atendimento e os serviços previdenciários, com a
participação dos idosos e aposentados
Elaborar legislação específica para os planos de saúde
assinados antes de 1999
Acrescentar 25% no valor dos benefícios para todos
os beneficiários previdenciários evitando gastos com
ações judiciais
Assegurar aos netos órfãos menores de 21 anos, que
comprovem dependência econômica, o direito à
pensão por morte dos avós
Mobilizar a sociedade para agilizar a aprovação da lei
de aposentadoria para donas de casa

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5503/2009
PL-5383/2009
PL-5373/2009
PL-5267/2009
PL-5119/2009
PL-5093/2009
PL-5027/2009
PL-4967/2009
PL-4948/2009
PL-4680/2009
PL-4638/2009
PL-4608/2009
PL-4571/2008
PL-4400/2008
PL-4329/2008
PL-4294/2008
PL-4287/2008
PL-4235/2008
PL-4233/2008
PL-4104/2008
PL-4057/2008
PL-4016/2008
PL-3976/2008
PL-3746/2008
PL-3731/2008
PL-3564/2008
PL-3532/2008
PL-3525/2008
PL-3382/2008
PL-3210/2008
PL-3155/2008
PL-3077/2008
PL-3054/2008
PL-3045/2008
PL-2963/2008
PL-2921/2008
PL-2902/2008
PL-2796/2008
PL-2786/2008
PL-2743/2008

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.433/2006
LEI 11.551/2007
LEI 11.737/2008
LEI 11.765/2008
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Assistência
Social

Propor emenda constitucional definindo percentual
de arrecadação de impostos federais, estaduais e
municipais para a assistência social vinculada às
políticas de atenção à pessoa idosa
Destinar um percentual de 2% da arrecadação das
loterias estaduais, e/ou federais, para o Fundo
Nacional dos Direitos do Idoso, que será repassado
fundo a fundo aos Estados e Municípios
Criar leis de incentivo à construção de Centros de
Referência do Idoso e manutenção de espaços físicos
que prestem atendimento à pessoa idosa, por meio
de co-financiamento entre União, Estados e
Municípios
Aumentar de 3% para 10% a cota de financiamento
para programas de aquisição, reforma e/ou
construção de casa própria para idosos

Criar e regulamentar um Fundo específico de Defesa
dos Direitos do Idoso para financiar ações de
Financiamento
promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa,
de Orçamento
deduzindo do Imposto de Renda as doações
Público
efetuadas para os Fundos Nacional, Estaduais, do
Distrito Federal e Municipais do Idoso

Totais

PL-2613/2007
PL-2443/2007
PL-2290/2007
PL-2285/2007
PL-2146/2007
PL-2142/2007
PL-2122/2007
PL-2040/2007
PL-1959/2007
PL-1931/2007
PL-1913/2007
PL-1904/2007
PL-1899/2007
PL-1866/2007
PL-1855/2007
PL-1630/2007
PL-1357/2007
PL-1043/2007
PL-944/2007
PL-937/2007
PL-936/2007
PL-918/2007
PL-778/2007
PL-772/2007
PL-771/2007
PL-758/2007
PL-682/2007
PL-316/2007
PL-163/2007
PL-129/2007
PL-108/2007
PL-7472/2006
PL-7343/2006
PLS 60/2009
PLS 6/2009
PLS 480/2008
PLS 361/2008
PLS 393/2007
PLS 383/2008
PLS 345/2007
PLS 317/2007
PLS 315/2007
PLS 314/2007
PLS 216/2007
PLS 322/2006
PEC 15/2008
86

4
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II Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa 2009

Categorias Temáticas

Ações para
efetivação dos
Direitos da Pessoa
Idosa quanto à
promoção, proteção
e defesa.

Financiamento

Totais

Diretrizes

Projetos de Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição

Leis e Emendas
à Constituição

Implantar, manter, divulgar e
tornar acessíveis serviços como
o Disque Idoso.
Divulgar em boletos bancários,
contas de água e de luz e
contracheques a importância
da participação social, atividade
física, alimentação saudável,
exames médicos periódicos a
partir dos sessenta anos
Realizar maior investimento
financeiro
na
criação,
adequação, manutenção e
modernização das unidades de
acolhimento para pessoas
idosas e/ou Instituições de
Longa Permanência
Garantir por meio de lei a
aplicação de no mínimo 5% do
orçamento do governo federal,
3% do orçamento do governo
estadual e 1% do orçamento do
governo municipal para a
efetivação das ações de
promoção, proteção e defesa
dos direitos da pessoa idosa.
0

0
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Tema: Direitos da Pessoa com Deficiência
I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiências 2006
Projetos de
Lei e
Categorias
Diretrizes
Propostas de
Temáticas
Emenda à
Constituição
Criação mediante lei de conselhos de defesa PL-5466/2009
dos direitos das pessoas com deficiência
PL-5209/2009
Buscar junto ao governo federal a criação PL-5200/2009
de leis de incentivos fiscais para atender aos PL-4986/2009
programas e projetos das entidades que PL-4909/2009
defendem os direitos das pessoas com PL-4672/2009
PL-4527/2008
deficiência
Criar um programa de incentivo às PL-4494/2008
empresas com menos de 100 funcionários PL-4305/2008
para a contratação de pessoas com PL-4110/2008
deficiência
mediante
compensação PL-3849/2008
PL-3584/2008
financeira
Destinar um percentual de dez por cento PL-3469/2008
(10%) do Fundo de Amparo ao Trabalhador PL-3448/2008
(FAT) para a qualificação profissional e a PL-3440/2008
geração de emprego e renda para as PL-3420/2008
PL-3406/2008
Caracterização pessoas com deficiência
do Direito à Definir que pelo menos 10% do IPTU PL-3347/2008
Acessibilidade cobrado pelos Municípios sejam investidos PL-3290/2008
PL-3269/2008
no financiamento da acessibilidade
PL-2676/2007
Criar lei federal que obrigue os Estados, o
PL-2461/2007
Distrito Federal e os Municípios a
PL-2265/2007
implementarem os conselhos de direitos da
PL-2221/2007
pessoa com deficiência;
PL-1365/2007
Assegurar a aprovação imediata de projeto PL-1138/2007
de lei que garanta que a pessoa com PL-752/2007
deficiência que recebe qualquer benefício PL-683/2007
da Previdência e da Assistência Social e que PL-7033/2006
tenha que se afastar temporariamente do PLS 277/2009
mercado de trabalho volte a ser beneficiária PLS 276/2009
a qualquer tempo
PLS 268/2009
Rever legislação com objetivo de que o BCP PLS 249/2009
seja permanente para a pessoa com PLS 204/2009
deficiência mental severa e para a pessoa PLS 165/2009
com deficiência múltipla
PLS 46/2009
Garantir, na forma de lei, que os municípios PLS 45/2009
e o distrito federal definam critérios e PLS 449/2008
Políticas
condições das construções em vias públicas, PLS 439/2008
setoriais
multifamiliares, populares e de uso público, PLS 389/2008
inclusivas
visando a inclusão social das pessoas com PLS 364/2008
deficiência

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 11.788/2008
LEI 11.727/2008
LEI 11.307/2006
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Criar lei que garanta a aplicação de
percentual de tributos municipais para a
promoção da acessibilidade nas calçadas e
edifícios dos municípios brasileiros
Formular política nacional de gratuidade
para a pessoa com deficiência, inclusive
para pacientes renais crônicos e
transplantados, extensiva a todos os meios
de transporte e com validade em território
nacional, implantando-se a carteira única
nacional, responsabilizando-se o poder
público municipal pela liberação e emissão
do passe livre
Criar política nacional de estacionamento
Transportes
com vagas exclusivas para pessoas com
Coletivos
deficiência
Assegurar a regulamentação e a efetiva
aplicação das normas nacionais e
internacionais vigentes para que os meios
de comunicação e informação sejam
acessíveis quanto ao atendimento das
Informação e
diversas necessidades da pessoa com
Comunicação
deficiência
Disponibilizar linhas de crédito e isenção
fiscal na aquisição de equipamentos que
viabilizem o acesso da pessoa com
deficiência à informação e comunicação
Editar lei federal que obrigue os gestores a
cumprirem
e
implementarem
as
deliberações dos conselhos e das
conferências nas três esferas de governo
Garantir isenção total de impostos em
produtos nacionais e importados, na
compra de equipamentos de ajuda técnica
para pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida, bem como na manutenção do
cão-guia de cego e do surdo-cego
Ajudas
técnicas
Criar mediante lei mecanismos de
financiamento e co-financiamento a fundo
perdido para a capacitação e qualificação
profissional da pessoa com deficiência
Incluir, mediante lei, nas redes de ensino
básica, profissionalizante e superior
disciplina que propicie conhecimentos
básicos sobre a inclusão da pessoa com
deficiência, com a presença de intérprete
no caso de surdo

PLS 330/2008
PLS 311/2008
PLS 238/2008
PLS 188/2008
PLS 176/2008
PLS 141/2008
PLS 111/2008
PLS 105/2008
PLS 24/2008
PLS 14/2008
PLS 738/2007
PLS 522/2007
PLS 285/2007
PLS 257/2007
PLS 129/2007
PLS 125/2007
PLS 307/2006
PLS 303/2006
PLS 164/2006
PLS 74/2007
PEC 7/2009

Totais

62

3
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II Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiências 2008

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Criar legislação Específica de isenções de impostos para garantir a
Reabilitação
todas as áreas de deficiência a aquisição de equipamentos,
Profissional
órteses, próteses e ajudas técnicas nacionais e importadas
Alterar a lei n° 8.213/91, referente ao percentual de vagas,
considerando as variações de acordo com o porte da empresa e
inserindo as micro, pequenas e médias empresas, assim como as
grandes; além de exigir que 50% da cota legal seja preenchida por
pessoas com deficiência de maior grau de comprometimento
Regulamentar a profissão de tradutor/intérprete, guia-intérprete
e instrutor de LIBRAS em concordância com o Decreto 5626/05
Trabalho Criar projeto de lei de isenção tributária para as pessoas físicas e
jurídicas sobre a importação de equipamentos e outras
tecnologias assistivas destinadas a garantir autonomia às pessoas
com deficiência em seus locais de trabalho
Criar leis específicas, ou regulamentar as já existentes, que
determinem e garantam aos pais ou responsáveis legais de
pessoas com deficiência e às pessoas com deficiência a redução
de carga horária de trabalho sem prejuízo de sua remuneração
Criar lei federal que imponha a instituição do Passe Livre Nacional
para pessoa com deficiência
Criar dispositivos para disponibilizar e elaborar livros, jornais e
revistas em formato ampliado, digital, audio-livro em braile e
demais obras artístico-culturais

Saúde

Revisar a legislação para a garantida isenção de impostos e taxas
na aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva
Totais

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5466/2009
PL-5209/2009
PL-5200/2009
PL-4986/2009
PL-4909/2009
PL-4672/2009
PL-4527/2008
PL-4494/2008
PL-4305/2008
PL-4110/2008
PL-3849/2008
PL-3584/2008
PL-3469/2008
PL-3448/2008
PL-3440/2008
PL-3420/2008
PL-3406/2008
PL-3347/2008
PL-3290/2008
PL-3269/2008
PLS 277/2009
PLS 276/2009
PLS 268/2009
PLS 249/2009
PLS 204/2009
PLS 165/2009
PLS 46/2009
PLS 45/2009
PLS 449/2008
PLS 439/2008
PLS 389/2008
PLS 364/2008
PLS 330/2008
PLS 311/2008
PLS 238/2008
PLS 188/2008
PLS 176/2008
PLS 141/2008
PLS 111/2008
PLS 105/2008
PLS 24/2008
PLS 14/2008
PEC 7/2009
43

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.788/2008
LEI 11.727/2008
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Tema: Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais
I Conferência de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais 2008
Projetos de Lei
Leis e
Categorias
e Propostas de
Diretrizes
Emendas à
Temáticas
Emenda à
Constituição
Constituição
PL-5167/2009
Garantir o apoio ao PL n.2976/2008 referente à
PL-5128/2009
troca de pré-nome de travestis
Criar, por meio de lei, o Fundo Nacional de PL-4914/2009
Combate à Discriminação Homofóbica, PDC-1640/2009
garantindo os recortes de racismo, identidade PL-4508/2008
PL-4373/2008
de gênero e homofobia
PL-2976/2008
Estabelecer
acordo
de
cooperação
PLS 283/2008
internacional visando trocar experiências entre
a população LGBT
Criar Plano Nacional de combate à homofobia,
lesbofobia e transfobia e de Promoção da
Cidadania LGBT

Direitos
Humanos

Criar Conselho Nacional de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais
Criar, no âmbito da SEDH, observatório de
crimes homofóbicos
Estabelecer políticas de inclusão da população
LGBT
nos
programas
de
ação
e
desenvolvimentos social.
Revogar artigo 234 do Código Penal Militar que
criminaliza militares homossexuais
Elaborar o Primeiro Plano Nacional de Políticas
Públicas LGBT que deverá partir das propostas
aprovadas na Conferência
Criar, por meio de lei, a Secretaria Nacional de
Políticas Públicas para a população LGBT
Aprovar imediatamente o L 122/06 que
criminaliza a homofobia
Aprovar PL 1151/96 que garante o direito de
parceria civil de pessoas do mesmo sexo

Saúde

Estabelecer Estratégias de redução de Danos e
Saúde Mental à profissionais do sexo LGBT
Estabelecer como política emergencial o acesso
e assistência à saúde, às pessoas vivendo com
HIV/AIDS, pelo menos 5% dos leitos nos
hospitais públicos e conveniados com SUS
Instituir mecanismos de denúncia, investigação
e punição de atitudes e comportamentos de
discriminação contra a população LGBT
Aprovar na Câmara Federal, a exemplo do
Senado, a regulamentação da EC n°29,
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garantindo recursos para a saúde

Justiça e
Segurança
Pública

Criar serviço de saúde total especializado para
a mulher desde a infância até a 3° idade
Criar mecanismos de proteção, prevenção e
coibição de tráfico de seres humanos que
envolvam população LGBT
Institui mecanismos para monitorar e multar a
veiculação de programas de rádio e tv que
propagam homofobia, racismo, machismo e
misogia
Criar documento de Identidade Social dos
travestis e transexuais como alternativa de
identidade civil
Instituir projeto de lei que proponha como
pena para crimes de menor potencial ofensivo
que envolvam homofobia a freqüência em
cursos de direitos humanos e fóruns de
discussão LGBT

Aprovar projeto de lei que garanta mudança de
sexo para travestis
Regulamentar a inseminação artificial em
mulheres lésbicas e o reconhecimento da dupla
maternidade
Propor criação de lei que inclua parceiro
Previdência homossexual como dependente para fins
Social
previdenciários de servidores públicos nos três
entes federativos
Criar, por decreto ou resolução, nas três
esferas de governo, um Conselho de
Educação Acompanhamento,
Monitoramento
e
Avaliação de Políticas Públicas para a
população LGBT
Criar leis que visem a promoção de ações
Trabalho e
afirmativas com relação a população LGBT na
Emprego
contratação de aprendizes por empresas
Propor ao Congresso Nacional alteração do
Estatuto das cidades de forma a tornar
Cidades
obrigatória em todos os municípios a
publicização de informações sobre as
populações LGBT
8
Totais

0
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Tema: Povos Indígenas
Conferência Nacional dos Povos Indígenas 2006
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Que seja criado o Parlamento dos Povos Indígenas
O Estado Brasileiro deve indenizar os povos
indígenas trasladados e realocados por qualquer
perda ou dano que tenham sofrido com a
remoção
Que o Estado Brasileiro reconheça a
autodeterminação dos Povos Indígenas com a
Autonomia participação plena e efetiva dos mesmos
Política Que o governo federal aprove imediatamente o
Plano de Carreira Indigenista da Funai
Que o Estado brasileiro crie políticas de segurança
para as aldeias
Que a atual proposta de Estatuto do índio em
tramitação no Congresso Nacional seja
desconsiderada, já que os Povos Indígenas
discutirão proposta substitutiva
O governo deve providenciar a identificação das
terras indígenas tradicionais e imemoriais, estado
por estado, e dar prioridade àquelas eleitas pelos
indígenas
Criação, através de projeto de lei de Fundo
Indígena que assegura recursos para a aplicação
na regularização de terras indígenas
Que o Congresso Nacional aprove recursos
orçamentários e financiamentos conforme as
necessidades fundiárias indígenas para o
fortalecimento da Funai
O governo federal deverá criar legislação que
garanta aos indígenas que, quando suas áreas
Patrimônio
forem invadidas, os equipamentos usados pelos
Indígena
invasores serão doados para a comunidade
afetada
Que o Estado brasileiro reconheça mediante
legislação a ocupação tradicional de amplos
territórios indígenas, garantindo as demarcações
das terras indígenas
Que o Congresso Nacional regulamente lei para
que a Funai possa ter poder de polícia; prender e
multar infrator em terras indígenas
Garantir
política
pública
para
evitar
empreendimentos e ocupação populacional
irregular no entorno dos territórios indígenas

Projetos de Lei
e Propostas de Leis e Emendas à
Emenda à
Constituição
Constituição
PL -5560/2009 LEI 11.696/2008
PL -5265/2009
PL -4891/2009
PL -4791/2008
PL -4295/2008
PL -4257/2008
PL -3808/2008
PL -3764/2008
PL -3571/2008
PL -3410/2008
PL -2490/2007
PL -2471/2007
PL -2311/2007
PL -2302/2007
PL -1228/2007
PL -7315/2006
PL -7301/2006
PL -7099/2006
PLS 295/2009
PLS 216/2008
PLS 186/2008
PLS 115/2008
PLS 31/2008
PLS 09/2008
PLS 605/2007
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Regulamentar as leis ambientais que proíbem a
comercialização de produtos oriundos de animais
e aves das terras indígenas
Criação de políticas públicas que contemplem os
indígenas portadores de necessidades especiais
Educação Que o governo federal crie universidades para os
Povos Indígenas em todos os estados

Saúde
Indígena

Índios
Urbanos
Totais

Aprovação de projetos de ações afirmativas com
relação ao ensino superior
Proposição urgente de políticas garantindo
direitos e recursos à saúde e programas voltados
ao planejamento familiar
Assegurar em legislação específica proteção aos
conhecimentos tradicionais da medicina indígena
Criar política de ensino superior que proporcione
maior número de vagas para estudantes indígenas
25

1
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Tema: Políticas Públicas para as Mulheres
I Conferência Nacional de Políticas públicas para Mulheres 2004
Projetos de
Lei e
Categorias
Diretrizes
Propostas de
Temáticas
Emenda à
Constituição
Promover uma reforma fiscal de forma a PL-5297/2009
garantir a equidade e a justiça na cobrança PL-5090/2009
PL-4968/2009
de impostos e na redistribuição de recursos
Redução da jornada de trabalho sem redução PL-4857/2009
PL-4822/2009
do salário
PL-4725/2009
Adotar
políticas
macroeconômicas
e
PL-4407/2008
estratégias de desenvolvimento com redução
PL-4367/2008
da taxa de juros e superávit primário
PL-3997/2008
Desenvolver políticas públicas que ampliem e PL-3901/2008
valorizem a participação da mulher no PL-3669/2008
PL-3610/2008
Trabalho e mercado de trabalho
Discutir
e
apoiar
propostas
em
tramitação
no
PL-3563/2008
Acesso ao
Crédito e a Congresso sobre o acesso de donas de casa à PL-3534/2008
Previdência Social, bem como as propostas PL-3501/2008
Terra
que reconheçam o trabalho de reprodução PL-3326/2008
social (doméstico não remunerado) como PL-3220/2008
forma de inclusão no sistema de seguridade PL-3183/2008
social
PL-3140/2008
Estender à empregada doméstica todos os PL-3110/2008
direitos assegurados às demais trabalhadoras PL-3084/2008
inseridas no mercado formal de trabalho
PL-2901/2008
Propor a certificação, por lei, da titularidade PL-2821/2008
da casa obtida pela Reforma Urbana, e a PL-2657/2007
titularidade da terra obtida através do PL-2638/2007
PL-2566/2007
Programa de Reforma Agrária para o casal
Federalizar e punir na forma de lei, os crimes PL-2504/2007
praticados pelos militares (abuso de PL-2481/2007
autoridade, abusos sexuais, estupros, PL-2431/2007
abandono de paternidade e outras PL-2194/2007
Violência
violências) contra as mulheres indígenas, PL-1763/2007
contra a
ribeirinhas e principalmente em áreas de PL-1534/2007
mulher
PL-1629/2007
fronteiras
Propor mudança na legislação penal visando PL-978/2007
o agravamento da punição do agressor, autor PL-898/2007
PL-843/2007
de violência contra a mulher
PL-814/2007
Bem-Estar, Rever a legislação que pune as mulheres que
PL-584/2007
Qualidade de realizam o aborto
PL-390/2007
Vida,
Descriminalização e legalização do aborto
PL-344/2007
Moradia,
Criar programas que previnam a violência PL-313/2007
Infracontra os grupos de maior vulnerabilidade: PL-235/2007
estrutura, crianças e adolescentes, mulheres idosas,
PL-164/2007
Recursos
negras, indígenas, trabalhadoras sem terra,

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 11.340/2004
LEI 11.489/2007
LEI 11.633/2007
LEI 11.664/2008
LEI 11.770/2008
LEI 11.942/2009
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Naturais e
Saúde

bissexuais e lésbicas

Criar uma política de creches públicas

Efetivação
de Direitos
Humanos
das
Mulheres

Formular políticas que proíbam a apropriação
privada da biodiversidade
Adotar ações afirmativas não restritas às
políticas de cotas

Elaborar legislação e políticas para efetivação
dos direitos sexuais e reprodutivos
Criar e viabilizar políticas públicas
descentralizadas que democratizem o direito
das mulheres ao lazer e ao esporte
Elaborar código de ética para os meios de
comunicação de massa garantindo o controle
social dos meios de comunicação de massa
para punir excessos cometidos no que diz
respeito à violência, racismo, sexismo,
Educação, pornografia e outros
Cultura e
Regulamentar uma cota de espaço de mídia
Comunicação para campanhas educativas governamentais
e não-governamentais no sistema privado de
comunicação com vistas à desconstrução de
estereótipos e preconceitos contra a mulher
Promover políticas de ações afirmativas
estabelecendo cotas de 30% para as
mulheres negras e índias nas escolas,
universidades federais, estaduais e privadas e
cargos públicas em todos os escalões.
Totais

PL-123/2007
PL-7438/2006
PL-6903/2006
PL-6903/2006
PL-6758/2006
PL-6697/2006
PL-5514/2005
PL-5364/2005
PL-5166/2005
PL-4966/2005
PL-4804/2005
PL-4448/2004
PLS 241/2009
PLS 158/2009
PLS 25/2009
PLS 57/2008
PLS 674/2007
PLS 592/2007
PLS 54/2005
PEC 35/2008
PEC 64/2007

64

6
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II Conferência Nacional de Políticas públicas para Mulheres 2007
Categorias
Temáticas

Diretrizes
Elaborar o Plano Nacional do Trabalho
Docente

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição
PL-5694/2009; PL-5297/2009;
PL-5090/2009; PL-4968/2009;
PL-4857/2009; PL-4822/2009;
PL-4725/2009; PL-4407/2008;
PL-4367/2008; PL-3997/2008;
PL-3901/2008; PL-3669/2008;
PL-3610/2008; PL-3563/2008;
PL-3534/2008; PL-3501/2008;
PL-3326/2008; PL-3220/2008;
PL-3183/2008; PL-3140/2008;
PL-3110/2008; PL-3084/2008;
PL-2901/2008; PL-2821/2008;
PL-2657/2007; PL-2638/2007;
PL-2566/2007; PL-2504/2007;
PL-2481/2007; PL-2431/2007;
PL-2194/2007; PL-1763/2007;
PL-1534/2007; PL-1629/2007;
PL-978/2007; PL-898/2007;
PL-843/2007; PL-814/2007;
PL-584/2007; PL-390/2007;
PL-344/2007; PL-313/2007;
PL-235/2007; PL-164/2007;
PL-123/2007; PLS 241/2009;
PLS 158/2009; PLS 25/2009;
PLS 57/2008; PLS 674/2007;
PLS 592/2007; PEC 35/2008;
PEC 64/2007.

Aprovação de legislação que prevê
Trabalho aposentadoria para as donas de casa
Encaminhar projeto de lei ao legislativo
para ampliação da licença maternidade
para 6 meses em todos os regimes de
trabalho
Regulamentar a definição de parâmetros
de ambiência para atenção humanizada
ao parto
Regulamentar
a
vigilância
epidemiológica do óbito materno
Elaborar a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da População Cigana,
contemplando as especificidades das
mulheres ciganas
Saúde
Elaborar a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da População de Rua,
contemplando as especificidades das
mulheres de rua
Elaboração/revisão de leis e/ou projetos
de lei com a finalidade de ampliar a
garantia do direito à saúde ,
contamplando direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres
Violência Elaborar a Política de Enfrentamento à
contra
Violência contra as Mulheres do Campo
mulheres e da Floresta
Mulheres
nos
Elaborar projeto de lei de igualdade de
espaços direitos, tratamento e oportunidades
de poder e entre mulheres e homens que garanta a
decisão efetivação de direitos
Totais
53

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.489/2007
LEI 11.633/2007
LEI 11.664/2008
LEI 11.770/2008
LEI 11.942/2009

5
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Tema: Direitos da Criança e do Adolescente
II Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 1997
Projetos de
Lei e
Categorias
Diretrizes
Propostas de
Temáticas
Emenda à
Constituição
PL-1080/1999
Destinação das multas oriundas da
cobrança de infrações ocorridas no trabalho PL-1300/1999
da criança e adolescente ao Fundo Estadual PL-1597/2003
e Municipal da Infância e da Adolescência. PL-1803/2007
PL-193/2007
Legislação que considere “crime de PL-1938/2007
responsabilidade” a não implantação de PL-2108/2003
PL-2338/2000
Erradicação do políticas públicas de atendimento previstas
no artigo 101do Estatuto da Criança e do PL-2885/2004
Trabalho
PL-3388/2008
Adolescente.
Infantil e
PL-3423/2008
Proteção do
PL-3564/2008
Regulamentação do Trabalho educativo.
Trabalho
PL-3658/2004
Adolescente Tipificação do emprego de crianças como
PL-3757/1997
crime.
PL-3816/2008
Rejeição a MP 1549/97.
PL-3853/2004
PL-4335/2008
Exclusão
das
empresas
que
PL-438/1999
comprovadamente utilizem mão-de-obra
PL-4388/2004
infanto-juvenil de participar de qualquer
PL-4483/2001
processo de licitação pública.
PL-4611/2004
Inclusão na lei de crimes hediondos dos PL-4850/2005
crimes de violência sexual praticados contra PL-4850/2009
crianças e adolescentes, tipificando o abuso PL-4942/2005
Violência e
PL-5329/2005
incestuoso como agravante.
Exploração
PL-5341/2009
Sexual contra Incluir na pena de agressores sexuais de PL-5688/2009
Crianças e
crianças e adolescentes o tratamento PL-5771/2005
Adolescentes. psicoterápico.
PL-5862/2009
PL-6239/2005
Garantir prioridade processual a crimes PL-6294/2005
praticados contra crianças e adolescentes. PL-6555/2002
PL-6599/2002
Modificação da Lei de Diretrizes
PL-7379/2006
Orçamentárias para que todos os recursos
PL-7414/2002
da União destinados a execução da política
PL-925/2007
de defesa e de atendimento de direitos da
PLC 169/2009
Orçamento
criança e do adolescente sejam alocados
PLC 97/2003
Público e
apenas no respectivo Fundo Nacional.
PLS 177/2009
Fundos.
Destinação de 1% da arrecadação das PLS 185/2003
loterias e dos telefones 0900 ao Fundo PLS 297/2006
Nacional dos direitos da Criança e do PLS 330/2009
PLS 378/2009
Adolescente.

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 9534/1997
LEI 9.649/1998
LEI 9.854/1999
LEI 12.010/2009
LEI 12.015/2009
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Alteração na lei do imposto de renda, PLS 393/2005
permitindo recolhimento na fonte de PLS 45/2007
doações ao Fundo Nacional dos direitos da
Criança e do Adolescente.
Revisão do Código do Processo Penal,
adequando ao Estatuto da Criança e do
Ato Infracional Adolescente, em caso de criança ou
e Medidas
adolescente vitimado por adulto, para que
Sócioo autor seja julgado pelo juizado especial da
Educativas.
vítima.
Repúdio a diminuição da maioria penal.
Moções de
apoio

Aprovação PL 2.353/96.

Moções de
repúdio

Incentivos fiscais para empresas que
empregam adolescentes a partir de 12
anos.

Totais

45

5
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III Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 1999
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Criar
política
nacional
de
orientação
educacional,
intervenção
pedagógica
e
atendimento a alunos portadores
Educação
de necessidades especiais
Aumentar progressivamente o
investimento
em
educação,
atingindo 10% do PIB até 2009
Adotar políticas públicas de
atenção, prevenção e tratamento
de jovens químico-dependentes
Saúde
submetidos à aplicação de
medidas sócio-educativas
Reformulação do programa Brasil
Criança Cidadã
Criar política nacional que garanta
serviços especiais de assistência
integral à criança, ao adolescente
e à família vítimas do uso de
drogas
Criação de políticas para crianças e
adolescentes
portadores
de
necessidades especiais
Apoiar o Conselho Nacional de
Assistência Assistência Social no pleito de
ampliação para 5% do Orçamento
Social
da Seguridade Social a ser
destinado à Assistência Social
Propor emenda constitucional que
garanta
na
legislação
orçamentária para as políticas
sociais o parecer dos Conselhos de
Direitos e de Assistência Social
antes do encaminhamento à
votação final no Legislativo, nas 3
esferas de governo assegurando o
mínimo de 5% dos respectivos
orçamentos
Apresentar anteprojeto de lei ao
FUNDESP para o encaminhamento
ao
Congresso
Nacional
Cultura,
estabelecendo
linha
de
Esporte e
financiamento
para
ações
Lazer
desportivas destinadas às crianças
e aos adolescentes englobando
percentuais oriundos das loterias

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição
PL-5670/2009; PL-5658/2209;
PL-5629/2009; PL-5477/2009;
PL-5143/2009; PL-5121/2009;
PL-4850/2009; PL-4402/2008;
PL-4237/2008; PL-3852/2208;
PL-2716/2007; PL-2398/2007;
PL-2366/2007; PL-2182/2007;
PL-1823/2007; PL-1803/2007;
PL-1537/2007; PL-1379/2007;
PL-1106/2007; PL-982/2007;
PL-925/2007; PL-789/2007;
PL-183/2007; PL-48/2007; PL7694/2006; PL-7401/2006;
PL-6483/2006; PL-5234/2005;
PL-4566/2004; PL-5771/2005;
PL-5329/2005; PL-5234/2005;
PL-4942/2005; PL-4852/2005;
PL-4851/2005; PL-4611/2004;
PL-4610/2004; PL-4478/2004;
PL-4144/2004; PL-4126/2004;
PL-4018/2004; PL-2682/2003;
PL-2654/2003; PL-2481/2003;
PL-2481/2003; PL-2357/2003;
PL-1908/2003; PL-1597/2003;
PL-1596/2003; PL-986/2003;
PL-969/2003; PL-307/2003;
PL-6260/2002; PL-6233/2002;
PL-5472/2001; PL-4483/2001;
PL-3971/2000; PL-2941/2000;
PL-2941/2000; PL-2937/2000;
PL-2613/2000; PL-2385/2000;
PL-2242/1999; PL-2090/1999;
PLS 330/2009; PLS 306/2009;
PLS 295/2009; PLS 278/2009;
PLS 247/2009; PLS 235/2009;
PLS 234/2009; PLS 177/2009;
PLS 154/2009; PLS 148/2009;
PLS 138/2009; PLS 68/2009;
PLS 48/2009; PLS 494/2008;
PLS 469/2008; PLS 414/2008;
PLS 412/2008; PLS 352/2008;
PLS 228/2008; PLS 227/2008;
PLS 118/2007; PLS 19/2007;
PLS 240/2007; PLS 510/2207;
PLS 638//2007; PLS 18/2006;
PLS 202/2006; PLS 285/2006;

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.722/2008
LEI 11.265/2006
LEI 11.542/2007
LEI 11.104/2005
LEI 11.185/2005
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e similares

Estender a Lei de Incentivo à
Cultura ao esporte
Encaminhar
ao
Congresso
Nacional projeto de lei propondo
Justiça e que o aliciamento de crianças e
Segurança adolescentes para o tráfico de
drogas seja considerado crime
hediondo
Que seja alterada a Lei 4320/64
adequando-a aos dispositivos
Constitucionais, ao ECA e à LOAS
Propor emenda constitucional
Orçamento permitindo que as 3 esferas de
e Fundos governo
possam
assegurar
percentual mínimo de 1% em seus
orçamentos para alocação aos
Fundos da Criança e do
Adolescente
Totais

PLS 46/2006; PLS 393/2005;
PLS 406/2005; PLS 81/2005;
PLS 213/2005; PLS 285/2005;
PLS 80/2004; PLS 107/2003;
PLS 163/2003; PLS 226/2003;
PLS 237/2003; PLS 428/2003;
PLS 445/2003; PLS 478/2003;
PLS 504/2003; PLS 445/2003;
PLC 134/2009; PLC 168/2008;
PLC 77/2007; PLC 35/2007;
PLC 30/2006; PLC 86/2006;
PLC 43/2005; PLC 97/2003;
PEC 134/2007; PEC 276/2004;
PEC 138/2001; PEC 52/2005.

120

5
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IV Conferência Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 2001
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Viabilizar a captação de recursos
Cultura, adicionais das empresas públicas,
Esporte e privadas e pessoas físicas a fim de
Lazer
implementar política de cultura,
esporte e lazer
Assegurar a destinação de 5% do
orçamento da seguridade social
para a política de assistência social
Propor nos três níveis de Governo
mecanismos que regulamentem o
Assistênci
repasse orçamentário e garantam a
a Social
destinação de recursos públicos
para o desenvolvimento de
políticas sociais básicas que
assegurem a erradicação do
trabalho infantil.
Ampliar a dotação orçamentária,
através de emenda constitucional,
garantindo no mínimo 5% das
receitas correntes líquidas nas
esferas
federal,
estadual
e
municipal para o Fundo dos
Direitos da Criança e do
Adolescente e possibilitando que
Conselho pessoas físicas façam uso das
de
doações dedutíveis no ato da
direitos, Declaração de Renda
tutelares e
Propor lei federal que condicione o
fundo
repasse de recursos aos Municípios
à existência e funcionamento dos
Conselhos dos Direitos, Tutelares e
Fundo
Elaboração de um plano nacional
de capacitação continuada dos
operadores do sistema de garantia
de direitos
Criar lei federal de "Inadimplência
Social" para os governantes, nas
três esferas de governo, que não
Mecanism cumprem as leis que contemplem
os direitos da criança e do
os de
exigibilida adolescente
de de
Criar mecanismos que impeçam o
direitos repasse de recursos financeiros
federais e estaduais aos municípios
que não criarem e mantiverem os
Conselhos de Direitos, Conselhos

Projetos de Lei e Propostas de
Emenda à Constituição
PL-5670/2009; PL-5658/2209;
PL-5629/2009; PL-5477/2009;
PL-5143/2009; PL-5121/2009;
PL-4850/2009; PL-4402/2008;
PL-4237/2008; PL-3852/2208;
PL-2716/2007; PL-2398/2007;
PL-2366/2007; PL-2182/2007;
PL-1823/2007; PL-1803/2007;
PL-1537/2007; PL-1379/2007;
PL-1106/2007; PL-982/2007;
PL-925/2007; PL-789/2007;
PL-183/2007; PL-48/2007; PL7694/2006; PL-7401/2006; PL6483/2006; PL-5234/2005; PL4566/2004; PL-5771/2005; PL5329/2005; PL-5234/2005; PL4942/2005; PL-4852/2005; PL4851/2005; PL-4611/2004; PL4610/2004; PL-4478/2004; PL4144/2004; PL-4126/2004; PL4018/2004; PL-2682/2003; PL2654/2003; PL-2481/2003; PL2481/2003; PL-2357/2003; PL1908/2003; PL-1597/2003; PL1596/2003; PL-986/2003; PL969/2003; PL-307/2003; PL6260/2002; PL-6233/2002; PL5472/2001; PL-4483/2001;
PLS 330/2009; PLS 306/2009;
PLS 295/2009; PLS 278/2009;
PLS 247/2009; PLS 235/2009;
PLS 234/2009; PLS 177/2009;
PLS 154/2009; PLS 148/2009;
PLS 138/2009; PLS 68/2009;
PLS 48/2009; PLS 494/2008;
PLS 469/2008; PLS 414/2008;
PLS 412/2008; PLS 352/2008;
PLS 228/2008; PLS 227/2008;
PLS 118/2007; PLS 19/2007;
PLS 240/2007; PLS 510/2207;
PLS 638//2007; PLS 18/2006;
PLS 202/2006; PLS 285/2006;
PLS 46/2006; PLS 393/2005;
PLS 406/2005; PLS 81/2005;
PLS 213/2005; PLS 285/2005;
PLS 80/2004; PLS 107/2003;
PLS 163/2003; PLS 226/2003;

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.722/2008
LEI 11.265/2006
LEI 11.542/2007
LEI 11.104/2005
LEI 11.185/2005
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Tutelares e Fundos

Totais

PLS 237/2003; PLS 428/2003;
PLS 445/2003; PLS 478/2003;
PLS 504/2003; PLS 445/2003;
PLC 134/2009; PLC 168/2008;
PLC 77/2007; PLC 35/2007;
PLC 30/2006; PLC 86/2006;
PLC 43/2005; PLC 97/2003;
PEC 134/2007; PEC 276/2004;
PEC 138/2001; PEC 52/2005.
112
5
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V Conferência Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 2003
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Fazer cumprir a PEC 29, com
efetiva alocação de recursos na
área de saúde
Criar fundo específico para
financiamento da Educação
Infantil
Criar legislação para inclusão de
Educação
conhecimentos referentes ao
ECA nas seleções de concursos
públicos para profissionais na
área de educação
Propor a aprovação de Lei
Federal que garanta o percentual
de 5% do orçamento da
Assistência
Seguridade Social da União e 5%
Social
do orçamento geral dos estados
e municípios para a Assistência
Social
Implantar política nacional de
prevenção e erradicação do
trabalho infantil e de proteção
do adolescente trabalhador
Propor legislação que destine os
valores de multas aplicadas a
pessoas e empresas que
Proteção
explorem mão-de-obra infantil
Especial
para o Fundo da Criança
Alterar o Código Penal para que
a ação penal aplicável aos crimes
contra os costumes, tendo como
vítimas crianças e adolescentes,
se transforme em ação pública
incondicionada
Ampliar a dotação orçamentária
do Fundo da Criança e do
Adolescente mediante emenda
constitucional que garanta no
mínimo 0,5% de receitas
Conselhos de
correntes líquidas da União e 1%
Direitos,
dos estados e municípios
Tutelares e
Propor mudança na legislação
Fundos
para possibilitar às pessoas
físicas e jurídicas o repasse do
imposto de renda aos fundos,
até o momento da declaração
feita em qualquer modelo,
Saúde

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição
PL-5670/2009; PL-5658/2209;
PL-5629/2009; PL-5477/2009;
PL-5143/2009; PL-5121/2009;
PL-4850/2009; PL-4402/2008;
PL-4237/2008; PL-3852/2208;
PL-2716/2007; PL-2398/2007;
PL-2366/2007; PL-2182/2007;
PL-1823/2007; PL-1803/2007;
PL-1537/2007; PL-1379/2007;
PL-1106/2007; PL-982/2007;
PL-925/2007; PL-789/2007;
PL-183/2007; PL-48/2007; PL7694/2006; PL-7401/2006;
PL-6483/2006; PL-5234/2005;
PL-4566/2004; PL-5771/2005;
PL-5329/2005; PL-5234/2005;
PL-4942/2005; PL-4852/2005;
PL-4851/2005; PL-4611/2004;
PL-4610/2004; PL-4478/2004;
PL-4144/2004; PL-4126/2004;
PL-4018/2004; PLS 330/2009;
PLS 306/2009; PLS 295/2009;
PLS 278/2009; PLS 247/2009;
PLS 235/2009; PLS 234/2009;
PLS 177/2009; PLS 154/2009;
PLS 148/2009; PLS 138/2009;
PLS 68/2009; PLS 48/2009;
PLS 494/2008; PLS 469/2008;
PLS 414/2008; PLS 412/2008;
PLS 352/2008; PLS 228/2008;
PLS 227/2008; PLS 118/2007;
PLS 19/2007; PLS 240/2007;
PLS 510/2207; PLS
638//2007; PLS 18/2006; PLS
202/2006; PLS 285/2006; PLS
46/2006; PLS 393/2005; PLS
406/2005; PLS 81/2005;PLS
213/2005; PLS 285/2005; PLS
80/2004; PLC 134/2009; PLC
168/2008; PLC 77/2007; PLC
35/2007; PLC 30/2006; PLC
86/2006; PLC 43/2005; PEC
134/2007; PEC 276/2004; PEC
52/2005.

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.722/2008
LEI 11.265/2006
LEI 11.542/2007
LEI 11.104/2005
LEI 11.185/2005
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garantindo o repasse de fundo a
fundo

Mecanismos
de
Exigibilidade
de Direitos

Totais

Criar lei federal que condicione o
repasse
de
recursos aos
municípios à existência e
funcionamento dos Conselhos de
Direitos, Tutelares e Fundos
Regulamentação da função de
Conselheiro Tutelar
Instituir
Lei
Federal
de
Inadimplência Social aplicável às
três esferas de governo no caso
de não cumprimento das leis que
assegurem os direitos das
crianças e do adolescente
Rever a Lei de Responsabilidade
Fiscal a fim de assegurar repasse
de recursos aos Fundos da
Infância e da Adolescência
84
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VI Conferência Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 2005
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Articulação com o Poder
Legislativo para a discussão de
uma lei de Responsabilidade
Social e a garantia de dotação
orçamentária para políticas da
Papel da
Sociedade e criança e do adolescente
do Estado Garantir recursos nos três
níveis de governo para a
formação permanente de
Conselheiros Tutelares e de
Direitos
Garantir a aprovação do
Valorização Estatuto da Igualdade Racial
da
com o seu respectivo fundo
Diversidade para implementação de suas
ações
Aprovação do Projeto de Lei
Federal - PLC 051/04 que
regula a contribuição do
Imposto de Renda

Orçamento
Público

Totais

Criar o orçamento-criança nas
três esferas de governo
garantindo recursos para os
programas de proteção integral
previstos no ECA

Projetos de Lei e Propostas de
Emenda à Constituição
PL-5670/2009; PL-5658/2209;
PL-5629/2009; PL-5477/2009;
PL-5143/2009; PL-5121/2009;
PL-4850/2009; PL-4402/2008;
PL-4237/2008; PL-3852/2208;
PL-2716/2007; PL-2398/2007;
PL-2366/2007; PL-2182/2007;
PL-1823/2007; PL-1803/2007;
PL-1537/2007; PL-1379/2007;
PL-1106/2007; PL-982/2007;
PL-925/2007; PL-789/2007; PL183/2007; PL-48/2007; PL7694/2006; PL-7401/2006; PL6483/2006; PLS 330/2009; PLS
306/2009; PLS 295/2009; PLS
278/2009; PLS 247/2009; PLS
235/2009; PLS 234/2009; PLS
177/2009; PLS 154/2009; PLS
148/2009; PLS 138/2009; PLS
68/2009; PLS 48/2009; PLS
494/2008; PLS 469/2008; PLS
414/2008; PLS 412/2008; PLS
352/2008; PLS 228/2008; PLS
227/2008; PLS 118/2007; PLS
19/2007; PLS 240/2007; PLS
510/2007; PLS 638//2007; PLS
18/2006; PLS 202/2006; PLS
285/2006; PLS 46/2006; PLS
285/2005; PLS 80/2004; PLC
134/2009; PLC 168/2008; PLC
77/2007; PLC 35/2007; PLC
30/2006; PLC 86/2006; PEC
134/2007.
63

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.722/2008
LEI 11.265/2006
LEI 11.542/2007

3
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VII Conferência Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 2007
Categorias
Temáticas
Convivência
Familiar e
Comunitária

Orçamento

Diretrizes
Aperfeiçoar o Sistema de
Justiça e de Defesa dos
Direitos da Criança e do
Adolescente
com
participação da esfera
federal
Criação do anexo "das
despesas do Orçamento
da
Criança
e
do
Adolescente" no ciclo
orçamentário, vedado o
contingenciamento destes
recursos por meio de PEC
Regulamentar os Fundos
da
Infância
e
da
Adolescência

Totais

Projetos de Lei e Propostas Leis e Emendas
de Emenda à Constituição
à Constituição
PL-5670/2009; PL-5658/2209; LEI 11.722/2008
PL-5629/2009; PL-5477/2009;
PL-5143/2009; PL-5121/2009;
PL-4850/2009; PL-4402/2008;
PL-4237/2008; PL-3852/2208;
PL-2716/2007; PLS 330/2009;
PLS 306/2009; PLS 295/2009;
PLS 278/2009; PLS 247/2009;
PLS 235/2009; PLS 234/2009;
PLS 177/2009; PLS 154/2009;
PLS 148/2009; PLS 138/2009;
PLS 68/2009; PLS 48/2009;
PLS 494/2008; PLS 469/2008;
PLS 414/2008; PLS 412/2008;
PLS 352/2008; PLS 228/2008;
PLS 227/2008; PLC 134/2009;
PLC 168/2008.
33
1
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VIII Conferência Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 2009

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição

Leis e
Emendas à
Constituição

Garantir a universalização dos Direitos Humanos
fundamentais a partir de políticas públicas
intersetoriais voltadas para crianças e
adolescente, com o intuito de erradicação da
pobreza e superação das desigualdades
regionais e sociais.
Incluir o tema dos Direitos Humanos e dos
Promoção e
Direitos da Criança e do Adolescente nos
Universalização currículos de todos os níveis e modalidades de
de Direitos em educação formal nas escolas públicas e privadas.
um Contexto de
Desigualdades
Implantar política de saúde mental para o
atendimento de crianças, adolescentes e suas
famílias em sofrimento psíquico ou com
problemas decorrentes do uso de substâncias
psicoativas.
Desenvolver
ações
voltadas
para
a
profissionalização e o primeiro emprego de
adolescentes aprendizes.
Efetivar a implantação e a implementação de
políticas públicas de apoio às famílias buscando
a intersetorialidade, para fortalecer a proteção e
a prevenção das violências contra crianças e
adolescentes.

Proteção e
Defesa no
Enfrentamento
das violações de
Direitos
Humanos de
Crianças e
Adolescentes

Garantir a proteção e atenção integral às
crianças e adolescentes com direitos ameaçados
ou violados, por meio de políticas públicas
integradas e articuladas que contemplem o
atendimento e acompanhamento especializado,
extensivo aos familiares e agressores.
Efetivar e fiscalizar a implantação e
implementação de políticas de segurança pública
diferenciadas
de
enfrentamento
ao
narcoplantio, narcotráfico, crime organizado e a
venda, consumo e publicidade de bebidas
alcoólicas para crianças e adolescentes e ao
aliciamento para uso de drogas, exploração
sexual e tráfico de pessoas.
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Fortalecimento
do Sistema de
Garantias de
Direitos

Propor a regulamentação do exercício da função
de conselheiro tutelar.
Garantir o acesso à Justiça e promover a
celeridade nos procedimentos judiciais que
envolvam os interesses de crianças e
adolescentes.

Tornar obrigatório e propiciar aos professores da
rede pública e privada técnicos(as) educacionais,
Participação de orientadores sociais, profissionais que atuam
com crianças e adolescentes a formação
Crianças e
Adolescentes em continuada sobre protagonismo de crianças e
adolescentes.
Espaços de
Construção da
Efetivar mecanismos para a garantia de
Cidadania
participação de crianças e adolescentes em
audiências públicas do Poder Legislativo nas três
esferas de governo.

Gestão da
Política

Propor legislação que defina percentual fixo
obrigatório do orçamento público e dos royalties
da exploração dos recursos naturais para a
execução da Política de Promoção, Proteção e
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Elaboração de lei para implementar, aperfeiçoar
e unificar a metodologia Orçamento da Criança e
do Adolescente (OCA).

Totais

0

0
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Tema: Juventude
I Conferência Nacional de Juventude

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Jovens Negros Aprovação imediata do Estatuto da
e Negras
Igualdade Racial
Ampliar os recursos vinculados ao PIB para
Educação
a educação pública, gratuita e de qualidade
Básica
(10% do PIB), acabando com a DRU
Aprovação pelo Congresso Nacional do
marco legal da juventude: regime de
urgência da PEC n°138-B/2003, Plano
Nacional de Juventude e Estatuto dos
Fortaleciment
Direitos da juventude PL 27/2007
o Institucional
Aprovar a PEC da juventude, o Plano
da Política de
Nacional de Juventude e o Estatuto da
Juventude
Juventude e criar o fundo nacional de
juventude e órgãos da juventude com
orçamento próprio em todos os municípios
e estados
Criar uma política nacional de juventude e
Meio
meio ambiente que inclua o "programa
Ambiente
nacional de juventude e meio ambiente",
institucionalizado em PPA
Estabelecimento de políticas públicas
culturais permanentes direcionadas à
juventude
Estabelecimento de cotas de exibição e
Cultura
programação de 50% para a produção
cultural brasileira, sendo 15% de produção
independente e 20% de produção regional
em todos os meios de comunicação
Ampla reforma política que, além do
financiamento público de campanha,
assegure a participação massiva da
juventude nos partidos políticos, com
garantia de cota mínima de 15% para jovens
Política e
de 18 e 29 anos nas coligações, com
Participação respeito ao recorte étnico-racial e
garantindo como idade mínima de 18 anos
para vereador, prefeito, deputados
estaduais, distritais e federais e 27 anos
para senador, governador e presidente da
república

Projetos de
Lei e
Leis e Emendas
Propostas de
à Constituição
Emenda à
Constituição
PL-5565/2009 LEI 11.692/2008
PL-5377/2009 LEI 11.722/2008
PL-5235/2009
PL-5207/2009
PL-4442/2008
PL-3616/2008
PLS 352/2008
PLS 352/2008
PLS 241/2008
PEC 42/2008
PEC 24/2008
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Segurança

Esporte

Contra a maioridade penal, pela aplicação
efetiva do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA
Vinculação de no mínimo 1% do orçamento
para o esporte, na união, nos estados e
municípios

Reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40
horas semanais sem redução de salários
Fim da obrigatoriedade do serviço militar e
Outros Temas criação de serviços alternativos de serviços
sociais não obrigatórios
Ratificação imediata da convenção sobre os
Jovens com
direitos da pessoa com deficiência do ONU
Deficiência
como emenda constitucional
Tempo livre e Garantir 1% do orçamento nacional para o
Lazer
esporte e lazer
11
Totais
Trabalho

2
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Tema: Promoção da Igualdade Racial
I Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial 2005

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Adotar sistema de cotas, com recortes racial e de
gênero, nos concursos públicos do sistema público
de emprego
Desenvolver política de incentivo fiscal às empresas
contratantes de jovens negros em conflito com a lei
e que estejam cumprindo medidas sócio-educativas
Criar programa nacional de gestão territorial e
proteção da biodiversidade em terras indígenas e
territórios quilombolas

Trabalho e
Desenvolvimento
Formular projeto de lei em que o Estado seja
Econômico
responsável pelo consumo de 40% da produção das
cooperativas de negros, quilombolas e indígenas
Criar lei que regulamente a profissão de agente
cultural em escolas

Projetos de
Lei e
Leis e Emendas à
Propostas de
Constituição
Emenda à
Constituição
PL-5346/2009 LEI 11.693/2008
PL-5175/2009 LEI 11.696/2008
PL-2697/2007
PL-2629/2007
PL-2445/2007
PL-331/2007
PL-330/2007
PL-6865/2006
PL-6264/2005
PL-5882/2005
PL-2853/2008
PL-7575/2006
PLS 23/2009
PLS 9/2008

Enviar ao Congresso proposta de alteração do
artigo 7° da Constituição, encaminhando a
supressão de seu parágrafo único, o qual restringe
direitos sociais do trabalhador doméstico
Criar lei que garanta o ensino de culturas indígenas
nas escolas públicas
Educação

Saúde

Diversidade
Cultural

Criar projeto de lei federal que insira nos currículos
escolares do ensino médio e fundamental a história
da presença árabe, palestina e judaica no Brasil
Criar leis que disponham a reserva de espaços, nos
meios de comunicação de massa, para educação e
atenção à saúde
Incluir a cultura cigana no Decreto n°1494 que
regulamenta a Lei n°8.313 que estabelece a
sistemática de execução do Programa Nacional de
Apoio à Cultura
Criar leis que assegurem a ampliação da presença
dos negros, índios e ciganos e demais grupos na
mídia
Adotar políticas públicas pra promoção, resgate e
preservação do patrimônio imaterial, material das
culturas afro-brasileira, indígena e cigana nas suas
diversas manifestações
Regulamentar Lei Federal de Incentivo à Cultura e
outras de promoção e difusão da pluralidade étnica
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Proibir, por meio da Lei de Proteção Ambiental, os
grandes projetos que atuam na Amazônia de forma
abusiva, prejudicando os povos da floresta
Criação de Fundo Nacional, em emenda
constitucional, voltado para a implementação das
políticas públicas de inclusão étnico-racial
Estimular a aprovação do projeto de lei 7073/2002
Criar política de segurança pública
comunidades indígenas e quilombolas

Direitos
Humanos e
Segurança
Pública

Brasil
Quilombola

nas

Garantir políticas de crédito agrícola e apoio a
mulheres, homens e jovens quilombolas com o
objetivo de viabilizar a sustentabilidade e a geração
de emprego e renda e o escoamento da produção
Estimular projeto de lei para propor que a Funai
faça a demarcação e distribuição das terras dos
povos indígenas
Criar lei federal que redefina os limites das
unidades de conservação que estão dentro das
áreas quilombolas
Assegurar, por força de lei, e divulgar amplamente
na mídia oficial e não oficial o processo de
identificação e titulação das áreas quilombolas
Fomentar políticas de sustentabilidade econômica
que garantam a permanência dos quilombolas em
suas respectivas localidades
Promover revisão do Decreto n°1775/96,
especialmente da cláusula que possibilita
contestação jurídica das terras indígenas
Propor revogação da PEC que trata da ampliação
do limite de desmatamento das terras

População
Indígena

Juventude Negra

Mulher Negra

Propor revogação das disposições legais que
criaram a sobreposição de unidades de
conservação e terra indígena, liberando as terras
indígenas
Implantar um projeto de lei que garanta no
orçamento da União a criação de um fundo
indígena para tratar especificamente das questões
fundiárias indígenas
Adotar políticas de cotas no Programa Primeiro
Emprego e no mercado de trabalho
Assegurar a manutenção da atual lei de maioridade
penal
Desenvolver políticas públicas para mulheres
negras nas áreas de saúde, geração de renda,
cultura e lazer

161

Estabelecer reservas de 30% de vagas para as
mulheres negras nos cargos públicos e nos cargos
técnicos
Criar legislação tornando obrigatório, por parte do
empregador, o pagamento de FGTS para as
empregadas domésticas
Alterar a legislação referente ao imposto de renda
de forma que permita dedução no cálculo do
imposto de renda de forma que permita deduções
no cálculo do imposto de pessoas físicas que
recolham mensalmente INSS e FGTS das suas
empregadas domésticas
Revisar a legislação punitiva que trata da
interrupção voluntária da gravidez
Regulamentar o artigo n°20 da lei n°7716/89 que
Comunidades de garante punição a atos discriminatórios, por parte
Terreiro
de grupos religiosos, à prática das religiões de
matriz africana
Apoiar a quebra de patentes de remédios anti-HIV,
necessários para o controle da epidemia na África
Política
Internacional

Totais

Aprovar a PEC 436/2001 que estabelece o direito à
dupla nacionalidade a cidadãos de países latinoamericanos, desde que haja reciprocidade
14

2
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II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial 2009

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição

Leis e
Emendas à
Constituição

Usar como critério de desempate em licitações
públicas a contratação de empresas que tiverem
investimentos sociais na promoção da igualdade nas
relações étnico-raciais.

Controle Social

Assegurar a participação das comunidades
quilombolas nos processos de licenciamento e
estudos de impacto ambiental de projetos que
afetem suas terras.
Criar programas e promover campanhas contra o
racismo, à discriminação étnica cultural e religiosa.
Garantir uma política de participação de 20% de
negros, povos indígenas e outras etnias discriminadas
nos programas de rádio e televisão, inclusive com
papéis de relevância e de protagonistas.
Instituir lei que cria aposentadoria para velhos
capitães de congado, mestres de capoeira,
sacerdotes e sacerdotisas de comunidades de terreiro
e de etnia cigana.
Reconhecer enquanto patrimônio material e
imaterial nacional os terreiros, os babalorixás,
yialorixás, sacerdotes e sacerdotisas como
perpetuadores das religiões de matriz africana e afrobrasileira.

Cultura

Criar e implementar um marco legal nacional de
proteção ao patrimônio cultural e natural específico
dos povos indígenas.
Criar mecanismos para tombamento material e
imaterial dos terreiros.
Criar fundos de investimento e destacar recursos do
Plano Plurianual para a promoção e divulgação da
história e cultura da população negra, dos povos
indígenas, das etnias cigana, de comunidade de
terreiro e quilombola.
Destinar cotas de 30% para profissionais que
aparecem em campanhas publicitárias do governo e
incluir programas de diversidades culturais
direcionadas a negros e comunidades tradicionais.
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Garantir
financiamento
específico
para
o
desenvolvimento de projetos pedagógicos voltados à
valorização cultural, social e religiosa das
comunidades tradicionais.
Assegurar a edição, em braile, de material que trate
da temática étnico-racial.
Educação/
Formação e
Capacitação

Estabelecer políticas de atendimento social,
educacional e profissional às mulheres negras,
indígenas, quilombolas, ciganas, de comunidades de
terreiro e demais favorecidas.
Promover políticas públicas para reduzir a evasão
escolar e a defasagem idade-série dos alunos
pertencentes aos grupos étnico-raciais discriminados.

Educação e Saúde

Buscar mecanismos para assegurar que a produção
de alimentos nas instituições de ensino e educação
das
comunidades
tradicionais
respeite
a
especificidade de cada segmento.

Educação e Terra

Articular mecanismos para que os jovens
permaneçam na terra como produtores da
agricultura familiar.

Criar políticas públicas de educação básica, com
Educação e Inclusão inclusão digital, nas comunidade quilombolas, dos
Digital
povos indígenas e ciganos, periferias de centros
urbanos, priorizando as comunidades em risco social.

Educação e Mídia

Estimular na propaganda oficial dos governos o
reconhecimento da diversidade étnico-racial, do
respeito à orientação sexual e à identidade de
gênero.

Educação e
Estatísticas

Criar o observatório de discriminação racial da
mulher negra e implementar políticas públicas
nacionais para a redução do analfabetismo feminino.
Aprovar lei de cotas e criar mecanismo para
possibilitar a adoção de políticas de ação afirmativas
em Instituições de Ensino Superior Particulares.

Cotas

Criar política de cotas para população negra, indígena
e aluno da Rede Pública no ingresso nas
Universidades Públicas Federais, Estaduais e
Municipais. E inclusive em cursos de pós-graduação,
escolas federais, estaduais e concursos públicos.
Criar mecanismos que garantam o aumento de bolsas
de iniciação científica para estudantes cotistas.
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Aprovar lei de cotas e reformular o Prouni e seus
critérios de seleção e formação de turmas,
priorizando o recorte étnico-racial e de gênero.
Quilombolas

Criar programas especiais de alfabetização de jovens
e adultos em comunidade quilombolas.
Aprimorar o estabelecimento de políticas públicas
diferenciadas para a educação dos povos indígenas,
definindo as competências de cada ente da
federação.

Povos Indígenas

Desenvolver ações afirmativas para garantir o acesso
dos povos indígenas às universidades públicas.
Criar marcos legais para a Educação Superior dos
Povos Indígenas.
Incluir a História da cultura cigana no currículo
escolar nos diversos níveis de ensino.

Povos de etnia
cigana

Educação e Cultura

Iniciar o Projeto "Cartão Educação" para que as
crianças e adolescentes ciganas sejam matriculadas
no máximo em 24 horas nas redes públicas estaduais
e municipais, sempre que chegarem a uma nova
cidade.
Adotar a capoeira nas
educacionais e esportivas

diferentes

práticas

Criar política do Governo Federal para garantir os
direitos e dignidades dos imigrantes que chegam
através dos portos brasileiros.
Política
Internacional

Criar mecanismos para o acesso de imigrantes
africanos ao ProUni.
Incluir artigos específicos à inserção de refugiados na
sociedade brasileira no Estatuto do Estrangeiro.
Suprimir a proibição de matrícula em instituições de
ensino nos vistos de entradas de cidadãos africanos.
Garantir 1% do orçamento para a execução das
políticas de igualdade racial.

Política Nacional

Criar programa para a construção e reforma de
terreiros, casas ou templos das religiões de matriz
africana ou afro-brasileira.
Criação de museus multietnicos que permitam maior
visibilidade à história e cultura afro-brasileira.
Estimular a agricultura familiar dos povos e
comunidades tradicionais.

Saúde

Criar programas de saúde diferenciados
assistência à etnia cigana pelo SUS.

na

Criar uma secretaria especial de saúde indígena.
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Promover campanhas de conscientização e
prevenção do HIV/AIDS, Doenças Sexualmente
Transmissíveis, hepatites, anemia falciforme e outras
doenças para as populações negras e de
comunidades tradicionais, LGBT e demais etnias.
Criar programas de saúde, conscientização e
prevenção de doenças voltados para mulheres negras
e comunidades tradicionais vítimas de violência.
Obrigar a realização do teste da orelinha pelo SUS
para todos os recém-nascidos até o sexto mês.
Segurança e
Justiça/Juventude

Segurança e
Justiça/Sistema
Prisional

Realizar ações de apoio ao empreendedorismo e
protagonismo de adolescentes e jovens.
Criar programa de proteção para adolescentes e
jovens vítimas de violência policial.
Criar projetos sociais destinados às pessoas privadas
de liberdade, com ênfase nas populações negras,
quilombolas, indígenas, ciganas, comunidades de
terreiro e LGBT.
Criar uma política de saúde para a população
carcerária, com atenção especial às mulheres.
Criar projetos e programas que visem à prevenção da
criminalidade e do racismo nas escolas.

Segurança e
Justiça/Educação

Implantar disciplinas direcionadas a questão étnicoracial nos centros de formação de agentes de
segurança pública.
Incluir disciplinas sobre promoção da igualdade racial
e combate à discriminação nos cursos de ingresso nas
carreiras jurídicas e na formação continuada dos
operadores de justiça.
Rever a legislação que pune a criação de animais que
tem uso religioso.
Incluir o tema "Comunidades Tradicionais de
Terreiro" no Estatuto da Igualdade Racial como
destinatária dos dispositivos integrantes do texto.

Segurança e
Justiça/
Religiosidade

Criar lei que permita aos sacerdotes e sacerdotisas de
religiões de matriz africana e afro-brasileira o direito
de exercer a mesma função de capelão e capelã
dentro das forças armadas.
Criar um Plano de Combate a Intolerância Religiosa.
Criar Varas específicas para julgar crimes de racismo
e intolerância religiosa.

Segurança e
Justiça/Povos de
Etnia Cigana

Garantir as barracas ciganas (thieras) o mesmo
direito de inviolabilidade das casas residenciais.
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Segurança e
Justiça/Povos
Indígenas

Equiparar as carteiras de identificação indígena
emitidas pela Funai ao sistema nacional de
identificação.
Propor marco legal de proteção ao patrimônio
cultural e natural dos Povos Indígenas.
Criar uma instância de defensoria pública dos povos
indígenas.

Segurança e
Justiça/Legislação

Alterar o Código Penal (Art. 140), para majorar a pena
em pelo menos 2/3 quando o crime for praticado por
autoridade de qualquer esfera de poder, e como
efeito secundário da sentença de crime de
discriminação.
Abolir do Código Penal os crimes de vadiagem,
mendicância e desacato às autoridades, relacionados
às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segurança e
Justiça/Crianças,
Adolescentes e
Juventude.

Segurança e
Justiça/Mídia

Realizar campanhas contra a redução da maioridade
penal.
Criar o Prêmio Valorização Racial destinado à veículos
de comunicação que apresentem programas,
reportagens, textos e campanhas voltados para a
promoção da igualdade étnica.
Promover campanhas educativas sobre os direitos e
políticas sociais para os povos negros, de
comunidades tradicionais e de outras etnias.
Aprovar projeto de lei que cria o Estatuto da
Igualdade Racial.

Segurança e
Justiça/Políticas
Públicas

Combater a violência contra crianças e adolescentes
negras e das comunidades tradicionais.
Revisar a legislação ambiental, a fim de compatibilizar
a preservação ambiental com as tradições das
comunidades.
Criar um fundo indenizatório governamental para
atender as vítimas de violência policial.

Terra

Proibir a instalação de projetos de hidrelétricas,
mineradoras entre outros projetos de impacto
ambiental nas comunidades tradicionais em processo
de identificação de terras.
Revogar as Unidades de Conservação de Proteção
Integral criadas em sobreposição aos territórios de
povos e comunidades tradicionais.

167

Regularizar as áreas fundiárias das ocupações de
comunidades quilombolas, ciganas e povos indígenas
garantindo o direito coletivo dos mesmos.
Incorporar na política de reforma agrária a
perspectiva de gênero, raça e religiosidade de matriz
africana e afro-brasileira.
Apresentar propostas que visem o confisco das
propriedades nas quais seja confirmada a existência
de trabalho escravo, com o perdimento do imóvel e
sua imediata destinação para fins de reforma agrária.
Criar programas de Frentes de Trabalho, com garantis
de qualificação e renda, destinados a mulheres
negras, jovens, deficientes e membros de
comunidades tradicionais.
Realizar campanha nacional para melhorar as
condições de trabalho e a obrigatoriedade do registro
na carteira das trabalhadoras domésticas e
costureiras.
Criar programa voltado às comunidades tradicionais
de terreiro para a capacitação de pessoal, fomento à
produção e comercialização de produtos feitos com
plantas medicinais e/ou de valor litúrgico.

Trabalho

Criar lei que obrigue as empresas e entidades
governamentais e não governamentais a capacitarem
seus funcionários.
Instituir
política
desempregados.

de

vale-transporte

para

Reconhecer e legalizar a categoria e o profissional de
capoeira.
Reduzir a jornada de trabalho sem reduzir o salário.
Criar linhas de crédito oficiais específicas para o
etnodesenvolvimento.
Implementar programa de crédito destinado à
mulher negra trabalhadora ou empreendedora.
Criar o "Selo Quilombola" para empresas e entidades
da Sociedade Civil que desenvolvam projetos de
juventude protagonista e cadeia produtiva nas áreas
de perfil dessas comunidades
Criar micro-bancos com agências regionais com linhas
de crédito específicas para empreendedores negros,
comunidades tradicionais, clubes sociais negros,
juventude e pessoas com deficiência.
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Fortalecer bancos populares, facilitando a concessão
de créditos bancários para organizações e empresas
que tenham política de geração de renda para negros
e comunidades tradicionais.
Desenvolver programa de apoio à estruturação de do
empreendedores negros.
Implantar programa de fomento agrícola para as
comunidades tradicionais de forma a permitir a
produção, escoamento e comercialização do
produtos.
Fomentar a criação de programas de cotas étnicas e
raciais (50%) e de gênero nos programas de primeiro
emprego, nos concursos públicos, em todos os níveis,
em cargos de comando e comissionados.
Instituir selo de promoção da igualdade racial que
garanta redução de encargos fiscais para empresas
que cumpram o critério de 50% na contratação de
população negra, povos indígenas, de mulher
provedora de família, setores vulneráveis e que
ofereçam primeiro emprego.
Criar um política de incentivo fiscal para empresas
contratantes de jovens negros em conflito com a lei,
que estejam cumprindo medidas sócio-educativas e
egressos do sistema prisional.
Utilizar com critério de desempate em licitação
pública a presença de 30% de pessoas negras no
quadro da empresa e 15% em cargos de direção.
Garantir ao trabalhadores domésticos os mesmo
direitos garantido pela CLT aos demais trabalhadores
no aspecto trabalhista e previdenciário.
Reduzir de 8% para 4% o recolhimento previdenciário
para trabalhadores domésticos, sem prejuízo dos
benefícios previdenciários
Criar lei de incentivo às manifestações e produções
culturais ciganas, quilombolas, indígenas e das
comunidades de religiões de matriz africana e afrobrasileira.
Totais
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Tema: Comunidades Brasileiras no Exterior
I Conferência Nacional de Comunidades Brasileiras no Exterior 2008

Categorias
Temáticas

Trabalho e
Previdência

Cultura

Serviços Consulares

Assuntos Jurídicos

Eleições no Exterior

Empreendedorismo
Totais

Diretrizes

Projetos de Lei
Leis e
e Propostas de
Emendas à
Emenda à
Constituição
Constituição

Possibilidade de contribuição para o
INSS, por via bancária, no país de
residência do migrante, assegurando
também o benefício a agricultores
brasileiros no exterior
Possibilidade de que trabalhadores,
inclusive os rurais, contem como tempo
de serviço o período em que
trabalharam fora do Brasil
Possibilidade de transferência de dos
fundos previdenciários
Ampliação da Lei Rouanet para a
divulgação e manutenção da cultura
brasileira no exterior. Maior doação
orçamentária na área
Criação de fundo para custear o
traslado de corpos de cidadãos
brasileiros falecidos no exterior
Solução pela via legal do duplo para a
questão do duplo registro de
nascimento
Aprovação pelo Congresso Nacional de
Acordo Brasil-Espanha sobre Carteiras
de Habilitação
Analisar formas de conciliar o
casamento religioso realizado no
exterior com as leis brasileiras
Reforma legislativa que permita aos
brasileiros no exterior votar nas
eleições para deputado federal e
senador
Criação de mecanismos legais que
permitam o envio de parte dos lucros
de
empresas
multinacionais
às
associações brasileiras no exterior
0

0

II Conferência Nacional de Comunidades Brasileiras no Exterior 2009
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Grupo Temático 3: Meio Ambiente
Tema: Meio Ambiente
I Conferência Nacional do Meio Ambiente 2003

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Criar certificação ambiental para municípios que
possuírem e implementarem políticas públicas para a
área ambiental e a Agenda 21

Fortalecer as políticas de fiscalização e de educação
ambiental para o combate e a prevenção dos crimes
contra a biodiversidade, inclusive mediante a criação
do parágrafo 5o do Artigo 6o da Lei Federal nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981, com a seguinte redação: “O
SISNAMA será integrado pela Polícia Militar, através
de suas unidades especializadas em policiamento
ostensivo ambiental, incumbidas da prevenção e
repressão às condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, sem prejuízo da atuação dos corpos de
fiscalização dos demais órgãos ambientais”.

Sistema Nacional Definir em lei a obrigatoriedade dos meios de
de Meio Ambiente comunicação de implementarem o Sistema Nacional
Integrado de Comunicação e Educação Ambiental,
articulado com a Política Nacional de Educação
Ambiental, por meio da produção e/ou veiculação de
conteúdos informativos tratados exclusivamente sob
o prisma da cultura da paz, da ética e de uma
economia ambientalmente sustentável.
Aprimorar as leis que regulamentam compras e
licitações do poder público, dando prioridade à
reutilização de materiais e à aquisição de material
reciclado, além de bens e serviços produzidos de
modo sustentável.
Alterar a estrutura processual, de modo a permitir,
sem que haja dúvidas, a aplicação da
responsabilidade penal sobre a pessoa jurídica de
direito público e privado, dando assim maior eficácia
às normas vigentes.

Projetos de Lei
e Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-1090/2003
PL-1129/2007
PL-1131/2003
PL-1147/2007
PL-1169/2007
PL-1181/2003
PL-1186/2007
PL-1190/2007
PL-1197/2003
PL-1198/2007
PL-1207/2007
PL-121/2003
PL-1253/2007
PL-1254/2003
PL-1319/2003
PL-1342/2007
PL-1428/2003
PL-143/2003
PL-1532/2007
PL-1619/2003
PL-1634/2007
PL-1710/2003
PL-1760/2003
PL-1797/2007
PL-1828/2007
PL-1830/2003
PL-1834/2003
PL-1847/2003
PL-1862/2007
PL-1895/2007
PL-1905/2003
PL-1962/2007
PL-1965/2007
PL-1966/2007
PL-1991/2007
PL-2029/2007
PL-2047/2007
PL-2048/2007
PL-2056/2007
PL-2061/2007

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.105/2005
LEI 11.941/2009
LEI 11.284/2006
LEI 11.428/2006
LEI 10.831/2003
LEI 10.779/2003
LEI 11.030/2004
LEI 11.380/2006
LEI 11.699/2008
LEI 11.958/2009
LEI 11.959/2009
LEI 11.828/2008
LEI 11.030/2004
LEI 11.959/2009
LEI 11.284/2006
LEI 11.428/2006
LEI 11.828/2008
LEI 11.445/2007
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Desenvolver instrumentos legais que disciplinem as
competências dos entes federados na área ambiental
no que se refere a multas, compensações e demais
obrigações previstas na legislação, priorizando
investimentos na educação ambiental local.
Proibir a transposição dos Rios São Francisco e
Tocantins em quaisquer instâncias.
Articular a criação de unidades de conservação para o
estabelecimento de áreas de proteção de nascentes,
mananciais, matas ciliares, veredas e recarga das
Recursos Hídricos bacias e microbacias.
Incentivar o desenvolvimento, a fabricação e a
utilização de equipamentos hidráulicos que poupem
água.
Aperfeiçoar a legislação vigente no intuito de conferir
proteção absoluta às nascentes.
Exigir rotulagem plena de qualquer produto
transgênico
ou
que
contenha
organismo
geneticamente modificado.
Estabelecer diretrizes de biossegurança.
Criar delegacias de proteção ambiental, varas de
justiça ambiental, coordenação de perícias, juizados
volantes e juizados especiais de combate a crimes
ambientais.

Biodiversidade e
Espaços
Territoriais
Especialmente
Protegidos

Vetar a participação de empresas e de proprietários
estrangeiros na gestão de áreas litorâneas e de terras
indígenas.
Estabelecer leis e regulamentos específicos de
incentivo a projetos de valorização, divulgação, uso
sustentável e preservação da biodiversidade.
Apresentar projeto de emenda à Constituição Federal
(PEC), no artigo 225, § 4º, prevendo a inclusão de
todos os biomas nacionais na proteção jurídica
constitucional como unidades do patrimônio
nacional.
Estabelecer moratória de vinte anos para o
desmatamento em áreas prioritárias de conservação
da biodiversidade do Cerrado e da Caatinga.
Proibir as atividades de extração mineral nas UCs de
Uso Sustentável.

PL-2072/2003
PL-2076/2007
PL-2115/2007
PL-2137/2007
PL-2143/2007
PL-2161/2007
PL-2177/2007
PL-2252/2007
PL-2262/2007
PL-2288/2007
PL-2316/2007
PL-2340/2007
PL-2364/2003
PL-2388/2007
PL-2439/2003
PL-2440/2003
PL-2457/2007
PL-2507/2007
PL-2524/2007
PL-2534/2007
PL-2585/2007
PL-2587/2007
PL-2628/2007
PL-2659/2007
PL-266/2007
PL-268/2007
PL-2735/2008
PL-274/2003
PL-2800/2008
PL-2818/2008
PL-2854/2008
PL-2861/2004
PL-2897/2008
PL-2908/2008
PL-2919/2008
PL-2946/2008
PL-3003/2008
PL-3035/2004
PL-3134/2008
PL-3152/2008
PL-3168/2008
PL-3203/2008
PL-3219/2004
PL-3226/2008
PL-3236/2008
PL-324/2007
PL-3240/2004
PL-3249/2008
PL-3271/2008
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Proibir a carcinicultura de médio e grande porte nas
UCs de Uso Sustentável, em especial nas áreas de
proteção ambiental (APAs) costeiras marinhas, para
evitar a destruição dos manguezais e das restingas e a
poluição dos estuários.
Autorizar a permanência das comunidades
tradicionais em unidades de conservação e sua
inclusão na gestão dos recursos naturais.
Rever as legislações federal e estaduais referentes ao
manejo de fauna em UC de Uso Sustentável.
Criar lei que obrigue o reaproveitamento de restos
orgânicos tais como: palhas, cascas de coco, prensa
de pó de serragem, para combustível nos fornos a
lenha em todo o país.
Proibir a plantação de eucalipto ou qualquer tipo de
floresta homogênea.
Tornar obrigatória a manutenção de cobertura
florestal na faixa de domínio das rodovias.
Proibir a fabricação e comercialização de redes
consideradas predatórias para a captura de pescado.
Proibir atividades de empresas de pesca e de
pescadores em áreas de preservação permanente.
Agricultura,
Pecuária,
Recursos
Pesqueiros,
Aqüicultura e
Recursos
Florestais

Definir critérios para garantir o acesso e o uso das
áreas de preservação permanente, nos casos de
utilidade pública e de interesse social.
Adequar a legislação pesqueira às condições
ambientais micro-regionais das bacias hidrográficas.
Revisar a legislação que determina o período da
piracema.
Rever a legislação de pesca industrial do camarão e
da lagosta, de forma que se torne obrigatória a
responsabilidade pela fauna acompanhante, para que
a cada quilo de camarão e lagostas pescado
corresponda, no mínimo, 50 quilos de fauna
acompanhante, com penalidade de acordo com a
tonelagem do barco.
Estabelecer zona de exclusão para a pesca de arrasto
de fundo e de cerco a menos de três milhas náuticas
da costa.

PL-3318/2008
PL-3342/2008
PL-3352/2008
PL-3387/2004
PL-3399/2008
PL-34/2007
PL-3460/2008
PL-3466/2008
PL-347/2003
PL-3475/2008
PL-3480/2008
PL-3530/2008
PL-3576/2004
PL-3580/2008
PL-3582/2008
PL-3602/2008
PL-3621/2008
PL-3634/2004
PL-3636/2008
PL-3639/2008
PL-3729/2004
PL-373/2007
PL-374/2007
PL-3802/2008
PL-3876/2008
PL-3879/2008
PL-3933/2004
PL-3957/2004
PL-3960/2008
PL-4006/2008
PL-4015/2008
PL-4076/2004
PL-4099/2008
PL-4129/2008
PL-4148/2008
PL-4173/2008
PL-4177/2008
PL-4179/2008
PL-4195/2008
PL-4225/2004
PL-4244/2008
PL-4297/2008
PL-4432/2004
PL-449/2003
PL-4519/2008
PL-453/2007
PL-4532/2008
PL-4653/2009
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PL-4757/2009
Definir penas mais rigorosas a toda e qualquer
PL-4809/2005
empresa que cause ou provoque poluição nos rios,
PL-4811/2009
mangues, mares, igarapés etc.
PL-4812/2005
Estabelecer normas de controle de uso de produtos PL-4820/2009
químicos e biológicos no processo produtivo: PL-4839/2009
larvicultura, engorda, processamento e na lavagem PL-4855/2009
PL-4861/2009
das estruturas.
PL-4902/2009
Estabelecer normas de controle de efluentes e PL-4949/2009
PL-4984/2005
controle sanitário da atividade de aqüicultura.
PL-5011/2009
Proibir carcinicultura em apicuns e ecossistemas PL-5020/2009
associados e reavaliar os empreendimentos já PL-5079/2005
instalados.
PL-5097/2009
PL-5162/2009
Proibir a implantação de carcinicultivos em áreas de
PL-5202/2009
manguezal e ecossistemas associados, respeitando-se
PL-5226/2009
a posição do CONAMA.
PL-5272/2009
Proibir totalmente a supressão de manguezais e de PL-5300/2009
seus ecossistemas associados para implementação de PL-5335/2009
PL-5362/2009
fazendas de cultivo.
PL-5365/2009
Proibir em caráter definitivo a pesca da lagosta que PL-5367/2009
utiliza rede de captura.
PL-5398/2005
PL-5435/2005
Exigir EIA/RIMA para implantação de projetos de
PL-5487/2009
indústrias, loteamentos, marinas e outras formas de
PL-5521/2009
ocupação das áreas ribeirinhas.
PL-5528/2009
PL-5573/2009
Rever a legislação florestal vigente, simplificando PL-5575/2009
procedimentos para implementação de planos de PL-5576/2005
manejo de produtos florestais (não-madeireiros e PL-5586/2009
madeireiros) e faunísticos, com a participação efetiva PL-562/2007
dos diversos segmentos da sociedade e considerando PL-567/2007
particularidades regionais.
PL-5687/2009
PL-5703/2005
PL-5823/2009
Criar e regulamentar as florestas estaduais e PL-5825/2009
nacionais de uso múltiplo sob regime de concessão, PL-5844/2009
com acompanhamento da sociedade civil organizada. PL-5857/2005
PL-5860/2009
Desenvolver dispositivos legais que favoreçam o PL-5894/2009
PL-5934/2009
papel regenerador da capoeira.
PL-5972/2005
Proibir a exploração e a comercialização do mogno e PL-5973/2009
estabelecer critérios para a destinação do que for PL-5975/2009
PL-5987/2009
apreendido, inclusive de outras espécies florestais.
PL-5989/2009
Proibir a exploração dos recursos florestais por PL-5995/2005
grupos internacionais.
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PL-6039/2005
Proibir o uso de métodos de desmatamento que não
PL-6120/2009
aproveitem o recurso florestal.
PL-6179/2005
PL-648/2007
Obrigar a adequação dos transportes coletivos ao
PL-654/2007
acesso de portadores de necessidades especiais.
PL-6613/2006
PL-6697/2006
Aumentar a exigência na legislação federal quanto à
PL-677/2003
fabricação de veículos automotores menos poluentes
PL-679/2007
(PROCONVE)
PL-6910/2006
PL-701/2007
Condicionar o licenciamento de rodovias à prevenção
PL-7047/2006
Infra-estrutura: de adensamento populacional em suas margens, PL-721/2007
criando-se acessos somente em áreas já habitadas.
Transportes,
PL-7291/2006
Energia,
Promover mudança da legislação, objetivando que PL-7353/2006
Mineração e
qualquer concessão, por parte da ANEEL, para PL-746/2007
Telecomunicações
exploração de potenciais energéticos seja precedida PL-7675/2006
de Estudo de Impacto Ambiental e emissão da PL-7677/2006
respectiva Licença Prévia (LP) pelo órgão ambiental PL-792/2007
PL-80/2007
competente.
PL-904/2007
Definir critérios, condicionantes e compensações PL-905/2007
para extração mineral em unidades de conservação e PL-937/2003
no seu entorno, em especial nas áreas de PL-986/2007
PLC 196/2008
preservação permanente (APPs).
PLC 3/2008
Tornar obrigatória a elaboração de ZEE antes dos PLP-127/2007
planos diretores.
PLP-152/2007
PLP-154/2007
Estatizar as empresas de saneamento básico.
PLP-185/2007
Retirar do Congresso Nacional os projetos de lei PLP-186/2007
PLP-213/2007
4.147/2001 e 203/1991.
PLP-388/2007
Aprovar e implementar lei federal que institua a PLP-493/2009
Política Nacional de Saneamento Ambiental, PLS 139/2009
Meio Ambiente contemplando a gestão integrada, compartilhada e PLS 142/2007
PLS 155/2005
Urbano
participativa de resíduos sólidos.
PLS 169/2008
Criar legislação específica para tratar da proteção dos PLS 172/2007
corpos d’água urbanos, enfocando as especificidades PLS 183/2008
da cidade frente às pressões dos processos de PLS 200/2005
PLS 200/2008
ocupação do solo.
PLS 201/2004
Implementar legislação sobre reflorestamento PLS 205/2008
urbano com o controle e a participação da população, PLS 223/2008
PLS 238/2005
em parceria com as empresas.
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Criar legislação federal específica em apoio a
elaboração, implantação e funcionamento das
agendas 21 locais e dos conselhos municipais de meio
ambiente, como requisito para a liberação de
recursos públicos federais, estaduais e municipais
Estimular a criação de varas especializadas em meio
ambiente junto ao Poder Judiciário.
Normatizar
a
criação
de
unidades
triagem/reciclagem de resíduos urbanos.

de

Adotar políticas e legislação responsabilizando as
empresas pelo recolhimento e destino adequado de
resíduos perigosos.
Estabelecer normas para reduzir a poluição dos
recursos hídricos, com estratégias em relação a
esgoto, lixo urbano e drenagem de cidades
Exigir, na forma da lei, o gerenciamento, o
monitoramento e a disposição de resíduos industriais
e perigosos, a cargo dos geradores.

Mudanças
Climáticas

Impedir, se possível por meio de lei, a inclusão de
plantios de monoculturas e de árvores exóticas com
fins industriais como passíveis de enquadramento
para seqüestro de carbono decorrente do Protocolo
de Quioto.

Controle Social

Criar ouvidorias do meio ambiente nas três esferas de
governo.

Informação,
Comunicação,
Capacitação e
Educação
Ambiental.

Criar a Escola Nacional de Gestão Ambiental Pública.

Mecanismos
econômicos e
financeiros.

Propor por meio de PEC a vinculação de recursos
orçamentários federais, estaduais e municipais para a
área ambiental.

PLS 240/2004
PLS 25/2007
PLS 258/2009
PLS 262/2009
PLS 293/2008
PLS 295/2008
PLS 30/2009
PLS 312/2007
PLS 32/2008
PLS 33/2008
PLS 342/2008
PLS 356/2003
PLS 366/2008
PLS 384/2009
PLS 388/2009
PLS 40/2003
PLS 407/2008
PLS 423/2009
PLS 44/2006
PLS 47/2003
PLS 47/2009
PLS 504/2007
PLS 57/2005
PLS 583/2007
PLS 606/2007
PLS 612/2007
PLS 64/2008
PLS 65/2008
PLS 71/2009
PLS 78/2008
PLS 91/2008
PEC 1/2006
PEC 23/2008
PEC 31/2005
PEC 32/2008
PEC 5/2009
PEC 51/2003
PEC 82/2007
PEC-100/2003
PEC-122/2003
PEC-131/2003
PEC-161/2007
PEC-171/2003
PEC-185/2007
PEC-188/2003
PEC-206/2007
PEC-224/2008
PEC-237/2008
PEC-246/2008
PEC-258/2004
PEC-291/2008
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PEC-353/2009
PEC-374/2009
PEC-570/2006

Totais

287

18

177

II Conferência Nacional do Meio Ambiente 2005

Categorias Temáticas

Diretrizes

Garantir a aprovação e o financiamento, além da
efetivação do Programa Amazônia Sustentável.

Biodiversidade e
Florestas

Criar sanções para instituições públicas que
autorizem a liberação ou comercialização de
madeira não proveniente de áreas de manejo ou
de áreas autorizadas pelo Ibama e garantir que as
obras e licitações públicas utilizem exclusivamente
madeira de origem comprovada.
Garantir que os recursos recolhidos com multas
por delito ambiental, sejam revertidos para um
fundo municipal de meio ambiente e aplicados no
mínimo 50% no Município de origem da multa.
Criar e financiar mecanismos de participação
social, com direito a voz e voto com ênfase na
participação de Povos Indígenas, Comunidades
Tradicionais e Quilombolas na negociação de um
Regime Internacional de Repartição de Benefícios

Patrimônio Genético

Vincular, na Política Nacional de Patentes, a
concessão de direitos de propriedade intelectual a
identificação da origem do recurso genético, ou
do conhecimento tradicional associado, adotando
sanções e embargos aos praticantes de biopirataria e não reconhecer as patentes provenientes de
biopirataria.
Vincular a concessão de direitos de propriedade
intelectual ao consentimento prévio dos povos
indígenas,
quilombolas
e
comunidades
tradicionais,
quando
houver
uso
dos
conhecimentos tradicionais
Tornar inafiançável o crime de tráfico de
biodiversidade.

Biossegurança

Proibir a produção
transgênicos no Brasil

e

comercialização

de

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-1013/2007
PL-1050/2007
PL-1129/2007
PL-1147/2007
PL-119/2007
PL-1253/2007
PL-130/2007
PL-1375/2007
PL-1494/2007
PL-1654/2007
PL-1739/2007
PL-1745/2007
PL-1864/2007
PL-1874/2007
PL-1960/2007
PL-1962/2007
PL-1978/2007
PL-2029/2007
PL-2100/2007
PL-2143/2007
PL-2161/2007
PL-2180/2007
PL-2232/2007
PL-2262/2007
PL-2296/2007
PL-231/2007
PL-2388/2007
PL-2401/2007
PL-2435/2007
PL-2447/2007
PL-2451/2007
PL-2587/2007
PL-2635/2007
PL-2641/2007
PL-2653/2007
PL-2659/2007
PL-2671/2007

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.105/2005
LEI 11.203/2005
LEI 11.284/2006
LEI 11.326/2006
LEI 11.428/2006
LEI 11.516/2007
LEI 11.771/2008
LEI 11.891/2008
LEI 11.465/2007
LEI 11.651/2008
LEI 11.943/2009
LEI 11.460/2007
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Agrobiodiversidade

Desenvolver legislação específica para o comércio
e manipulação de plantas medicinais respeitando
os princípios de biossegurança, favorecendo o
intercâmbio entre produtores, pesquisadores e
entidades que trabalham com agrobiodiversidade
dentro do mesmo bioma.

Aprovação do Projeto de Lei da Mata Atlântica,
que tramita no Congresso Nacional há 13 anos.
criar mecanismos legais que protejam as RPPNs
(Reservas Particulares do Patrimônio Natural).
Apoiar a regulamentação do Código Florestal
Brasileiro e a apreciação e votação da Medida
Áreas Prioritárias para Provisória 2166/67, de 24 de agosto de 2001.
a Conservação, uso Criar e implementar um Sistema Nacional de
Sustentável e
Áreas de Preservação Permanente (APPs)
Repartição dos
associado a um programa de Reflorestamento,
Benefícios da
com espécies nativas.
Biodiversidade
Criar mecanismos legais e de benefícios
econômicos diretos e indiretos para a proteção
dos biomas brasileiros por meio dos corredores
ecológicos, evitando a sua fragmentação.
Estabelecer critérios de uso das áreas do entorno
a terras indígenas, garantindo raio de
amortecimento mínimo de 10 Km.
Responsabilizar pela recuperação ambiental de
Áreas de Preservação Permanente e outras áreas
degradadas, os empreendedores ou agentes
degradadores.
Definir legalmente floresta nativa e plantios com
espécies exóticas
Produção Florestal
Sustentável

Criar instrumentos efetivos e permanentes para
que as empresas que atuam no setor de
monocultura de árvores implantem pelo menos
10% de suas áreas (cultivadas ou a cultivar) de
plantios intercalados em sistemas agroflorestais
(SAFs) com espécies florestais nativas e culturas
alimentícias.
Criação de um programa nacional que obrigue o
setor madeireiro a reflorestar as áreas por ele
desmatadas, com plantio de três novas árvores da
mesma espécie para cada uma derrubada.

PL-2735/2008
PL-3003/2008
PL-3012/2008
PL-3041/2008
PL-3134/2008
PL-3152/2008
PL-3209/2008
PL-3226/2008
PL-323/2007
PL-328/2007
PL-3341/2008
PL-3399/2008
PL-3466/2008
PL-3522/2008
PL-3549/2008
PL-3582/2008
PL-3605/2008
PL-3621/2008
PL-3649/2008
PL-3681/2008
PL-3788/2008
PL-3879/2008
PL-3978/2008
PL-4030/2008
PL-4031/2008
PL-4032/2008
PL-4033/2008
PL-4034/2008
PL-4078/2008
PL-4227/2008
PL-4244/2008
PL-4313/2008
PL-4336/2008
PL-4358/2008
PL-4396/2008
PL-442/2007
PL-443/2007
PL-4532/2008
PL-4762/2009
PL-4798/2009
PL-4820/2009
PL-4843/2009
PL-4903/2009
PL-4943/2009
PL-4984/2005
PL-4995/2009
PL-5077/2009
PL-5152/2009
PL-5202/2009
PL-5226/2009
PL-5230/2009
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Áreas Protegidas

Política Nacional de
Resíduos Sólidos

Promover a ampliação da área de Reserva Legal PL-5315/2009
PL-5340/2009
das áreas de Caatinga e Cerrado em até 50%
PL-5367/2009
Reconhecer legalmente os corredores ecológicos PL-5376/2009
como instrumentos de gestão territorial, PL-5415/2009
promovendo sua implantação, mediante critérios PL-5487/2009
científicos ecológicos, com disponibilização de PL-5553/2009
recursos entre as unidades de conservação e PL-5559/2009
fragmentos existentes, fortalecendo ações PL-5573/2009
voltadas para as comunidades que residem no PL-5575/2009
local.
PL-5589/2009
Criar programas de revitalização e proteção das PL-562/2007
Veredas e demais áreas úmidas e manguezais com PL-5665/2009
a participação das comunidades locais e PL-5687/2009
tradicionais
PL-5724/2009
Criar uma Política Nacional de Vegetação Urbana PL-5774/2009
PL-5862/2009
Propor Projeto de Lei visando vetar a utilização PL-5963/2009
dos recursos de investimentos em infra-estrutura PL-5975/2009
social dos compromissos de geração de superávit PL-5989/2009
primário para ajuste estrutural e controle da PL-6000/2009
inflação e priorizar a aplicação de recursos de PL-6099/2009
investimentos
em
infra-estrutura
social, PL-6102/2009
independente dos compromissos citados.
PL-625/2007
PL-630/2007
Criar um selo de qualidade ambiental federal para PL-648/2007
as cooperativas e associações no intuito de PL-6508/2006
PL-6736/2006
combater e fiscalizar as cooperativas falsas.
Propor legislação específica para indústrias de PL-678/2007
materiais recicláveis,obrigando-as ao recebimento PL-679/2007
das embalagens dos produtos recicláveis, PL-6840/2006
estabelecendo um valor pela devolução das PL-7047/2006
PL-721/2007
mesmas.
PL-7397/2006
Direcionar esforços visando à aprovação, em
PL-7675/2006
caráter de urgência, no Congresso Nacional do
PL-769/2007
Projeto de Lei da Política Nacional de Resíduos
PL-7695/2006
Sólidos e do Projeto de Lei da Política Nacional de
PL-996/2007
Saneamento Básico.
PLC 15/2009
Estabelecer a obrigatoriedade dos governos PLP-295/2008
federal, estadual e municipal aplicarem, no PLP-297/2008
mínimo, 4% de suas receitas em saneamento PLP-298/2008
básico.
PLP-299/2008
Priorizar a votação e aprovação no Congresso PLP-302/2008
Nacional, e sanção pelo Presidente da República, PLP-303/2008
da proposta de Projeto de Lei n. 5.296 de 2005, PLP-304/2008
que institui a Política Nacional de Saneamento PLC 122/2009
PLC 419/2008
Básico com seus marcos regulatórios.
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Criar lei de incentivo à agricultura orgânica e
estimular a implantação de aterros sanitários por
meio de consórcios intermunicipais. Viabilizar
recursos para a implementação de aterros
sanitários. Eliminar e biorremediar os lixões.
Criar mecanismos para que a coleta seletiva seja
realizada por associações e ou cooperativas de
catadores regulamentadas.
Incluir, como condição para o recebimento de
recursos federais, que os Municípios apresentem
programas de coleta seletiva com a inserção social
de catadores de materiais recicláveis, garantindo
suas participações na formulação e implantação
de políticas públicas.
Redirecionar esforços visando à aprovação, no
Congresso Nacional, de um Projeto de Lei que vise
à redução da carga tributária para a fabricação e a
comercialização de produtos, reciclados e
reaproveitados.
Elaborar legislação com metas para os Municípios
e Estados, definindo a obrigatoriedade da coleta
seletiva de lixo, vinculada à liberação de recursos
do Fundo de Participação dos Municípios – FPM –
e outros recursos federais.
Proibir a privatização dos
abastecimento e saneamento.

Resíduos especiais,
resíduos tóxicos e
áreas contaminadas

serviços

de

Alterar o parâmetro de 20.000 habitantes na sede
municipal para, no máximo, 10.000 habitantes,
para a implementação de programas de
saneamento básico.
Rejeitar, combater e propor o veto ao Projeto de
Lei Substitutiva nº 216/03, que dispõe sobre as
exigências de contrapartida ambiental pela
colocação de pneus no mercado interno, sejam
eles importados ou fabricados no Brasil, bem
como qualquer outro Projeto de Lei que libere a
importação de pneus usados.
Elaborar proposta de Sistema de Gestão
Ambientalmente Sustentável, a exemplo do
formulado para pneus, para outros tipos de
resíduos.
Propor ao Congresso Nacional a criação de normas
preventivas e de fiscalização das ações de lavagem
de barcaças de minério e grãos, bem como sobre
o derrame de óleo-combustível pelas empresas de
navegação e de armazenamento (silos) em áreas
portuárias.

PLC 686/2007
PLS 127/2007
PLS 139/2009
PLS 142/2007
PLS 169/2008
PLS 171/2008
PLS 174/2009
PLS 179/2009
PLS 183/2008
PLS 184/2009
PLS 223/2008
PLS 258/2009
PLS 262/2009
PLS 312/2007
PLS 32/2008
PLS 324/2009
PLS 325/2006
PLS 33/2008
PLS 337/2008
PLS 342/2008
PLS 35/2008
PLS 359/2008
PLS 388/2009
PLS 39/2008
PLS 411/2007
PLS 44/2006
PLS 51/2008
PLS 583/2007
PLS 606/2007
PLS 612/2007
PLS 64/2008
PLS 713/2007
PLS 91/2008
PLS 94/2008
PEC-287/2008
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Banir o uso de substâncias que geram por reações
químicas involuntárias subprodutos, Poluentes
Orgânicos Persistentes (POP’s), evitando o
transporte
interestadual
de
resíduos
contaminados com POP’s.
Propor lei que crie mecanismos de fiscalização e
controle rigoroso do escoamento de detritos e
dejetos lançados nos rios pelos transportes
fluviais.
Propor legislação que determine a eliminação
gradativa do uso do mercúrio e do amianto em
células eletrolíticas na produção de soda-cloro
Estabelecer um programa de desativação das
usinas nucleares no Brasil e destinar
adequadamente os resíduos radioativos.
Propor a criação de medidas legais restritivas ao
uso de herbicidas no meio ambiente urbano,
destinados à limpeza de terrenos e logradouros
públicos.
Agrotóxicos

Áreas contaminadas

Licenciamento
Ambiental

Estabelecer prazos para a conversão das áreas
contíguas a mananciais utilizadas pela agricultura
convencional em áreas agrícolas baseadas nos
princípios agroecológicos, considerando suas
características e perfis socioeconômicos.
Propor a complementação da legislação nacional,
com a participação da sociedade, acerca da gestão
de áreas contaminadas no Brasil, criando marco
legal para a remediação dessas áreas, com
responsabilização pelo passivo ambiental ao
causador do impacto criando instrumentos
operacionais efetivos de punição para o infrator
ambiental.
Propor o desenvolvimento de mecanismos
financeiros e regulatórios que cubram de forma
sustentável os danos e despesas de
descontaminação/remediação e de destinação
final adequada de resíduos.
Estabelecer medidas de controle da qualidade
ambiental com vistas à proteção e ao
disciplinamento do uso dos recursos naturais
disponíveis.
Definir uma política nacional para controle da
poluição sonora.
Exigir a apresentação de Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental
(Rima) para a exploração marítima de petróleo.

182

Viabilizar, por meio de proposta legislativa, o
ingresso dos pequenos empreendedores no
sistema de licenciamento, trazendo-os para a
legalidade, a fim de extinguir a clandestinidade
das atividades agroindustriais e de agricultura
familiar de baixo impacto ambiental.
Definir normas para licenciamento simplificado de
pequenas cargas poluentes.
Condicionar o licenciamento ambiental, o
financiamento e alvarás de empreendimentos à
elaboração de planos e programas de recuperação
das áreas degradadas ao fim das atividades
produtivas
Estabelecer procedimentos de licenciamento
ambiental simplificado para as atividades da
economia familiar caracterizados como sendo de
baixo impacto, garantindo o apoio técnico e
financeiro para estas atividades de licenciamento
por meio de serviços públicos
Criar uma política nacional de arborização e
acompanhamento das ocupações em qualquer
propriedade rural e urbana, providenciando a
titulação definitiva dos lotes localizados nos
projetos de assentamento implantados pelo Incra
e pelos Órgãos Estaduais.
Energia, Qualidade do Propor ao Congresso Nacional legislação que
restrinja o uso de fogo nos canaviais.
Ar e Mudanças
Climáticas
Articular a gestão da qualidade do ar, e micro
climas, criando um núcleo de gestão da qualidade
do ar vinculado aos Conselhos Nacional, Estadual
e Municipal de Meio Ambiente.
Promover e exigir o monitoramento e a prevenção
sistemática da qualidade do ar pelas universidades
públicas e privadas

Gestão da Orla

Plano Nacional de
Recursos Hídricos

Proibir a privatização e o fechamento de qualquer
extensão de praia, seja por empresas privadas,
órgãos públicos ou particulares, ressalvadas as
questões de segurança ambiental nacional.
Criar programa sobre a captação das águas
pluviais, formulando e implementando políticas
para
aproveitamento,
reaproveitamento,
conservação, armazenamento e tratamento das
águas pluviais.
Proibir dragagens de rios durante o período da
piracema em todo território nacional.
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Proibir, em todo território brasileiro, a
privatização da água: a água é um bem público e
difuso.
Proibir a instalação de usinas de açúcar, destilarias
de álcool e hidrelétricas nas Bacias Hidrográficas
do Pantanal.
Criar o Conselho Nacional de Combate à
Desertificação – CNCD

Programa de Ação
Nacional de Combate à
Desertificação e
Criar e manter mecanismos legais que assegurem
Mitigação dos efeitos o não desmatamento de regiões passíveis de
da Seca – PAN
sofrer desertificação
Criar um Fundo
Desertificação
Água Subterrânea

Nacional

de

Combate

à

Criar
mecanismos
de
controle
da
impermeabilização do solo urbano, processos
erosivos e afloramento de águas subterrâneas.

Articulação do Sistema
Nacional de
Gerenciamento dos Criar mecanismos de prevenção, fiscalização e
Recursos Hídricos – controle de contaminação de aqüíferos na
SINGREH com o
retirada de águas subterrâneas.
Sisnama e com
Políticas Setoriais
Fortalecimento do
Sistema Nacional de
Gerenciamento de
Recursos Hídricos.
Instrumentos
Econômicos, Bens e
Serviços Ambientais
para a
Sustentabilidade

Produção Familiar
Rural/Gestão
Ambiental Rural

Estabelecer, em legislação específica, uma cota de
no mínimo 3% do orçamento da União para o
saneamento ambiental.
Criar instrumentos de “certificação verde”, com
participação da sociedade civil, para propriedades
rurais e empreendimentos de economia solidária
que atendam integralmente à legislação
ambiental.
Ampliar a atuação do Fundo Nacional de Meio
Ambiente (FNMA) para o financiamento da
produção
familiar
rural
sustentável
e
ambientalmente correta através do fundo
municipal de meio ambiente.
Proibir no Brasil o uso de agrotóxicos que já estão
proibidos em outros países.
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Planos de
Desenvolvimento
Territorial Sustentável

Apoiar a aprovação
Projeto de Lei de
reconhecimento do
Biomas Nacionais
Nacionais.

pelo Congresso Nacional do
Emenda Constitucional de
Cerrado e Caatinga como
e Patrimônios Naturais

Definir as áreas urbanas ocupadas por populações
tradicionais afro-descendentes como quilombos
urbanos.
Exigir licença ambiental para áreas destinadas ao
ecoturismo, vinculada à realização de estudo
ambiental.
Criar mecanismos de apoio técnico e econômico
aos pequenos e micro empreendedores de
turismo sustentável, bem como às comunidades
locais, cooperativas, associações e sociedade civil
organizada.

Turismo Sustentável

Criar mecanismos de utilização dos recursos
naturais pelas comunidades, através do incentivo
ao turismo sustentável em ambientes aquáticos,
condicionada ao enquadramento dos corpos
hídricos e ao gerenciamento costeiro.
Criar programa de incentivo de atividade turística,
com mecanismos de apoio técnico e econômico
aos pequenos e micro empreendedores de
turismo socioambiental sustentável

Agroextrativismo

Propor legislação específica e de repasse de
recursos financeiros públicos para apoiar as
comunidades
tradicionais,
quilombolas
e
indígenas, camponesas e pescadores artesanais
ribeirinhos, que por meio dos seus segmentos
organizados busquem a manutenção da
diversidade socioambiental, o respeito à cultura
local e a preservação dos seus conhecimentos.
Criar reservas extrativistas nos biomas cerrado,
caatinga e também nas matas de cocais.
Criar programa específico para regulamentação e
fiscalização do agroextrativismo da flora destinado
ao artesanato e uso medicinal, respeitando os
usos tradicionais.

Propor a criação de regulamento para proteção
das veredas, apicuns, covais, campos úmidos e
Revitalização de Bacias suas cabeceiras.
Hidrográficas
Proibir a construção de usinas hidrelétricas e
hidrovias nos rios Araguaia e Xingu, na bacia do
alto Paraguai
185

Fortalecimento do
Sisnama

Definir um percentual do orçamento da União
para ser aplicado obrigatoriamente nos
Municípios para a gestão ambiental local,
educação, conservação e recuperação ambiental.
Criação e a implantação de estrutura jurisdicional
(vara, promotoria, delegacia) especializada em
meio ambiente.

Educação ambiental

Criar e implementar a Escola Nacional de Gestão
Ambiental Pública descentralizada, junto às
universidades federais, Estaduais e do DF.

Fundo Nacional de
Meio Ambiente

Definir percentual a ser repassado pelo governo
federal para o FNMA com linhas específicas para
projetos indígenas, educação ambiental, acesso à
tecnologias limpas, fortalecimento das redes
socioambientais, recuperação de recursos
hídricos, gestão de áreas protegidas

Totais

171

12
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III Conferência Nacional do Meio Ambiente 2008
Categorias
Temáticas

Diretrizes
Estabelecer política nacional para manejo
florestal comunitário com mecanismos para
atendimento de pequenos e médios
produtores
Estabelecer plano nacional de extrativismo
sustentável
Criar Programa Nacional de Aquisição dos
Produtos do Extrativismo
Criar políticas de reflorestamento que
possibilitem a produção de mudas de espécies
nativas com potencial econômico

Mitigação

Normatizar uso de energia renovável levando
em consideração critérios de sustentabilidade
Estabelecer políticas públicas para a redução e
minimização do uso de energias não
renováveis para todas as atividades
consideradas altamente poluidoras
Desenvolver programa nacional para a
implementação de sistemas de geração e
aproveitamento de biogás a partir de
processos de tratamento de resíduos sólidos,
efluentes industriais e domésticos
Apoiar aprovação do Projeto de Lei da Política
Nacional de Resíduos Sólidos
Apoiar elaboração de legislação específica e a
inserção em Planos Diretores Participativos
medidas que estimulem projetos e edificações
ambientalmente sustentáveis
Proibir uso de madeiras de espécies nativas na
construção civil e industria, incentivando o uso
do aço em substituição à madeira em estrutura
de coberturas
Adotar políticas públicas e privadas de
mitigação e controle de emissões industriais de
gases de efeito estufa
Limitar ou proibir a fabricação e importação de
eletrodomésticos que utilizem CFC, HCFC ou
HFC
Alterar a lei 6803/80 para instituir um fundo
público destinado a realização de avaliações e
estudos epidemiológicos locais

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição

Leis e Emendas à
Constituição

PL-5984/2009; PL-5963/2009; LEI 11.949/2009
PL-5898/2009; PL-5890/2009; LEI 11.959/2009
PL-5876/2009; PL-5860/2009;
PL-5825/2009; PL-5823/2009;
PL-5715/2009; PL-5687/2009;
PL-5631/2009; PL-5626/2009;
PL-5573/2009; PL-5532/2009;
PL-5528/2009; PL-5514/2009;
PL-5487/2009; PL-5438/2009;
PL-5415/2009; PL-5367/2009;
PL-5340/2009; PL-5315/2009;
PL-5300/2009; PL-5241/2009;
PL-5152/2009; PL-4999/2009;
PL-4957/2009; PL-4839/2009;
PL-4820/2009; PL-4798/2009;
PL-4757/2009; PL-4692/2009;
PL-4653/2009; PL-4532/2008;
PL-4489/2008; PL-4358/2008;
PL-4313/2008; PL-4297/2008;
PL-4286/2008; PL-4285/2008;
PL-4244/2008; PL-4177/2008;
PL-4173/2008; PL-4161/2008;
PL-4099/2008; PL-4015/2008;
PL-4006/2008; PL-3879/2008;
PL-3876/2008; PL-3795/2008;
PL-3788/2008; PL-3681/2008;
PL-3639/2008; PL-3549/2008;
PL-3535/2008; PL-3470/2008;
PL-3466/2008 PL-3459/2008;
PL-3394/2008; PL-3342/2008;
PL-3168/2008; PL-3152/2008;
PL-3134/2008; PL-2946/2008;
PL-2882/2008; PL-2866/2008;
PL-2735/2008; PLP-493/2009;
PLC 188/2008; PLC 15/2009;
PLS 94/2008; PLS 91/2008;
PLS 78/2008; PLS 71/2009;
PLS 51/2008; PLS 47/2009;
PLS 460/2008; PLS 46/2008;
PLS 388/2009; PLS 384/2009;
PLS 366/2008; PLS 34/2008;
PLS 33/2008; PLS 32/2008;
PLS 293/2008; PLS 262/2009;
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Priorizar a criação de uma Política Nacional de
Transportes Coletivos Urbanos, visando
oferecer transporte urbano coletivo de
qualidade
Propor legislação que determine que a partir
de 2012 os automóveis brasileiros e
importados que circulem em solo brasileiro
sejam produzidos para alcançar a velocidade
máxima de 120 km
Propor política e mecanismos legais de
incentivo a iniciativas de uso racional da água,
de aproveitamento de águas pluviais e re-uso
de águas

PLS 223/2008; PLS 183/2009;
PLS 180/2009; PLS 179/2009;
PLS 173/2009; PLS 170/2009;
PLS 169/2008; PLS 146/2008;
PEC 5/2009; PEC 32/2008;
PEC 23/2008.

Desenvolver Plano Nacional de Revitalização de
Bacias Hidrográficas
Alterar a legislação, implementar a coleta e o
tratamento de esgoto com técnicas
alternativas; utilização de mini-estações de
tratamento e a promoção e incentivo do uso
de alagados para tratamento de resíduos
líquidos
Criar lei obrigando a implantação de aeradores
Adaptação
em trechos de rios que tiveram suas águas
barradas, a fim de permitir oxigenação
Criar programa nacional de arborização
urbana, priorizando a utilização de espécies
preferencialmente nativas
Promover leis que estabeleçam diretrizes de
uso e parcelamento do solo, favorecendo a
drenagem natural dos recursos hídricos através
de implantação de áreas verdes
Propor a adoção de políticas nacionais de
pagamento e compensação por serviços
ambientais visando fomentar projetos e ações
de recuperação, preservação e uso sustentável
de recursos naturais
Elaborar nova lei que obrigue as empresas de
Pesquisa e
grande porte, exceto as já contempladas pela
Desenvolvimen LEI 9.991/2000, a investirem 1% de sua receita
to Tecnológico operacional líquida anual em pesquisa e
desenvolvimento
Rever a Lei 9.795/99, da Política Nacional de
Cidadania e Educação Ambiental, no tocante à adoção
orçamentária, garantindo verbas para a
Educação
execução
Ambiental
Criar o Fundo Nacional de Educação Ambiental
97
Totais

2
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Grupo Temático Estado, Economia e Desenvolvimento
Tema: Economia Solidária
I Conferência Nacional de Economia Solidária

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição

Leis e
Emendas à
Constituição

Implementar um sistema nacional da economia solidária
Instalação do Conselho Nacional de Economia Solidária
Flexibilização das instituições públicas e financeiras para
tratamento dos empreendimentos oriundos da
Economia Solidária
Economia
Solidária/ Sistema
Nacional de
Economia
Solidária

Estabelecimento de políticas públicas sustentáveis de
Fomento à Economia Solidária que contribuam para:
(i) fortalecimento de iniciativas artísticas e artesanais
ligados à cultura da economia solidária
(ii) ações que aproximem consumidores e produtores
(iii) inclusão social de pessoas com deficiências,
transtornos mentais, dependência química e egressos do
sistema prisional
(iv) práticas produtivas ambientalmente sustentáveis

Reconhecimento jurídico das organizações e atividades
desenvolvidas pela economia solidária
Regulamentação
da
comercialização
de produtos
oriundos da
economia
solidária

Criação de um Sistema nacional de comércio justo que
favoreça a inserção da economia solidária no mercado
interno
Criação de um sistema de garantia com reconhecimento
da certificação dos produtos e serviços oriundos da
economia solidária
Reformular a lei de licitações para facilitar o acesso dos
empreendimentos econômicos solidários às compras
públicas
Reformular a Lei Geral do Cooperativismo
Criação de uma Lei Orgânica de Economia Solidária

Reconhecimento
jurídico/ Marco
Jurídico dos
empreendimentos
solidários

Elaborar um marco jurídico que normatize um sistema
tributário e previdenciário diferenciado e simplificado
para os empreendimentos solidários
Regulamentação do SUASA
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Emenda à Constituição, principalmente art. 37, para
autorizar o Poder Público a dar tratamento diferenciado
ao conjunto da economia solidária
Revisão da legislação que impede aos beneficiários de
BPC a participação em cooperativas
Política de crédito e financiamento solidários
apropriados às características dos empreendimentos
econômicos solidários e que sejam financiados com um
percentual dos fundos de desenvolvimento regional
Fundos do FAT e BNDS financiem a economia solidária
Criação do PRONADES - Programa Nacional de
Desenvolvimento da Economia Solidária
Sistema Nacional
de Finanças
Solidárias/
Financiamento da
economia
solidária

Educação em
consumo
responsável/
Educação para a
Economia
solidária
Totais

Flexibilizar a regulamentação do microcrédito
Na política de financiamento da economia solidária
instituir linhas não reembolsáveis em função do público
envolvidos tais como egressos do sistema penitenciário,
deficientes, etc.
Incentivo fiscal às empresas que utilizam produtos
gerados por organização solidária na sua atividade
principal
Fomento à rede de Comunicação Solidária através da
destinação de uma parte da verba publicitária do
Governo federal aos meios de comunicação solidários e
através da implementação de uma política de
concessões de rádios comunitárias
Criação de ações educativas de comunicação
permanente e estímulo ao consumo responsável e
solidário
0

0
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Tema: Aqüicultura e Pesca
I Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca 2003

Categorias
Temáticas

Estruturação
da Aquicultura
e da Pesca

Inclusão Social
de Pescadores
e Aqüicultores

Diretrizes

Políticas de crédito e extensão pesqueira
estruturadas e acessíveis para os setores da
aqüicultura e pesca
Criação do Programa Nacional de
Desenvolvimento do Cooperativismo e
Associativismo Aqüicola e Pesqueiro
Estruturar políticas de crédito e extensão
acessíveis principalmente aos pescadores
artesanais e micro e pequenos armadores e
criadores
Criação do Fundo Nacional de Aqüicultura e
Pesca
Propor a criação de uma política de preço
mínimo para o pescado
Promover a revisão da legislação referente
à aqüicultura e à pesca
Sugerir a flexibilização da lei de crimes
ambientais no que se refere ao tratamento
dado aos pescadores artesanais
Revisar e adequar a legislação sanitária para
plantas de pequeno e médio porte
Formulação de política de uso de água
pública
Criar política nacional de aqüicultura e
pesca que gere a inclusão social dos
pescadores e aqüicultores
Debater legislação de segurança e saúde do
trabalhador dos setores da aqüicultura e
pesca
Debater redução do tempo de comprovação
da atividade de 3 para 1 ano para a
obtenção do seguro desemprego para o
pescador artesanal
Debater regulamentação normativa das
condições de trabalho na pesca e
aqüicultura
Debater a regularização dos profissionais da
pesca e a modernização das relações
trabalhistas com adoção de carteira
profissional,
aposentadoria,
auxílio-

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5365/2009
PL-5162/2009
PL-4969/2009
PL-4861/2009
PL-4811/2009
PL-3802/2008
PL-3475/2008
PL-3352/2008
PL-3318/2008
PL-3271/2008
PL-2628/2007
PL-2524/2007
PL-2288/2007
PL-2177/2007
PL-2137/2007
PL-1895/2007
PL-1828/2007
PL-1532/2007
PL-1342/2007
PL-1253/2007
PL-746/2007
PL-374/2007
PL-373/2007
PL-6697/2006
PL-6613/2006
PL-6039/2005
PL-5972/2005
PL-1428/2003
PL-4076/2004
PL-3933/2004
PL-3035/2004
PL-677/2003
PL-347/2003
PLS 456/2008
PLS 580/2007
PLS 325/2006
PLS 238/2005
PLS 87/2005
PLS 293/2004
PLS 240/2004

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 11.958/2009
LEI 11.959/2009
LEI 10.683/2003

191

maternidade, etc.

Estabelecer política de seguro da produção
da aqüicultura e pesca, criando política
específica para atividades pesqueiras e
aqüicolas de regiões que venham a ser
afetadas por desastres ecológicos
Criar plano nacional de extensão pesqueira

Políticas de
Crédito

Totais

Criar o Fundo Especial de Desenvolvimento
da Pesca Artesanal e Aqüicultura Familiar
Plano de renegociação das dívidas e
recuperação financeira dos pequenos
pescadores, aqüicultores familiares e
colônias
Propor e articular a constituição de um
fundo de compensação envolvendo
royalties do petróleo e das hidroelétricas,
geridos por conselhos gestores com vistas
ao custeio de programas sociais dirigidos
aos pescadores
40

3
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II Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca 2006

Categorias
Temáticas
Gestão de
Conflitos entre
Industria
Pesqueira e
Industrial
Monitoramento
da frota
pesqueira
industrial

Diretrizes

Proibir a pesca de isca viva substituindo por
peixes de criatório

Abertura de linha de crédito para aquisição
de equipamentos de rastreamento

Apoiar o Projeto de Lei para a
regulamentação do arrendamento a casco
nu (suspensão de bandeira)
Estabelecer políticas de arrendamento de
Marcos Legais
embarcações estrangeiras
Elaboração de Instrução Normativa para
construção de embarcações pesqueiras de
média e grande escala
Reconhecer como pescadora profissional
artesanal, outorgando registro geral de
pesca e ampliação do direito ao seguro
defeso às mulheres com funções na pesca e
na aqüicultura
Manutenção da IN n°09/2005 que concede
gratuidade da carteira de pescador
Pescadores profissionais devem ser
Direitos Sociais indenizados por projetos que causem
impacto
ambiental
(barragens,
por
exemplo) por infrações que impactem na
atividade pesqueira
Revisar Lei 10.779/2003 considerando a
aprovação do projeto n°6.613/06 e a
inclusão de mais um salário mínimo para
cobrir os custos de manutenção da
embarcação
Criar políticas de cotas, com bolsas de
Projeto
estudos, para pescadores artesanais e seus
Pescando Letras familiares em universidades públicas e
privadas
Proibir o pesque-e-solte
Resolução de
Revisar a legislação sobre as áreas
Conflitos
permitidas para a prática de pesca

Projetos de
Lei e
Leis e Emendas à
Propostas de
Constituição
Emenda à
Constituição
PL-5365/2009 LEI 11.958/2009
PL-5162/2009 LEI 11.959/2009
PL-4969/2009
PL-4861/2009
PL-4811/2009
PL-3802/2008
PL-3475/2008
PL-3352/2008
PL-3318/2008
PL-3271/2008
PL-2628/2007
PL-2524/2007
PL-2288/2007
PL-2177/2007
PL-2137/2007
PL-1895/2007
PL-1828/2007
PL-1532/2007
PL-1342/2007
PL-1253/2007
PL-746/2007
PL-374/2007
PL-373/2007
PLS 456/2008
PLS 580/2007
PLS 325/2006
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Criar políticas públicas permanentes de
repovoamento dos rios com espécies
Aqüicultura autóctones em parceria com as usinas
Continental
hidrelétricas
Criar os receituários aqüícolas
Normatizar o uso racional dos sub-produtos
da maricultura
Isentar de forma definitiva o ICMS sobre a
Maricultura
comercialização dos moluscos bivalves
Normatizar o sistema produtivo de peixe
orgânico
Adequar a legislação sanitária em vigor para
Infra-estrutura
unidades de beneficiamento de pequeno
e Logística
porte
Ampliar a renda familiar e os limites de
financiamento da pesca artesanal e
aqüicultura
Ampliar Pronf B para R$ 3.000,00

Crédito e
Assistência
Técnica

Isenção de
Impostos

Ordenamento

Criar linhas de crédito para produção e
comercialização específicas para cada setor:
pesca industrial, artesanal e maricultura
Criar fundo para fomento de infra-estrutura
e logística de apoio à aqüicultura e pesca
Criar linhas de crédito específicas para
promover a captura, processamento e
comercialização de espécies subexploradas
e inexploradas, sem mercado definido ou
incipiente
Instituir a isenção tributária e redução de
alíquotas incidentes sobre materiais
essenciais à aqüicultura e pesca
Rediscutir as normas existentes e ampliar as
ações de ordenamento pesqueiro
Exigir apenas a licença ambiental da
atividade aqüiola e não o licenciamento da
propriedade rural
Proibir a pesca das traineiras acima de 15
metros de comprimento nas zonas costeiras
até a isóbata de 23,6 metros.
Ampliação da lei de proibição da pesca de
arrasto para 5 milhas para a pesca industrial
de arrasto, sendo permitida de 2 a 5 milhas
para a pesca artesanal e 2 milhas de
corredor restrito para a reprodução de
espécies
Legalizar a atividade de pesca nos Estados
onde a atividade é proibida
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Pesquisa Sócio- Revisar a legislação de apetrechos de pesca
econômica
e esclarecer o termo "aparelho fixo"
Que a lei dos royalties do petróleo, gás,
energia elétrica e mineradora seja revista
para ser adicionado benefícios à
comunidades pesqueiras
Desenvolviment Criar lei que legitime a compensação para
o Sustentável os pescadores afetados pela exploração de
da Aqüicultura pesquisas sísmicas e exploração de petróleo
por meio de projetos elaborados para
e Pesca
comunidades pesqueiras.
Adequar as legislações para o uso de
tanques-redes em lagunas, lagoas, rios,
reservatórios, represas e estuários
Totais
26

2
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Tema: Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário
I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 2008
Projetos de
Lei e
Categorias
Leis e Emendas
Diretrizes
Propostas de
Temáticas
à Constituição
Emenda à
Constituição
Revisar a legislação sanitária e os PL-5687/2009 LEI 11.718/2008
mecanismos de tributação para as PL-5528/2009 LEI 11.959/2009
agroindústrias da agricultura familiar e PL-5367/2009
camponesa
PL-4692/2009
Criar políticas públicas voltadas à PLS 91/2008
valorização e certificação dos produtos PLC 78/2008
originários da agricultura familiar e PEC 23/2008
camponesa
Impedir o patenteamento de seres vivos
que impossibilitem o livre acesso e uso
da biodiversidade pela agricultura
familiar e camponesa
Desenvolvimento Instituir linhas de crédito público para a
Socioeconômico produção de alimentos agroecológicos
e Ambiental
Criar uma lei de incentivo para a
permanência dos agricultores familiares,
camponeses, pecuaristas familiares,
pescadores artesanais, povos indígenas e
comunidades tradicionais nas suas
atividades, por meio da isenção do ICMS
na compra de insumos e equipamentos
necessários para a produção
Adequação da legislação ambiental às
especificidades da agricultura familiar e
camponesa por meio da criação de
medidas ambientais diferenciadas e
regionalizadas
Criar leis e formas de proteção capazes
de assegurar a preservação e proteger os
conhecimentos e práticas tradicionais ,
Acesso aos
além de fiscalizar e controlar as áreas
Recursos
consideradas
estratégicas
na
Ambientais
preservação da biodiversidade
Deve-se legalizar e investir na
fiscalização das reservas já criadas
Elaborar uma nova Lei Geral do
Cooperativismo
Participação
Criar lei específica para as agroindústrias
Política e
familiares e o turismo rural, visando
Organização
desburocratizá-las e desonerá-las dos
Social
diferentes tipos de impostos e demais
contribuições
196

Promover alterações na legislação
tributária, sanitária, ambiental e
previdenciária, garantindo a condição de
segurado especial
Totais

7

2
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Tema: Segurança Alimentar e Nutricional
I Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 1994
Categorias
Temáticas

Diretrizes

A Política Nacional de Segurança
Papel e
Alimentar será um instrumento
responsabilidade do Estado, assegurado por lei, a
do Estado
ser operado pelo poder público e
pela sociedade civil
Isenção de todos os impostos
Relação Estado- que incidem sobre alimentos
Sociedade
básicos e culturas de ciclo,
respeitando o calendário agrícola
Desapropriação por interesse
social das propriedades que não
cumprem sua função social
Taxação progressiva das grandes
propriedades, com alíquotas
mais elevadas para as que não
cumprem
integralmente
a
função social da propriedade
Questão agrária e
Reformulação da política agrária
desenvolvimento
vigente com vistas a eliminar os
rural
obstáculos que impedem a
ampliação e agilização do
processo de reforma agrária
Na Reforma Tributária, levar em
consideração as especificidades
das micro, pequenas e médias
organizações produtoras rurais
de alimentos básicos
Tributação diferenciada para
produtos
agroindustriais
essenciais
Estabelecer, em todo o território
Políticas Agrícolas
nacional e por regiões e estados
e de
uma cesta básica que, conforme
Abastecimento
especificações
da
FAO,
contemple cerca de 40 itens
alimentares que façam parte do
hábito alimentar de cada região
Desenvolvimento Regulamentação do artigo 183
Urbano
da Constituição Federal
Rediscutir e alterar a legislação
penal vigente de forma a
Assistência Social
desestimular as fraudes contra a
Previdência e Assistência Social e

Projetos de Lei e
Propostas de Emenda à
Constituição
PDC-1238/2001;
PL-1092/2007;
PL-1109/2007;
PL-1123/2007;
PL-1234/2003;
PL-1234/2007;
PL-1254/2007;
PL-1560/2007;
PL-1624/2003;
PL-1673/2007;
PL-1694/2007;
PL-1711/2007;
PL-1999/2007;
PL-20/2007;
PL-2025/2003;
PL-2144/2007;
PL-2232/2007;
PL-2232/2007;
PL-2519/2003;
PL-268/2007;
PL-2699/2003;
PL-2897/2008;
PL-3023/2008;
PL-3057/2000;
PL-31/2007;
PL-3267/2008;
PL-3517/2008;
PL-355/2003;
PL-3634/2004;
PL-3842/2004;
PL-4059/2004;
PL-4148/2008;
PL-4162/2004;
PL-4240/2008;
PL-4357/2001;
PL-4449/2008;
PL-4669/2009;
PL-4809/2005;
PL-4935/2001;
PL-4984/2009;
PL-5194/2005;
PL-5210/2009;
PL-5454/2001;
PL-5575/2009;

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 10.689/2003
LEI 10.814/2003
LEI 10.835/2004
LEI 10.836/2004
LEI 11.105/2005
LEI 11.265/2006
LEI 11.326/2006
LEI 11.346/2006
LEI 11.446/2007
LEI 11.804/2008
LEI 11.947/2009

198

a Saúde, enquadrando-as como PL-5649/2001;
crime inafiançável com o PL-5670/2005;
confisco dos bens envolvidos
PL-5690/2009;
PL-5711/2001;
PL-5751/2009;
Aprovação imediata do Projeto
PL-5770/2001;
de Renda Mínima
PL-5816/2001;
Assegurar a revisão da legislação PL-5911/2005;
vigente que normatiza a PL-5934/2001;
prestação dos serviços de PL-6089/2005;
Assistência Psiquiátrica
PL-6117/2002;
Lutar pela aprovação imediata PL-6180/2002;
do projeto da LOB que tramita PL-6483/2006;
no
Congresso
Nacional, PL-654/2007;
Educação
garantindo o teor do documento PL-684/2007;
original, fruto da discussão de PL-7040/2006;
várias entidades da sociedade PL-7104/2002;
civil
PL-7194/2006;
Reformulação da lei de licitações PL-7257/2006;
dando mais transparência e e PL-7363/2002;
abertura nas licitações
PL-784/2007;
Reformulação da Lei do Seguro PL-846/2007;
PL-922/1999;
Desemprego
Regulamentar o que é pequeno PLC 178/2008;
PLS 155/2005;
e médio produtor rural
Geração de
da
Lei
do PLS 182/2005;
Emprego e renda Reformulação
PLS 183/2008;
Cooperativismo
Gestões para aprovação de PLS 183/2009;
projeto de lei que dispõe sobre PLS 198/2009;
critérios gerais para a utilização PLS 201/2004;
de recursos oriundos de PLS 203/2006;
depósitos especiais do Fundo de PLS 216/1999;
PLS 228/2007;
Amparo ao Trabalhador
PLS 316/2009;
PLS 327/2005;
Ampliação
da
legislação PLS 337/2008;
existente permitindo a criação PLS 37/2007;
dos
Conselhos
de PLS 47/2003;
Participação
Desenvolvimento Rural, nas três PLS 472/2003;
Popular
esferas de governo, paritários PLS 48/2004;
entre poder público e entidades PLS 51/2008;
da sociedade civil de atividades PLS 70/2006;
PLS 96/2009;
afins
PEC 39/2009;
PEC 10/2006.
Totais
89

11

199

II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2004

Categorias
Temáticas

Diretrizes
Instituir Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável
Elaboração de Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional
Criar
Sistema
Nacional
de
Informação em SAN

Questões Discussão para criação de código
Institucionais internacional de conduta para SAN
Criar Secretaria Nacional de SAN
subordinada à presidência
Apoiar criação de fundo mundial de
combate à fome
Inserir na agenda internacional
busca de soluções conjuntas e
financiamentos para política de SAN
Programas governamentais de
produção e compra de gêneros
alimentícios regionais da agricultura
familiar e de assentamentos rurais
Desburocratização do crédito para
agricultores familiares
Aspectos
Programas
de
educação
e
relacionados capacitação
visando
à produção desenvolvimento de prática agrícola
ambientalmente sustentável
Proibir produção e comercialização
de produtos transgênicos
Aperfeiçoamento de legislações que
regulamentem o uso racional da
água
Apoio ao Projeto de Lei de
Biossegurança
Programas de recuperação e
proteção de bacias hidroviárias e
Transgênicos seus mananciais
de
desenvolvimento
e Uso dos Projetos
comunitário e familiar visando
Recursos
criação de áreas de plantio orgânico
Naturais
Ações para prevenir e controlar
distúrbio nutricionais e doenças
associadas à alimentação e nutrição
Inserir
no
Projeto
Político

Projetos de Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-1092/2007
PL-1109/2007
PL-1123/2007
PL-1234/2007
PL-1254/2007
PL-1560/2007
PL-1673/2007
PL-1694/2007
PL-1711/2007
PL-1999/2007
PL-20/2007
PL-2144/2007
PL-2232/2007
PL-2232/2007
PL-268/2007
PL-2897/2008
PL-3023/2008
PL-31/2007
PL-3267/2008
PL-3517/2008
PL-3634/2004
PL-3842/2004
PL-4059/2004
PL-4148/2008
PL-4162/2004
PL-4240/2008
PL-4449/2008
PL-4669/2009
PL-4809/2005
PL-4984/2009
PL-5194/2005
PL-5210/2009
PL-5575/2009
PL-5670/2005
PL-5690/2009
PL-5751/2009
PL-5911/2005
PL-6089/2005
PL-6483/2006
PL-654/2007
PL-684/2007
PL-7040/2006
PL-7194/2006
PL-7257/2006
PL-784/2007

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 10.835/2004
LEI 10.836/2004
LEI 11.105/2005
LEI 11.265/2006
LEI 11.326/2006
LEI 11.346/2006
LEI 11.446/2007
LEI 11.804/2008
LEI 11.947/2009
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Pedagógico temas sobre SAN e
saúde
Implementar programas de SAN
específicos para portadores de
necessidades especiais e em
situações de vulnerabilidade social

Ações de
saúde e
nutrição

Totais

Criar
legislação
específica
estabelecendo que os meios de
comunicação de massa veiculem
gratuitamente
campanhas
educativas de SAN

PL-846/2007
PLS 96/2009
PLS 70/2006
PLS 51/2008
PLS 48/2004
PLS 37/2007
PLS 337/2008
PLS 327/2005
PLS 316/2009
PLS 228/2007
PLS 203/2006
PLS 201/2004
PLS 198/2009
PLS 183/2009
PLS 183/2008
PLS 182/2005
PLS 155/2005
PLC 178/2008
PEC 10/2006
PEC 39/2009
PEC-214/2007
66

9

201

III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 2007

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Incorporar o objetivo de segurança alimentar e
nutricional na definição da estratégia nacional de
desenvolvimento
Desconcentração territorial da produção econômica e
de bens sociais
Investimento público para fortalecimento de
Desenvolvimento agricultura familiar e agroextrativismo
Revisão das políticas de estímulo à produção de
agrocombustíveis e monoculturas de exportação e
seus pactos tecnológicos (insumos químicos,
transgênicos)
Suspensão do projeto de transposição do Rio São
Francisco
Formular programa intersetorial de promoção da
alimentação adequada que estimule consumo,
produção e comercialização de alimentos saudáveis

Política Nacional
de SAN

Aprovar e implementar o Projeto de Lei da
Alimentação Escolar
Revogar MP 2027/2000 que impede vistorias em
áreas/terras ocupadas
Exigir aprovação da proposta de emenda
constitucional que prevê expropriação de terras que
ocorra trabalho escravo e infantil
Regularização fundiária das terras devolutas
Implementação de programa de crédito que
favoreçam processos de transição e conversão
agroecológica para o público do Pronaf
Reformulação do Pronaf para adequar a análise da
capacidade de pagamento à lógica de transição
agroecológica
Implementação de programa intensivo de redução no
uso de agrotóxicos no meio rural e na agricultura
urbana e periurbana
Criar programa nacional de conservação e manejo
sustentável da agrobiodiversidade que contemple
ações de conservação das sementes
Criar Programa Nacional de Mudas e Sementes com
recursos destinados ao desenvolvimento de
produção de alimentos
Rever Lei de Biossegurança, garantindo o
impedimento à produção e à comercialização de

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-1092/2007
PL-1109/2007
PL-1123/2007
PL-1234/2007
PL-1254/2007
PL-1560/2007
PL-1673/2007
PL-1694/2007
PL-1711/2007
PL-1711/2007
PL-1999/2007
PL-20/2007
PL-2144/2007
PL-2232/2007
PL-2232/2007
PL-268/2007
PL-2897/2008
PL-3023/2008
PL-31/2007
PL-3267/2008
PL-3517/2008
PL-4148/2008
PL-4240/2008
PL-4449/2008
PL-4669/2009
PL-4984/2009
PL-5210/2009
PL-5487/2009
PL-5575/2009
PL-5690/2009
PL-5751/2009
PL-654/2007
PL-684/2007
PL-784/2007
PL-846/2007
PLC 178/2008
PLS 183/2008
PLS 183/2009
PLS 198/2009
PLS 228/2007
PLS 316/2009
PLS 337/2008
PLS 37/2007
PLS 51/2008

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.446/2007
LEI 11.804/2008
LEI 11.947/2009
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produtos e cultivos transgênicos

PLS 96/2009
PEC 39/2009
Criação de programa de apoio à produção e PEC-214/2007
comercialização
de
produtos
oriundos
da
sociobiodiversidade com ação específica de
valorização das mulheres e jovens
Criação de programa permanente, com recursos
oficiais, de capacitação de agricultores familiares
Aprovação de projeto de lei que estabeleça
mecanismos que facilitem a comercialização, nos
moldes do PAA, dos produtos da agricultura familiar e
assentados da reforma agrária para alimentação
escolar
Implantar política nacional de agricultura urbana e
periurbana e pesca artesanal sustentáveis através de
projeto de lei
Proposição de projeto de lei que regulamente
pagamento de serviços ambientais no Brasil
Criar Centro de Referência de Segurança Alimentar e
Nutricional
Efetivar, transformando em lei, a Política Nacional de
Desenvolvimento
Instituir programas de conservação, preservação e
recuperação de recursos naturais necessários para
garantia de segurança alimentar de indígenas e
comunidades tradicionais
Políticas públicas para promoção de segurança
alimentar das mulheres
Implementação de programas de atenção à saúde
para as pessoas com deficiência
Regulamentação da propaganda, comercialização e
rotulagem de alimentos ricos em açúcares, gorduras
trans e saturadas e sódio
Regulamentar rotulagem de alimentos transgênicos e
produzidos com agrotóxicos
Suspensão dos subsídios do mercado mundial,
especialmente os subsídios à exportação que afetam
agricultores
Fim de financiamentos públicos às empresas
multinacionais e nacionais, no tocante à
monoculturas, especialmente às não alimentares
Desenvolver
mecanismos
de
cooperação
internacional que promovam a segurança alimentar e
nutricional e produção local de alimentos nos países
beneficiários
Adotar sistema de monitoramento que permita
Sistema Nacional
ampla análise da situação da segurança alimentar e
de SAN
nutricional no país
203

Criar Fundo Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, de caráter intersetorial, gerido pelo
Consea
Totais

47

3

204

Tema: Cidades
I Conferência Nacional de Cidades 2003

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Promover a regulamentação e a aplicação do
Estatuto da Cidade, de outros instrumentos de
política urbana e dos princípios da Agenda 21
Visando à inclusão social e considerando as
potencialidades regionais, integrar as ações de
política urbana com as ações de geração de
emprego, trabalho e renda
Criar e implementar programa de arquitetura e
engenharia públicas, permitindo o acesso de
toda a população aos trabalhos de
planejamento
Adotar a sustentabilidade como princípio
Direito à cidade /
básico para as proposições a serem
Estatuto da
incorporadas nos planos diretores das cidades
Cidade/
Desenvolvimento Revisão da lei 6766 e legislação correlatas em
níveis estaduais e municipais, quanto à
urbano
definição dos padrões urbanísticos
Que o governo federal retire do congresso
nacional o PL 4147/01
A política de desenvolvimento urbano deve
atuar para corrigir as desigualdades
atualmente existentes, contemplando a
regularização fundiária, a urbanização dos
assentamentos precários, a erradicação de
riscos, a mobilidade urbana, o saneamento
ambiental, o abastecimento de água, o
esgotamento sanitário e a gestão de resíduos
sólidos e drenagem
Reduzir o déficit habitacional qualitativo e
quantitativo em áreas urbanas e rurais
Sistema Nacional Rever os padrões mínimos de habitação que
de Habitação / proporcionem segurança, conforto e dignidade
aos seus moradores
Moradia
Criar um sistema nacional de habitação, com
fundos específicos para aval, subsídios e
equalização, gerido com controle social
Saneamento
ambiental público Elaborar a política municipal, estadual e
/ Gestão de
nacional de saneamento ambiental e seus
resíduos sólidos instrumentos

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5758/2009
PL-5733/2009
PL-5630/2009
PL-4909/2009
PL-4820/2009
PL-4266/2008
PL-4240/2008
PL-3228/2008
PL-3115/2008
PL-2975/2008
PL-2966/2008
PL-2897/2008
PL-2401/2007
PL-2180/2007
PL-2052/2007
PL-1983/2007
PL-1739/2007
PL-1687/2007
PL-1465/2007
PL-1160/2007
PL-1092/2007
PL-784/2007
PL-424/2007
PL-34/2007
PL-31/2007
PL-20/2007
PL-6196/2005
PL-5760/2005
PL-5696/2005
PL-3403/2004
PL-2454/2003
PLS 316/2009
PLS 198/2009
PLS 2/2009
PLS 212/2008
PLS 183/2008
PLS 49/2009
PLS 333/2008
PLS 183/2008
PLS 435/2007
PLS 70/2006

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 10.754/2003
LEI 11.043/2004
LEI 11.107/2005
LEI 11.196/2005
LEI 11.307/2006
LEI 11.445/2007
LEI 11.481/2007
LEI 11.673/2008
LEI 11.952/2009
LEI 11.975/2009
LEI 11.977/2009
LEI 12.009/2009
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Consórcios
intermunicipais

Criar ordenamento jurídico que possibilite a PLS 108/2004
implementação administrativa financeira de
Consórcios Intermunicipais

Rever os sistemas financeiros de habitação
(SBPE, SFI , FGTS, OGU,BID, BIRD, outros)
Remoção dos obstáculos para a utilização do
Sistema financeiro FGTS pelo setor público para habitação de
baixa renda
de habitação
Apoiar a promulgação, em caráter de urgência,
do projeto de lei de iniciativa popular, PL
2710/92, que cria o fundo nacional da moradia
popular
Promover mudanças no modelo de custeio de
transporte coletivo urbano
Equiparar o transporte público aos gêneros
alimentícios de primeira necessidade para fins
de tributação

Transporte
público/
transporte
coletivo urbano e
Trânsito

Desonerar os custos da folha de pagamentos
das empresas de transporte público urbano
Vincular recursos do ICMS sobre combustíveis
utilizados em transporte para cobrir parte dos
custos do transporte público, reduzindo as
tarifas
Criar tarifa de energia elétrica específica para
tração utilizada em transporte público
Isentar do ICMS todos os veículos destinados
ao transporte público coletivo de passageiros
Apoiar projetos que visam minimizar os
conflitos entre o trânsito de
veículos motorizados, não-motorizados e de
tração animal com os pedestres
Promover uma política que reduza os impactos
decorrentes do transporte urbano
Apoiar projetos que priorizem a melhoria da
micro acessibilidade
Regulamentar o sistema de transporte
hidroviário

Totais

42

12

206

II Conferência Nacional de Cidades 2005

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Estabelecer diretrizes para o desenvolvimento
urbano, integrando planejamento e gestão do solo
urbano, habitação, saneamento ambiental,
transporte e mobilidade
Definir diretrizes e prazos para a elaboração do
Plano Nacional de Desenvolvimento
Criar uma política nacional de assistência técnica
para o desenvolvimento urbano e territorial
A implementação da gestão democrática na
Política Nacional Desenvolvimento Urbano - PNDU
A PNDU deve conter um Sistema Nacional de
Desenvolvimento Urbano estruturado nas várias
esferas da federação
Definir e implantar uma política de comunicação e
Política urbana/
formação nas três esferas de Governo visando a
Desenvolvimento
democratização dos meios de comunicação com
urbano
incentivos às rádios e TVs comunitárias
A União, os estados, Distrito Federal e os
municípios devem implantar uma política de
capacitação e formação de profissionais, de
integrantes dos conselhos da cidade, de membros
de organizações comunitárias e de segmentos
sociais
Incluir no currículo escolar, em caráter transversal
e em todos os níveis de ensino, os temas ligados à
política urbana
Definir, de forma clara, o papel e as atribuições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, em relação ao desenvolvimento de
cidades e regiões, com elaboração de
instrumentos legais
Revisar o atual modelo de federalismo fiscal de
forma a fortalecer o município como executor das
políticas
públicas,
aumentando
conseqüentemente a sua participação nas receitas
nacionais
Modelo
Elaborar o marco regulatório para transporte
Federativo
público urbano definindo as atribuições de cada
ente federado

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5758/2009
PL-5733/2009
PL-5630/2009
PL-4909/2009
PL-4820/2009
PL-4266/2008
PL-4240/2008
PL-3228/2008
PL-3115/2008
PL-2975/2008
PL-2966/2008
PL-2897/2008
PL-2401/2007
PL-2180/2007
PL-2052/2007
PL-1983/2007
PL-1739/2007
PL-1687/2007
PL-1465/2007
PL-1160/2007
PL-1092/2007
PL-784/2007
PL-424/2007
PL-34/2007
PL-31/2007
PL-20/2007
PL-6196/2005
PL-5760/2005
PL-5696/2005
PLS 316/2009
PLS 198/2009
PLS 2/2009
PLS 212/2008
PLS 183/2008
PLS 49/2009
PLS 333/2008
PLS 183/2008
PLS 435/2007
PLS 70/2006

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.107/2005
LEI 11.196/2005
LEI 11.307/2006
LEI 11.445/2007
LEI 11.481/2007
LEI 11.673/2008
LEI 11.952/2009
LEI 11.975/2009
LEI 11.977/2009
LEI 12.009/2009

Estabelecimento de política industrial nacional
que defina uma sistemática na promoção de
incentivos fiscais à atividade econômica em
207

regiões menos dinâmicas

Extinção de emendas de parlamentares
localizadas
Ampla reforma político-eleitoral, com garantia de
mecanismos que visem à participação de forma
paritária entre gêneros, buscando transparência e
melhor qualidade na representação política dos
Municípios e Estados, entre outras medidas,
mediante implantação do voto distrital misto.
Dever da União formular e empreender esforços
para aprovar leis que definam as atribuições dos
diversos entes federados na gestão do
ordenamento e desenvolvimento do território
Rever os critérios de divisão das receitas
tributárias previstas na Constituição, para a União
e Estados na receita tributária nacional
Consórcios
intermunicipais
públicos/
integração
intermunicipal
Saneamento
ambiental/
Recursos hídricos

Incentivar a implementação de uma política de
organização regional para a formação de
consórcios intermunicipais públicos ou outras
formas de integração intermunicipal

Modificações nas legislações federais e estaduais,
fortalecendo a autonomia municipal para
Plano Nacional de regularização de favelas e loteamentos
Habitação
Elaborar um Plano Nacional de Habitação
Criar políticas e fundos habitacionais
Promover ampla reforma tributária de forma a
aumentar a capacidade de
financiamento dos estados e municípios para
executarem a política de desenvolvimento urbano

Financiamento

Revisar, ampliar e aprimorar os mecanismos legais
a fim de que investimentos federais, estaduais e
privados, nas áreas de saneamento básico, saúde,
infra-estrutura, educação e transporte público
urbano e habitação, sejam realizados com
acompanhamento do Município e controle social
Implementar os instrumentos legais necessários
para que sejam destinados nos orçamentos dos
entes federados (União, estados e municípios)
percentuais para promoção e/ou execução de
políticas públicas de reforma urbana.
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Regulamentar o parágrafo único do art. 23, o art.
25 e o art. 43 da Constituição Federal de 1988
visando a uma nova engenharia fiscal e financeira,
delimitando as competências dos entes federados,
garantindo a transferência de recursos e incluindo
a partilha automática de tributos e contribuições
Na elaboração de políticas, projetos e programas,
a PNDU deve priorizar recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Urbano - FNDU e estabelecer
critérios de priorização de investimentos
Promover a mudança da Política Macroeconômica
do Governo Federal, a fim de diminuir o superávit
primário e reduzir os juros da dívida pública
destinando parte esses recursos para uma Política
Nacional de Reforma Urbana
Tornar obrigatória a destinação de 10% do
montante dos juros da dívida
pública para os programas e ações de saneamento
básico e moradia, transporte e regularização
fundiária, tanto na área urbana quanto na área
rural
Criar e implementar o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Urbano e os Fundos Estaduais,
do Distrito Federal e Municipais
Estabelecer a paridade do IPVA entre Estados e
Municípios
Retirada do PLP 183/2001, forma de repartição de
receita que favorece praças de cobrança de
pedágio
Criação de políticas estruturadoras que
contemplem os Municípios e o Distrito Federal nas
áreas mais carentes e ampliem a utilização de
recursos oriundos do FGTS, FAT, FAS e FDS, na
produção de habitações, saneamento inclusive
drenagem e urbanização, e liberação do saldo da
conta do FGTS para os trabalhadores de baixa
renda e proprietários de lotes e terrenos para a
construção de moradia
Promover a reforma na legislação tributária atual,
de modo a permitir novas atribuições
arrecadatórias e fiscalizatórias por parte do
município e impedir a guerra fiscal entre os entes
federados
Revisão na lei dos royalties ou instituição de
compensação financeira oriunda da geração de
energia hidroelétrica
A PNDU deve propor diretrizes para implementar
benefícios tributários de incentivo ao aumento
dos investimentos em programas e ações de
desenvolvimento urbano
209

Elaboração de políticas públicas prevendo o
desenvolvimento regional integrado, reforma
agrária, exploração de recursos naturais de forma
sustentável
Apoiar a elaboração e implementação de planos
de desenvolvimento
metropolitanos, regionais e nacionais integrados
Desenvolvimento
regional
integrado/
Planejamento
urbano regional e
metropolitano

Totais

Criação de novas centralidades urbanas
Políticas especiais para as regiões metropolitanas
Elaborar Plano de Ação Conjunta, envolvendo
todas as esferas do Poder Público, visando a
implementação de Projetos de Preservação e
Conservação dos Recursos Hídricos
Criar uma política nacional de capacitação e
desenvolvimento institucional, que promova a
qualificação da sociedade civil e de técnicos do
Poder Público, e o aperfeiçoamento e
modernização do Poder Público, com o objetivo
de dar suporte ao município na implementação de
políticas públicas de desenvolvimento urbano
39

10
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III Conferência Nacional de Cidades 2007

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Estabelecer na Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano, diretrizes e definições de fontes de recursos
para tratamento de espaços públicos, implantação de
centros de convivências nas diversas zonas
habitacionais dos municípios destinados à prática de
esporte, ao lazer, à cultura, à capacitação profissional
e à convivência solidária com reservação e
conservação ambiental que integrem as ações e
programas das diversas Secretarias
Promover mecanismos que obriguem a elaboração e
Sistema nacional
a
implementação
do
Plano
Diretor
de
de
Desenvolvimento
Municipal
e
Orçamento
desenvolvimento
Participativo em todos os municípios
urbano
Elaboração do Plano Nacional de Ordenamento do
Território e de
Desenvolvimento Urbano
Criar por lei o Sistema Nacional de Desenvolvimento
Urbano
Estabelecer política específica para as cidades
fronteiriças com outros estados e países
Criar por lei o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Urbano
Criar uma política de regularização fundiária,
Regularização
articulada com as três esferas do Governo, a fim de
Fundiária
viabilizar o acesso à moradia às famílias de baixa
renda
Criar uma política de gestão de águas superficiais e
subterrâneas associada ao saneamento básico e
ambiental, especialmente no que diz respeito ao
tratamento de resíduos, ampliação das redes
Saneamento
coletoras e das estações de tratamento de efluentes
básico e
domésticos e industriais, bem como, de programas
ambiental
de apoio à coleta e tratamento de resíduos recicláveis
e reaproveitáveis
Atuar para a regulamentação da Lei Nacional de
Saneamento Básico
Estabelecer política de integração entre os vários
modais de transporte urbano nas regiões
Transporte
metropolitanas, priorizando e valorizando o
urbano e coletivo
transporte sobre trilhos como modal estruturador
nas grandes metrópoles

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5758/2009
PL-5733/2009
PL-5630/2009
PL-4909/2009
PL-4820/2009
PL-4266/2008
PL-4240/2008
PL-3228/2008
PL-3115/2008
PL-2975/2008
PL-2966/2008
PL-2897/2008
PL-2401/2007
PL-2180/2007
PL-2052/2007
PL-1983/2007
PL-1739/2007
PL-1687/2007
PL-1465/2007
PL-1160/2007
PL-1092/2007
PL-784/2007
PL-424/2007
PL-34/2007
PL-31/2007
PL-20/2007
PLS 316/2009
PLS 198/2009
PLS 2/2009
PLS 212/2008
PLS 183/2008
PLS 49/2009
PLS 333/2008
PLS 183/2008
PLS 435/2007

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.445/2007
LEI 11.481/2007
LEI 11.673/2008
LEI 11.952/2009
LEI 11.975/2009
LEI 11.977/2009
LEI 12.009/2009
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Conselhos das
Cidades

Moradia/
Habitação

Financiamento

Formulação pelo Governo Federal, de uma política
metro-ferroviária para as regiões metropolitanas
brasileiras e de uma política de transporte fluvial para
toda a região amazônica
Aprovação do projeto de Lei nº 1.687/2007, que
institui as diretrizes da política de transporte e
mobilidade urbana
Regulamentar, com lei específica, a política de criação
dos Conselhos das Cidades Municipais, Estaduais e no
Distrito Federal, garantindo a obrigatoriedade da sua
existência nos estados, municípios e Distrito Federal
Encaminhamento, pelo Governo Federal ao
Legislativo, no prazo de 180 dias, de projeto de lei
que constitua o sistema de Conferências e os
Conselhos das Cidades
Implementar os instrumentos legais para os
programas habitacionais de interesse social e
flexibilizar o acesso ao beneficiário final
Promover a desoneração fiscal dos serviços e obras
de saneamento e de habitação de interesse social e
reverter receitas de impostos para reduzir as tarifas
de saneamento
Criação de um Programa de Produção Social da
moradia
Aprovar o Projeto de Lei nº. 7.412/2006 que autoriza
a doação de imóveis urbanos não operacionais para a
Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para o uso
exclusivo de programas habitacionais e garantir a
posse de terra às comunidades quilombolas
Propor a isenção, nos serviços e obras de
saneamento e de habitação de interesse social, do
recolhimento do PIS e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
outros tributos e reverter o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)
oriundo da conta de energia do setor de saneamento
para o sistema de saneamento, criando tarifas
menores de energia para esse serviço
Criar por lei o Fundo Nacional de Saneamento
ambiental e o Fundo de Mobilidade urbana
Ampliar os recursos, reformar os programas federais
PMAT e PNAFM com o objetivo de descontigenciar os
recursos para financiamento, desburocratizar o
enquadramento e seleção de propostas e flexibilizar
adoção de alternativas tecnológicas pelos municípios
proponentes
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Criar mecanismos legais com a finalidade de repassar
as áreas ociosas dominiais dos Estados e da União a
título de doação aos municípios e à sociedade civil
organizada

Totais

35

7
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Tema: Segurança Pública
I Conferência Nacional de Segurança Pública 2009

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Projetos de
Lei e
Leis e
Propostas
Emendas à
de Emenda
Constituição
à
Constituição

Aprovar e implementar a PEC 308/2004
Definir diretrizes norteadoras para a gestão
democrática do sistema prisional.
Sistema
Penitenciário

Desvincular totalmente a custódia dos presos
das secretárias de segurança pública.
Melhorar os serviços de saúde dos reclusos e
profissionais, atendendo às especificidades de
idade e gênero.

Promover a autonomia e a modernização dos
órgãos periciais criminais, por meio de
Autonomia das orçamento próprio, como forma de
Perícias
incrementar sua estruturação, assegurando a
produção isenta e qualificada da prova
material.
Estruturar os órgãos policias federais e
estaduais para que atuem em ciclo completo
Ciclo completo de polícia, delimitando competências para
cada instituição.
de Polícia
Rechaço absoluto à proposta de criação do
Ciclo Completo de Polícia.

Conselhos

Criar, implantar, estruturar, reestruturar em
todos os municípios, conselhos municipais de
segurança,
conselhos
comunitários
de
segurança pública, com poderes consultivo
e deliberativo, propositivo e avaliador das
Políticas Públicas de Segurança.
Reestruturar o Conselho Nacional de
Segurança Pública e reformular os Conselhos
Estaduais e Municipais, considerando os
princípios de democracia, paridade, autonomia
e transparência.
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Instituir Lei Orgânica que proteja direitos como
um sistema remuneratório nacionalmente
unificado, com paridade entre ativos e inativos,
aposentadoria especial com proventos
integrais, para profissionais de segurança
pública, instituindo cota compulsória à
inatividade em favorecimento da progressão
funcional e que garanta aposentadoria integral.
Carreira

Criar planos de carreira com piso salarial digno,
justo e igualitário para os profissionais de
segurança
pública
nas
três
esferas
governamentais.
Criar e implantar carreira única para os
profissionais
de
segurança
pública,
desmilitarizada com formação acadêmica
superior e especialização com plano de cargos
e salários em nível nacional.

Policiamento
Comunitário

Municípios

Desenvolver e estimular uma cultura de
prevenção nas políticas públicas de segurança
pública, através da implementação e
institucionalização
de
programas
de
policiamento comunitário.
Regulamentar as Guardas Municipais como
polícias municipais: definir suas atribuições
constitucionais; regulamentar a categoria e
garantir direitos estatutários.
Definir e regulamentar o papel dos municípios
no tocante à Segurança pública.

Preconceito

Criar mecanismos de combate e prevenção a
todas as formas de preconceitos e
descriminações.

Currículo
Escolar

Inserir no currículo e no calendário escolar em
todos os sistemas de ensino: Semana de
Prevenção a Sinistros; aulas de primeiros
socorros; temas afetos à Defesa Civil; à
Educação para o Trânsito; à Pessoa com
Deficiência; à Educação ambiental e à
Segurança Pública.

Realizar a transição da Segurança Pública para
Desmilitarizaçã
atividade eminentemente Civil. Desvincular
o da Polícia
Polícia e Bombeiros das Forças Armadas.
Defesa Civil

Incluir os Bombeiros nos Plano Nacional de
Segurança Pública.
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Defensoria
Pública

Garantir acesso à justiça e à assistência jurídica
gratuita àqueles em conflito com a lei.

Prevenção de
Acidentes

Criar mecanismos legais que garantam
recursos orçamentários e financeiros mínimos
e proporcionais para a adoção de políticas
públicas na área de prevenção de acidentes.

Disciplina
Militar

Revisar
atualizar
e
democratizar
os
regulamentos e procedimentos disciplinares
militares, conforme o artigo 5º da Constituição
Federal.

Saúde

Instituir políticas de valorização, qualidade de
vida, apoio biopsicossocial, ético e profissional
dos trabalhadores da área de segurança
pública.

Servidores de
Segurança e
Ministério
Público

Prover os servidores da segurança pública das
prerrogativas constitucionais dos integrantes
do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Grupos
Vulneráveis

Promover políticas que estimulem a
construção de redes de atendimento
intermultidisciplinar para grupos vulneráveis
com unidades especializadas dos órgãos de
Segurança Pública e do sistema de justiça.

Maioridade
Penal
Combate ao
crime
organizado

Manter a maioridade penal em 18 anos.
Implementar uma Política Nacional
Combate ao Crime Organizado.

de

Prevenção à
violência

Instituir programas de prevenção primária da
violência, com foco nas áreas de trânsito,
saúde, educação, cultura, lazer, esporte,
assistência social e urbanismo.

Crimes contra
policiais

Tipificar especificamente crimes contra
profissionais de segurança pública e
operadores do direito e seus familiares.
Transformando esses crimes em hediondos.

Totais

0

0
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Tema: Comunicação
I Conferência Nacional de Comunicação 2009

Categorias Temáticas

Diretrizes

Projetos de
Lei e
Leis e
Propostas
Emendas à
de Emenda
Constituição
à
Constituição

Apoiar a criação por lei de uma política
que garanta a veiculação de conteúdos
nacionais e regionais nos meios de
comunicação
eletrônicos,
independentemente da plataforma que
operam.
Criação de Conselhos de Comunicação nos
âmbitos Federais, Estaduais e Municipais,
de caráter paritário com membros eleitos
e estrutura de funcionamento para que
possam acompanhar a execução das
políticas públicas.
As mídias rádio-televisivas, jornais,
revistas, cinemas, devem contemplar a
Produção de Conteúdo
produção e conteúdos locais e regionais,
(Produção
sendo que pelo menos 50% dos canais
independente, Produção
comerciais escolhidos pelo dono da
Regional, Garantia de
plataforma de distribuição devem ser de
Distribuição,
produção brasileira.
Financiamento, Órgãos
Reguladores, Marco
Estabelecer que os meios de comunicação
legal e Regulatório,
veiculem conteúdos de caráter educativo,
Propriedade Intelectual, cultural, informativo e ambiental de países
Incentivos, Fiscalização) latino-americanos.
Criar um sistema público de distribuição
física de conteúdos produzidos pelas
redes de comunicação e cultura e garantir
que a produção cultural financiada com
dinheiro público seja exibida e distribuída
de forma livre em creative commons.
Criar um mecanismo formal que garanta a
distribuição dos conteúdos brasileiros,
locais e regionais, com a proibição de
controle por determinado grupo de
programadores de conteúdo com mais de
25% da grade de programação em
qualquer
plataforma
fechada
de
distribuição.
217

Desenvolver políticas para a criação de
núcleos comunitário de comunicação .
Criação de programas educativos para
jovens que abordem os direitos das
mulheres e coíbam a violência de gênero.
Incentivar que personalidades famosas
façam gratuitamente propagandas contra
o consumo de álcool e outras substâncias
reconhecidas como drogas.
Garantir mecanismos de fiscalização, com
controle social e participação popular.
Criar mecanismos de fiscalização, inclusive
com ações punitivas para as emissoras de
Rádio e TV que veiculem conteúdos que
desvalorizem, depreciem ou estigmatizem
crianças ou minorias historicamente
discriminadas e marginalizadas.
Financiamento público para incentivos de
educação profissional que visem à
universalização
do
conhecimento
tecnológico específico para a produção de
conteúdo nas diversas mídias.
Propor a criação em cada nível federativo
de um órgão responsável pelo sistema
público de comunicação.
Criação de um marco regulatório
diferenciado para as relações trabalhistas
que atenda a singularidade do trabalho
autônomo de produção de conteúdo.
Criar leis de incentivo fiscal e políticas
públicas para o setor editorial que
produza livros científicos. Jornalísticos
com temática relacionada com os
segmentos historicamente discriminados e
abordagens das questões de gênero, raça
e etnia, orientação sexual e geracional.
Criação de um código de ética do
jornalismo brasileiro.
Elaborar e implementar uma política de
comunicação e informação social em
saúde do trabalhador.
Toda a produção de bens culturais
financiados integralmente com recursos
públicos deve ser distribuída utilizando
licenças e formatos livres, que não tem
direito autoral.
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Que a dublagem para exibição no Brasil
seja feita no país e por empresas
brasileiras.
Fim da criminalização das
comunitárias sem outorgas.

rádios

Estimular a criação de redes locais e
regionais de rádios públicas, estatais e
comunitárias.
Permitir o aumento de potência das
emissoras autorizadas que se encontrem
em áreas e localidades isoladas.
Criação de serviço de banda larga a ser
prestado em regime público.

Meios de Distribuição
(Rádios e TVs
comunitárias, Banda
Larga, Cinema,
responsabilidade
editorial, TV por
assinatura, Mídia
impressa, Sistema de
outorgas)

Garantir o acesso a internet por banda
larga, através de uma política de tarifas
que torne viável o acesso residencial de
toda a população.
Criar uma empresa pública de fomento à
distribuição de obras audiovisuais
brasileiras e incentivar a criação e
fortalecimento
de
distribuidoras
brasileiras e independentes.
Inclusão da "Cláusula de Consciência" aos
profissionais
de
comunicação
na
regulamentação da nova lei de imprensa.
Estabelecer uma política de Massificação
da Televisão por Assinatura.
Tornar mais acessível à população jornais,
revistas e livros, seja por meio de
financiamento ou por redução da carga
tributária.
Proibir qualquer tipo de sublocação de
espaços na grade de programação.

Cidadania: Direitos e
Deveres

Fortalecer os meios de comunicação nãocomerciais, por meio da revisão da
legislação vigente e das exigências
relativas às outorgas.
Criação de um conselho de Gestão dos
Fundos de Fomento a Radiodifusão
Pública.
Proibir políticos de exercer a função de
comunicador em qualquer concessão
pública de comunicação durante o
mandato e instituir o período de 6 meses
antes da data da eleição para que o
candidato se ausente das funções de
comunicador.
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Alterar a lei 10.602/2002, que autoriza as
empresas estrangeiras a possuir até 30%
das empresas do ramo de comunicação.
Diminuindo essa participação para 10%.
Implementar o Governo Eletrônico nos
Municípios.
Garantir espaço gratuito nas emissoras de
rádio e TV em nível estadual e nacional
para pronunciamentos oficiais e matérias
de interesse público.
Totais

0

0

220

Grupo Temático Educação, Cultura, Assistência Social e Esporte
Tema: Educação Básica
I Conferência Nacional de Educação Básica 2008
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Criação de um Sistema Nacional de
Educação
Sistema
Política de financiamento da educação
ancorada na perspectiva do custo aluno de
Nacional
Articulado de qualidade (CAQ)
Educação
Construção de Política Nacional de
Avaliação acompanhada de um Sistema
Nacional de Avaliação
Criação de lei que versa sobre gestão
democrática na educação
Gestão
Definição em lei de mecanismos
institucionais e legais que regulamentem o
artigo 206 da Constituição
Regulamentação do artigo 211 da
Constituição que trata do Regime de
Colaboração entre entes federados
Ampliar o investimento em educação
pública em relação ao PIB na proporção de
1% ao ano, de forma a atingir, no máximo,
7% do PIB até 2011 e no mínimo 10% do PIB
Financiamento até 2014
Transformar o Fundeb em fundo nacional
Regulamentar o papel fiscalizador dos
conselhos de acompanhamento e o controle
social do Fundeb
Apoio à Reforma Tributária
Apoio
à
aprovação
da
Lei
de
Responsabilidade Fiscal e Social
Legalizar a profissão de intérprete
educacional e implementar o curso de
letras/ Libras em todas as instituições de
ensino superior
Inclusão e
Diversidade Políticas públicas de inclusão e permanência
em escolas de adolescentes que se
encontram em regime de liberdade assistida
e em situação de rua
Valorização
Profissional

Criação de plano de carreira que abranja o
piso salarial nacional para todos os
profissionais da educação e jornada de

Projetos de
Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5413/2009
PL-5405/2009
PL-5395/2009
PL-5344/2009
PL-5340/2009
PL-5321/2009
PL-4922/2009
PL-4909/2009
PL-4886/2009
PL-4606/2009
PL-4483/2008
PL-4446/2008
PL-3971/2008
PL-3811/2008
PL-3706/2008
PL-3697/2008
PL-3576/2008
PL-3518/2008
PL-3486/2008
PL-3484/2004
PL-3477/2008
PL-3442/2008
PL-3270/2008
PLS 312/2009
PLS 279/2009
PLS 115/2009
PLS 455/2008
PLS 438/2008
PLS 414/2008
PLS 402/2008
PLS 397/2008
PLS 396/2008
PLS 371/2008
PLS 362/2008
PLS 332/2008
PLS 323/2008
PLS 322/2008
PLS 320/2008
PLS 319/2008
PLS 203/2008
PLS 268/2008

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 10.328/2001
LEI 10.880/2004
LEI 11.129/2005
LEI 11.273/2006
LEI 11.494/2007
LEI 11.502/2007
LEI 11.692/2008
LEI 11.727/2008
LEI 11.738/2008
LEI 11.769/2008
LEI 11.947/2009
EC 53/2006
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trabalho em único turno

Totais

PLS 265/2008
PLS 258/2008
PLS 257/2008
PLS 185/008
Criação de política nacional de formação e PLS 155/2008
valorização dos trabalhadores em educação
Diminuição, sem perda salarial, da carga
horária de 40 horas para 20 horas para
professor que participe de formação inicial
Regulamentar o artigo 67, inciso II da lei
9394/96(LDB), quanto a licença remunerada
para fins de estudo (mestrado e doutorado)
Aprovação do PL 1.592 que institui os
princípios e as diretrizes da carreira para
todos os trabalhadores em educação
46
12
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Tema: Educação Profissional e Tecnológica
I Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica 2006

Categorias Temáticas

Diretrizes

Educação continuada Formular políticas de educação
continuada para a população rural
Estabelecer políticas de inclusão
Políticas de inclusão social consoante às vocações
regionais
Aprovação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
Profissional
e
Tecnológica
(FUNDEP)
Definir fontes de financiamento e
ou parcerias que garantam o
Fundo Nacional de
processo
permanente
de
Desenvolvimento da
atualização
tecnológica
dos
Educação Profissional
centros e escolas de EPT
e Tecnológico/
Definir o papel do Estado e da
Financiamento
sociedade civil na garantia do
cumprimento da função social das
redes com financiamento público
Estabelecer uma política de gestão
democrática dos recursos públicos
destinados à EPT
Promover políticas de expansão e
fortalecimento da EPT pública
Renovar o Programa de Expansão
da Educação Profissional
Criar bolsas de EPT destinadas à
formação de docentes, gestores e
trabalhadores da EPT
Definir a relação entre as
modalidades de oferta da EPT com
Educação
a Educação básica e superior
profissional e
Criar a Câmara de EPT nos
tecnológica/ EPT
conselhos de Educação
pública
Criar políticas de certificação
profissional que atendam os
interesses dos trabalhadores
Implementar políticas de Educação
profissional e tecnológica (EPT) nos
níveis federal, estadual e municipal

Projetos de Lei
e Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5569/2009;
PL-5565/2009;
PL-3775/2008;
PL-4545/2008;
PL-4544/2008;
PL-4543/2008;
PL-4542/2008;
PL-4541/2008;
PL-4185/2008;
PL-4184/2008;
PL-4183/2008;
PL-4182/2008;
PL-4181/2008;
PL-4180/2008;
PL-4149/2008;
PL-4105/2008;
PL-4005/2008;
PL-2933/2008;
PL-2531/2007;
PL-1404/2007;
PL-1382/2007;
PL-960/2007;
PL-678/2007;
PL-7515/2006;
PL-7200/2006;
PL-7394/2006;
PL-6939/2006;
PL-6560/2006;
PLS 195/2008;
PLS 355/2008;
PLS 377/2008;
PLS 90/2009.

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.012/2004;
LEI 11.129/2005;
LEI 11.195/2005;
LEI 11.196/2005;
LEI 11.692/2008;
LEI 11.741/2008;
LEI 11.892/2008;
LEI 11.940/2009

Articular
uma
política
interministerial de EPT com o
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Ministério da Educação, Trabalho e
Emprego, Ciência e Tecnologia,
Agricultura Transportes e outros
Elaborar Projeto de Lei que defina
instrumentos jurídico-normativos
que incorporem os princípios,
fundamentos,
definições
e
políticas com vistas a desencadear
ações inovadoras na área de EPT
Totais

32

8

224

Tema : Educação Escolar Indígena
I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena 2009

225

Tema: Cultura
I Conferência Nacional de Cultura 2005
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Gestão

Implantação do Sistema Nacional de
Cultura e do Plano Nacional de
Cultura
com
participação
do
Conselho Nacional de Política Cultural

Orçamento da
Aprovação imediata da PEC 150/03
Cultura
Criar programa nacional de formação
Cultura e
cultural integrado ao Sistema
Educação
Nacional de Cultura e ao Plano
Nacional de Cultura
Acesso aos Criar conselhos de cultura em todos
bens culturais os âmbitos da Federação
Vincular para a Cultura, o mínimo de
2% no Orçamento da União, 1,5 no
orçamentos dos estados e DF e 1%
Economia da
dos municípios
Cultura
Instituir
política
tributária
diferenciada para as atividades
artísticas e culturais

Estabelecer nas leis de incentivo
percentuais maiores de dedução para
projetos realizados no interior e
Financiamento periferia
da Cultura
Proporcionar mecanismos de custeio
dos
projetos/empreendimentos
culturais por meio de fundos e leis de
incentivos fiscais
Preservação
Criar o Sistema Brasileiro de
do Patrimônio
Preservação do Patrimônio Cultural
Cultural
Criar Instituto Brasileiro de Museus
Política de
Criação de instituto específico para a
Museus
política e administração de museus
Comunicação Defender criação e aprovação da Lei
e Cultura
Geral da Comunicação

Projetos de Lei e
Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5798/2009
PL-5660/2009
PL-5559/2009
PL-5265/2009
PL-4143/2008
PL-3686/2008
PL-3552/2008
PL-3301/2008
PL-3238/2008
PL-2948/2008
PL-2575/2007
PL-2449/2007
PL-2217/2007
PL-2151/2007
PL-1696/2007
PL-1180/2007
PL-1139/2007
PL-1003/2007
PL-518/2007
PL-6877/2006
PL-6835/2006
PL-6749/2006
PL-4872/2005
PL-4573/2009
PL-3790/2008
PL-3516/2008
PL-2490/2007
PL-2480/2007
PL-480/2007
PL-7606/2006
PL-7542/2006
PL-7046/2006
PL-5831/2005
PL-5830/2005
PLS 188/2009
PLC 27/2009
PLS 226/2008
PLC 144/2008
PLC 79/2008
PLS 167/2007

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.125/2005
LEI 11.310/2006
LEI 11.329/2006
LEI 11.437/2006
LEI 11.899/2009
LEI 11.906/2009
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Emissoras de
Rádio e TV

Totais

Regulamentar
as
Leis
de
Comunicação de Massa através do
Projeto de Lei 256/1991, garantindo a
veiculação
e
divulgação
das
produções e manifestações culturais
em rádio e tv.
Emenda no artigo 1º do Projeto de
Lei 256/1991 garantindo a produção
independente, produzida no estado
onde estão localizadas as sedes das
emissoras

PLS 136/2007
PLS 232/2006
PLS 287/2005
PLS 69/2005
PLS 260/2009
PLS 72/2009
PLS 53/2009
PLS 483/2008
PLC 77/2008
PLS 557/2007
PLS 524/2007
PEC-401/2009
Emenda ao artigo 2º do Projeto de PEC-236/2008
Lei 256/1991 garantindo que a PEC-52/2007
difusão de produção independente PEC-49/2007
PEC-575/2006
seja local e/ou regional
PEC-416/2005
57

6
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Tema: Esporte
I Conferência Nacional do Esporte 2004

Categorias
Temáticas

Diretrizes

Regulamentação da Lei n. 10.264/01
Criação de uma Lei de Incentivo ao Esporte
Aprovação de legislação, em caráter de
urgência: que regulamente a lei Agnelo/Piva
Altere a Lei 9615/98, disciplinando acerca
Sistema
do processo eleitoral das entidades que
Nacional do
Esporte e Lazer compõem o Sistema Nacional do Desporto;
que crie um Fundo Nacional do Desporto e
Lazer
Regulamentar e fiscalizar as atividades dos
empresários de atletas
Aprovação do PL que cria o Bolsa-Atleta
Construção de um Sistema Nacional
descentralizado, com universalidade de
acesso e que promova o desenvolvimento
humano e a promoção da inclusão social
Gestão/
Recursos
Estabelecer um sistema nacional de
humanos
capacitação profissional para professores de
Educação Física, técnicos, preparadores
físicos e dirigentes de esportes de base e
alto rendimento
Criação de leis de incentivo fiscal;
destinação de 3% dos recursos arrecadados
das multas de trânsito, do fundo de defesa
do consumidor e do DPVAT; participação na
Fontes de
arrecadação de loterias, bingos e outros
Financiamento jogos legalizados ou a serem legalizados,
como mecanismo de financiamento para a
autonomia do esporte de alto rendimento,
priorizando os investimentos em categorias
de base.
Reformular e implementar política de
Esporte
eventos esportivos e científicos (jogos,
educacional
seminários, conferências, etc.), de acordo
com a proposta do esporte educacional
Criação de um sistema nacional de
financiamento do futebol amador
Futebol
Implementar um plano de desenvolvimento
do futebol feminino

Projetos de
Lei e
Leis e Emendas à
Propostas de
Constituição
Emenda à
Constituição
PL-5462/2009 LEI 11.345/2006
PL-5344/2009 LEI 11.982/2009
PL-4667/2009
PL-3917/2008
PL-3620/2008
PL-3616/2008
PL-3218/2008
PL-2913/2008
PL-2225/2007
PL-5186/2005
PL-4216/2004
PLS 113/2008
PLS 110/2008
PLS 2/2008
PLS 57/2007
PLS 105/2005
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Esporte, lazer e Criar um fundo nacional com fontes de
qualidade de recursos para o esporte em todas as suas
vida
manifestações
Elaborar, implantar, avaliar e financiar
políticas de esporte e lazer sendo que 15%
Esporte e lazer do valor total arrecadado pela nova loteria
para portadores time-mania
seja
destinado
para
de deficiência investimento ao segmento do desporto de
base das pessoas com deficiência e
necessidades especiais
Totais
16

2

229

II Conferência Nacional do Esporte 2006

Categorias
Temáticas

Diretrizes

O Sistema Nacional de Esporte e Lazer, com base
Sistema
em diagnóstico de recursos humanos, deverá
Nacional de elaborar uma política de formação inicial e
Esporte e Lazer continuada, nos níveis básico, superior e pósgraduação, à distância
Descentralização do processo de administração do
Sistema Nacional de Esportes
Estruturar uma política de implementação e cogestão de infra-estrutura esportiva e de lazer, com a
participação do poder público - nas suas três esferas
Gestão/
-, da iniciativa privada e do terceiro setor
Recursos
Criação e implementação dos Conselhos Nacional,
humanos
Estadual e Municipal de Esporte e de Lazer que
serão órgãos de caráter, consultivo, deliberativo,
normativo, propositivo, fiscalizador, controlador,
orientador, gestor, e formulador de políticas
públicas de esporte e lazer
Criação de Emenda Constitucional que institua a
vinculação e destinação de um percentual mínimo
da receita tributária para o desenvolvimento das
Políticas de Esporte e Lazer
Criação de incentivos fiscais de forma a atender as
demandas das diferentes dimensões do esporte e
lazer

Projetos de
Lei e
Leis e Emendas à
Propostas de
Constituição
Emenda à
Constituição
PL-5462/2009 LEI 11.345/2006
PL-5344/2009 LEI 11.982/2009
PL-4667/2009
PL-3917/2008
PL-3620/2008
PL-3616/2008
PL-3218/2008
PL-2913/2008
PL-2225/2007
PLS 113/2008
PLS 110/2008
PLS 2/2008
PLS 57/2007

Criação e manutenção de Fundos para financiar o
desenvolvimento de políticas de esporte e lazer
Financiamento Criação, ampliação e revisão dos percentuais de
distribuição e destinação de recursos provenientes
de prognósticos, loterias e sorteios, oriundos das
três esferas governamentais, para as demandas de
esporte e lazer
Regularizar e incentivar a captação de recursos de
empresas (privadas e estatais) e organismos
internacionais, estabelecendo parcerias públicoprivadas para o financiamento de políticas de
esporte e lazer
Totais

13

2
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Tema: Assistência Social
I Conferência Nacional de Assistência Social 1995
Categorias
Diretrizes
Temáticas
Descentralização da Assistência Social
no sentido de sua municipalização
Extinguir o Programa Comunidade
Solidária e outros programas e
organismos governamentais, tais como
Fundos de Solidariedade que atuem
paralelamente na área da Assistência
Social
Acrescentar no caput do Art. 20 da
LOAS “bem como as pessoas
portadoras de deficiência vinculadas
aos serviços e programas de
Reforma
habilitação e reabilitação e projetos de
administrativa geração de emprego”
da Assistência
Agilizar a aprovação de projetos de
Social / Reforma
renda mínima de âmbito nacional
da previdência e
Renda mínima Que seja criado, em nível nacional, o
SIAS -Sistema de Informações da
Assistência Social
Elaborar e efetivar uma Política
Nacional, Estadual e Municipal de
atendimento ao migrante, itinerante e
população de rua
Que
a Reforma Administrativa
proposta pelo Governo Federal
contemple
o
Reordenamento
Institucional da Assistência Social, para
a efetivação do comando único nas
esferas federal, estadual e municipal
A revogação da Lei Federal nº 91, de 28
de agosto de 1935, e demais leis
Entidades de subseqüentes,
que
tratam
da
utilidade pública concessão de títulos de utilidade
e de fins
pública, promovendo assim ampla
reforma das regras que regem as
filantrópicos
relações do Estado com as entidades e
organizações sociais
Pela rejeição da proposta de alteração
Prestações/
do artigo 203, inciso V, da CF, que
Benefícios da desvincula o valor do benefício de
Assistência
prestação continuada do Salário
Social
Mínimo e transforma-o em auxílio (PEC
nº 33-A).

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição
PL-5671/2009; PL-5477/2009;
PL-5248/2009; PL-5196/2009;
PL-5069/2009; PL-4650/2009;
PL-4233/2008; PL-3800/2008;
PL-3696/2008; PL-3592/2008;
PL-3356/2008; PL-3163/2008;
PL-3145/2008; PL-3077/2008;
PL-3021/2008; PL-2963/2008;
PL-2911/2008; PL-2847/2008;
PL-2648/2007; PL-2481/2007;
PL-2362/2007; PL-2209/2007;
PL-2146/2007; PL-2040/2007;
PL-1996/2007; PL-1959/2007;
PL-1898/2007; PL-1763/2007;
PL-1630/2007; PL-1577/2007;
PL-1486/2007; PL-1206/2007;
PL-1043/2007; PL-952/2007;
PL-924/2007; PL-918/2007;
PL-917/2007; PL-695/2007;
PL-682/2007; PL-577/2007;
PL-434/2007; PL-380/2007;
PL-217/2007; PL-22/2007; PL7597/2006;
PL-7146/2006;
PL-6274/2005; PL-6140/2005;
PL-6026/2005; PL-5936/2005;
PL-5871/2005; PL-5662/2005;
PL-5584/2005; PL-5324/2005;
PL-4592/2004; PL-4366/2004;
PL-3903/2004; PL-3879/2004;
PL-3652/2004; PL-3633/2004;
PL-3363/2004; PL-3254/2004;
PL-3047/2004; PL-2299/2003;
PL-2039/2003; PL-2032/2003;
PL-1970/2003; PL-1966/2003;
PL-1913/2003; PL-1708/2003;
PL-1475/2003; PL-1421/2003;
PL-1312/2003; PL-1296/2003;
PL-770/2003; PL-460/2003;
PL-7344/2002; PL-7226/2002;
PL-6947/2002; PL-6916/2002;
PL-6890/2002; PL-6881/2002;
PL-6766/2002; PL-6394/2002;
PL-6133/2002; PL-5926/2001;

Leis e Emendas à
Constituição
Lei 9.533/1997
Lei 9.604/1998
LEI 9.720/1998
LEI 9.867/1999
LEI 10.219/2001
LEI 10.420/2002
LEI 10.700/2003
LEI 10.836/2004
LEI 11.096/2005
LEI 11.162/2005
LEI 11.258/2005
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Financiamento
Assistência
Social

Totais

Ampliar o alcance do benefício de
prestação continuada aos idosos e
pessoas portadoras de deficiências,
pela alteração do limite da renda
mensal familiar per capita, que deve
ser limitada a 01 (um) salário mínimo e
não a ¼ (um quarto) do salário mínimo
Ampliar o alcance do benefício de
prestação continuada aos idosos pela
alteração da idade, reduzindo-a para
60 anos na área urbana e para 55 anos
na área rural
Revisão dos critérios para a concessão
do benefício de prestação continuada
para
pessoas
portadoras
de
deficiências, limitados, hoje, àquelas
que possuem uma “condição de
deficiência severa e profunda”
Que se inclua, na concessão do
benefício de prestação continuada, os
portadores de doenças orgânicas e
crônicas degenerativas permanentes,
isto é, os soros-positivos sintomáticos,
hemofílicos e os autistas considerados
incapacitados para o trabalho
Regulamentar a Lei nº 8842, de 4 de
janeiro de 1994, que dispõe sobre a
Política Nacional do Idoso
Vincular 5% da arrecadação total de
jogos lícitos de azar para os Fundos
Municipais de Assistência Social
Que sejam garantidas contribuições
sociais para o combate à pobreza e
alocadas nos Fundos de Assistência
Social, tais como: partes de impostos
sobre grandes fortunas; contribuição
social
sobre
movimentações
financeiras; impostos sobre produtos
prejudiciais à saúde; percentual sobre
as multas aplicadas por infrações
contra o meio-ambiente; percentual
sobre arrecadações de leilões de
produtos apreendidos pela Receita
Federal.

PL-5356/2001; PL-4464/2001;
PL-4325/2001; PL-4158/2001;
PL-4090/2001; PL-3774/2000;
PL-2674/2000; PL-2064/1999;
PL-1780/1999; PL-1463/1999;
PL-788/1999; PL-463/1999;
PL-3999/1997; PL-3459/1997;
PL-3197/1997; PL-3108/1997;
PL-3055/1997; PL-2712/1997;
PL-2706/1997; PL-2151/1996;
PL-2058/1996; PL-2057/1996;
PL-1828/1996; PL-1743/1996;
PL-1527/1996; PL-1519/1996;
PL-1477/1996; PL-1451/1996;
PL-1143/1995; PL-1123/1995;
PL-1063/1995; PL-883/1995;
PL-738/1995; PLS 204/2009;
PLS 297/2006; PLS 112/2006;
PLS 333/2004; PLS 179/2004;
PLS 383/2003; PLS 374/2003;
PLS 312/2003; PLS 272/2003;
PLS 80/2003; PEC 87/2007.

130

11
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II conferência Nacional de Assistência Social 1997
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Ampliação da população alvo da LOAS
Alterar o parágrafo 1º do art. 20 da
LOAS para cálculo da composição
familiar passando a considerar todos
os membros convivendo sob o
Lei Orgânica da mesmo teto
Assistência
Alterar o artigo 20 e § 2º da LOAS
Social (LOAS) Alterar o art. 20 da LOAS, reduzindo
para 60 anos a idade para o acesso de
idoso ao BPC
Revogar imediatamente a MP
1599/38 resgatando o texto original
da LOAS
Aumento progressivo do benefício de
prestação continuada em direção a
Benefício de cobertura total até o ano 2000
prestação
Alterar a renda per capita de ¼ para ½
continuada
salário mínimo como critério para
acesso ao Benefício de prestação
continuada
Que o Governo Federal efetive
política social voltadas aos excluídos
Renda mínima em especial, um programa específico
de renda mínima e política de
habitação popular
Definir a Política de Assistência Social
nas 3 esferas, fornecendo as
diretrizes necessárias para elaboração
Política
dos Planos de Assistência Social
Nacional de
Instituir o Dia Nacional de Assistência
Assistência
Social
Social
Extinguir o Programa Comunidade
Solidária e outros programas de
organismos governamentais
Destinação de, no mínimo, 5% dos
recursos da Seguridade Social para a
área da Assistência Social, conforme
Financiamento Emenda Constitucional que tramita
Assistência
no Congresso Nacional e de 5% dos
Social/
recursos fiscais dos Estados e dos
orçamento
Municípios para as ações e serviços
da área, com gestão dos mesmos
através dos Fundos, sob controle dos
Conselhos de Assistência Social.

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição
PL-5671/2009; PL-5477/2009;
PL-5248/2009; PL-5196/2009;
PL-5069/2009; PL-4650/2009;
PL-4233/2008; PL-3800/2008;
PL-3696/2008; PL-3592/2008;
PL-3356/2008; PL-3163/2008;
PL-3145/2008; PL-3077/2008;
PL-3021/2008; PL-2963/2008;
PL-2911/2008; PL-2847/2008;
PL-2648/2007; PL-2481/2007;
PL-2362/2007; PL-2209/2007;
PL-2146/2007; PL-2040/2007;
PL-1996/2007; PL-1959/2007;
PL-1898/2007; PL-1763/2007;
PL-1630/2007; PL-1577/2007;
PL-1486/2007; PL-1206/2007;
PL-1043/2007; PL-952/2007;
PL-924/2007; PL-918/2007;
PL-917/2007; PL-695/2007;
PL-682/2007; PL-577/2007;
PL-434/2007; PL-380/2007;
PL-217/2007; PL-22/2007; PL7597/2006; PL-7146/2006;
PL-6274/2005; PL-6140/2005;
PL-6026/2005; PL-5936/2005;
PL-5871/2005; PL-5662/2005;
PL-5584/2005; PL-5324/2005;
PL-4592/2004; PL-4366/2004;
PL-3903/2004; PL-3879/2004;
PL-3652/2004; PL-3633/2004;
PL-3363/2004; PL-3254/2004;
PL-3047/2004; PL-2299/2003;
PL-2039/2003; PL-2032/2003;
PL-1970/2003; PL-1966/2003;
PL-1913/2003; PL-1708/2003;
PL-1475/2003; PL-1421/2003;
PL-1312/2003; PL-1296/2003;
PL-770/2003; PL-460/2003;
PL-7344/2002; PL-7226/2002;
PL-6947/2002; PL-6916/2002;
PL-6890/2002; PL-6881/2002;
PL-6766/2002; PL-6394/2002;
PL-6133/2002; PL-5926/2001;
PL-5356/2001; PL-4464/2001;
PL-4325/2001; PL-4158/2001;

Leis e Emendas à
Constituição
Lei 9.533/1997
Lei 9.604/1998
LEI 9.720/1998
LEI 9.867/1999
LEI 10.219/2001
LEI 10.420/2002
LEI 10.700/2003
LEI 10.836/2004
LEI 11.096/2005
LEI 11.162/2005
LEI 11.258/2005
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Regulamentação
imediata
da
transferência regular e automática de
recursos fundo a fundo
Fim da subvenção social para
parlamentares nos 3 níveis de
governo e repasse direto dos recursos
correspondentes aos respectivos
fundos, vedando-se a concessão de
verbas para entidades de Assistência
Social
Que seja regulamentado o princípio
de que os recursos oriundos de
campanha de âmbito nacional
destinados à assistência social sejam
repassados nos seguintes termos:
10% ao FNAS; 20% aos FEAS e 70%
aos FMAS
Alterar a lei federal que determina a
aplicação
de
percentual
do
faturamento sobre a comercialização
de açúcar e álcool de destilarias e
Associações de Fornecedores de
Cana, na assistência social pelos seus
trabalhadores
ou
respectivos
sindicatos destinando os recursos
equivalentes aos fundos estaduais de
assistência social.
Que parte do percentual de impostos
cobrados sobre a produção de soja
seja revertido para a AS e, que parte
do % cobrado sobre a produção das
usinas de carvão seja revertido para o
FEAS respectivo
Que as receitas levantadas através
de
leilões
de
mercadorias
apreendidas pela Receita Federal,
IBAMA, outros órgãos de fiscalização,
e as Secretarias de Estado da Fazenda
sejam repassados aos FNAS, FEAS e
FMAS
Totais

PL-4090/2001; PL-3774/2000;
PL-2674/2000; PL-2064/1999;
PL-1780/1999; PL-1463/1999;
PL-788/1999; PL-463/1999;
PL-3999/1997; PL-3459/1997;
PL-3197/1997; PL-3108/1997;
PL-3055/1997; PL-2712/1997;
PL-2706/1997; PLS 204/2009;
PLS 297/2006; PLS 112/2006;
PLS 333/2004; PLS 179/2004;
PLS 383/2003; PLS 374/2003;
PLS 312/2003; PLS 272/2003;
PLS 80/2003; PEC 87/2007.

116

11

234

III Conferência Nacional de Assistência Social 2001
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Plano Nacional
de Assistência
Social

Propor ao Poder Legislativo Federal a
mudança da lei 9.720, datada de
30/11/1998
Elaborar o plano nacional de
assistência social

Propor a elaboração de legislação
específica que defina critérios para a
Entidades de
fiscalização permanente das entidades
utilidade pública
de saúde, educação e cultura inscritas
nos conselhos
Conselho de
Assistência
Social

Rever as leis de criação dos conselhos
de assistência social

Benefícios
Assistência
Social /
Benefícios
eventuais e
continuados

Regulamentar, com urgência, critérios
e prazos para concessão de benefícios
eventuais, conforme preceitua o
parágrafo primeiro do artigo 22 da
LOAS
Elevação da renda familiar per capita
para 1 Salário mínimo conforme
projeto de lei que tramita na comissão
de Constituição e Justiça da Câmara
Federal (PL 3055/99)
Reformulação
do
conceito
de
deficiência de forma a contemplar os
segmentos que ficaram à margem de
proteção social, com a extinção da
renda mensal vitalícia
Redução imediata da idade de 67 para
65 anos, com redução gradativa até 60
anos, no ano de 2005
Eliminar as exigências que consideram
para os cálculos de renda familiar per
capita benefícios do BPC já concedidos
aos membros da mesma família
Estabelecer vitaliciedade para o
benefício destinado a pessoa idosa
Acabar com a restrição de acúmulo do
BPC com benefícios de outra natureza
e regime
Alterar artigo 20, parágrafo 2º, da
LOAS, desvinculando a questão da
incapacidade para a vida independente
e para o trabalho

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição
PL-5671/2009; PL-5477/2009;
PL-5248/2009; PL-5196/2009;
PL-5069/2009; PL-4650/2009;
PL-4233/2008; PL-3800/2008;
PL-3696/2008; PL-3592/2008;
PL-3356/2008; PL-3163/2008;
PL-3145/2008; PL-3077/2008;
PL-3021/2008; PL-2963/2008;
PL-2911/2008; PL-2847/2008;
PL-2648/2007; PL-2481/2007;
PL-2362/2007; PL-2209/2007;
PL-2146/2007; PL-2040/2007;
PL-1996/2007; PL-1959/2007;
PL-1898/2007; PL-1763/2007;
PL-1630/2007; PL-1577/2007;
PL-1486/2007; PL-1206/2007;
PL-1043/2007; PL-952/2007;
PL-924/2007; PL-918/2007;
PL-917/2007; PL-695/2007;
PL-682/2007; PL-577/2007;
PL-434/2007; PL-380/2007;
PL-217/2007; PL-22/2007;
PL-7597/2006; PL-7146/2006;
PL-6274/2005; PL-6140/2005;
PL-6026/2005; PL-5936/2005;
PL-5871/2005; PL-5662/2005;
PL-5584/2005; PL-5324/2005;
PL-4592/2004; PL-4366/2004;
PL-3903/2004; PL-3879/2004;
PL-3652/2004; PL-3633/2004;
PL-3363/2004; PL-3254/2004;
PL-3047/2004; PL-2299/2003;
PL-2039/2003; PL-2032/2003;
PL-1970/2003; PL-1966/2003;
PL-1913/2003; PL-1708/2003;
PL-1475/2003; PL-1421/2003;
PL-1312/2003; PL-1296/2003;
PL-770/2003; PL-460/2003;
PL-7344/2002; PL-7226/2002;
PL-6947/2002; PL-6916/2002;
PL-6890/2002; PL-6881/2002;
PL-6766/2002; PL-6394/2002;
PL-6133/2002; PL-5926/2001;
PL-5356/2001; PL-4464/2001;
PL-4325/2001; PL-4158/2001;
PL-4090/2001; PLS 204/2009;
PLS 297/2006; PLS 112/2006;

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 10.219/2001
LEI 10.420/2002
LEI 10.700/2003
LEI 10.836/2004
LEI 11.096/2005
LEI 11.162/2005
LEI 11.258/2005
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Incluir no BPC as pessoas vivendo com
HIV/AIDS e as doenças degenerativos
Aprofundar o debate sobre o conceito
de mínimos sociais, com vistas à sua
definição
Estender à população rural os
programas sociais incentivando a sua
permanência no campo, através de
projetos de sustentabilidade
Aprovar a PEC 431/2001,
Fim da Desvinculação dos Recursos da
União (DRU)
Regulamentar o co-financiamento das
ações de assistência social em âmbito
Financiamento
estadual e municipal
Assistência
Definir critérios e procedimentos para
Social
o financiamento referente ao processo
de transição da educação infantil do
sistema assistencial para o sistema
educacional
Realizar uma reforma tributária
Implantar uma política social de
atendimento diferenciado para a
população itinerante, migrantes e
Migrantes
egressos de países, estados, municípios
e Distrito Federal
Efetivar a descentralização políticoadministrativa
Elaborar e implementar uma política
nacional de capacitação continuada
Reforma
para
conselheiros,
gestores,
administrativa
profissionais, prestadores de serviços e
da assistência
usuários nas três esferas de governo,
social/
financiada com recursos do FNAS
descentralização
Desvincular
definitivamente
a
Assistência Social da Previdência,
garantindo que seus orçamentos sejam
próprios e independentes
Totais

PLS 333/2004; PLS 179/2004;
PLS 383/2003; PLS 374/2003;
PLS 312/2003; PLS 272/2003;
PLS 80/2003; PEC 87/2007

102

7
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IV conferência Nacional de Assistência Social 2003
Categorias
Temáticas
Benefícios de
prestação
continuada

Diretrizes

Alterar os critérios para concessão
e revisão do Benefício de
Prestação Continuada
Assegurar uma política nacional de
Transferência transferência de renda eliminando
de renda
toda e qualquer condicionalidade
e contrapartida.
Elaborar e implementar uma
política nacional de capacitação
continuada para
conselheiros,
gestores,
profissionais,
prestadores de serviços e usuários
nas três esferas de governo,
financiada com recursos do FNAS
a
descentralização
Administração Efetivar
político-administrativa
da Assistência
Social
Definir e normatizar os padrões
básicos de qualidade dos serviços
de proteção social
Garantir, incentivar, dinamizar a
criação e/ou implementação e
articulação
de
Fóruns
de
Assistência Social e demais
políticas públicas
Garantir que as deliberações das
conferências, no que se refere ao
financiamento,
sejam
contempladas no Plano Plurianual
- PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e Lei
Orçamentária Anual – LOA
Eliminar a exigência de Certidão
Financiamento Negativa de Débito - CND,
Certidão Negativa do Tribunal de
Assistência
Contas - CNTC, Certidão Negativa
Social
da Secretaria da Fazenda - CNSEFA
e da Desvinculação das Receitas
da União - DRU, como condição
para liberação de recursos
financeiros para a área da
Assistência Social
Retomar o texto original da LOAS,
artigo 18, inciso VI
Totais

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição
PL-5671/2009; PL-5477/2009;
PL-5248/2009; PL-5196/2009;
PL-5069/2009; PL-4650/2009;
PL-4233/2008; PL-3800/2008;
PL-3696/2008; PL-3592/2008;
PL-3356/2008; PL-3163/2008;
PL-3145/2008; PL-3077/2008;
PL-3021/2008; PL-2963/2008;
PL-2911/2008; PL-2847/2008;
PL-2648/2007; PL-2481/2007;
PL-2362/2007; PL-2209/2007;
PL-2146/2007; PL-2040/2007;
PL-1996/2007; PL-1959/2007;
PL-1898/2007; PL-1763/2007;
PL-1630/2007; PL-1577/2007;
PL-1486/2007; PL-1206/2007;
PL-1043/2007; PL-952/2007;
PL-924/2007; PL-918/2007;
PL-917/2007; PL-695/2007;
PL-682/2007; PL-577/2007;
PL-434/2007; PL-380/2007;
PL-217/2007; PL-22/2007;
PL-7597/2006; PL-7146/2006;
PL-6274/2005; PL-6140/2005;
PL-6026/2005; PL-5936/2005;
PL-5871/2005; PL-5662/2005;
PL-5584/2005; PL-5324/2005;
PL-4592/2004; PL-4366/2004;
PL-3903/2004; PL-3879/2004;
PL-3652/2004; PL-3633/2004;
PL-3363/2004; PL-3254/2004;
PL-3047/2004; PL-2299/2003;
PL-2039/2003; PL-2032/2003;
PL-1970/2003; PL-1966/2003;
PL-1913/2003; PL-1708/2003;
PL-1475/2003; PL-1421/2003;
PL-1312/2003; PL-1296/2003;
PL-770/2003; PL-460/2003;
PLS 204/2009; PLS 297/2006;
PLS 112/2006; PLS 333/2004;
PLS 179/2004; PLS 383/2003;
PLS 374/2003; PLS 312/2003;
PLS 272/2003; PLS 80/2003;
PEC 87/2007
87

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 10.700/2003
LEI 10.836/2004
LEI 11.096/2005
LEI 11.162/2005
LEI 11.258/2005

5
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V Conferência Nacional de Assistência Social 2005

Categorias Temáticas

Administração/ Gestão
da Assistência Social/
Plano de carreira

Benefícios assistência
social/ Benefícios
eventuais/ Benefícios
de Prestação
continuada (BPC)

Diretrizes
Construir e implementar a política de
gestão de pessoas (Recursos Humanos),
mediante a elaboração e aprovação de
Norma Operacional Básica específica e
criação de plano de carreira
Territorialização dos serviços tornando-os
próximos à residência dos usuários
Regulamentar os benefícios eventuais,
conforme artigo 22 da LOAS
Rever as regulamentações do BPC Benefício de Prestação Continuada
Universalizar o atendimento a todos os
indivíduos, famílias e grupos em situação de
vulnerabilidade e risco pessoal e social em
serviços, programas, benefícios e projetos
de assistência social
Divulgar os 10 Direitos Sócio-assistenciais e
torná-los norma legal
Desligamento gradual do usuário de
programas de benefícios e transferência de
renda de modo a construir condições mais
permanentes de sustentabilidade
Completude em rede da proteção básica e
especial a idosos e pessoas com deficiência
com
oportunidades
de
autonomia
socioeconômica e convívio social
O acesso à proteção social não contributiva
a migrantes, imigrantes, itinerantes,
cidadãos de fronteiras, pessoas em situação
de rua, ciganos, afro-descendentes, grupos
indígenas, minorias raciais, egressos do
sistema prisional e apenados, doentes
crônicos, incluídas as pessoas com hiv/aids,
dependentes de substâncias psico-ativas e
outros

Acesso à documentação civil gratuita, sem
discriminação, a começar do registro de
nascimento como primeiro direito de
reconhecimento do cidadão

Projetos de Lei
e Propostas de
Emenda à
Constituição
PL-5671/2009;
PL-5477/2009;
PL-5248/2009;
PL-5196/2009;
PL-5069/2009;
PL-4650/2009;
PL-4233/2008;
PL-3800/2008;
PL-3696/2008;
PL-3592/2008;
PL-3356/2008;
PL-3163/2008;
PL-3145/2008;
PL-3077/2008;
PL-3021/2008;
PL-2963/2008;
PL-2911/2008;
PL-2847/2008;
PL-2648/2007;
PL-2481/2007;
PL-2362/2007;
PL-2209/2007;
PL-2146/2007;
PL-2040/2007;
PL-1996/2007;
PL-1959/2007;
PL-1898/2007;
PL-1763/2007;
PL-1630/2007;
PL-1577/2007;
PL-1486/2007;
PL-1206/2007;
PL-1043/2007;
PL-952/2007;
PL-924/2007;
PL-918/2007;
PL-917/2007;
PL-695/2007;
PL-682/2007;
PL-577/2007;
PL-434/2007;
PL-380/2007;
PL-217/2007;
PL-22/2007;
PL-7597/2006;

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 11.096/200
5
LEI 11.162/200
5
LEI 11.258/200
5
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Definir uma política de parceria com
Entidades beneficentes entidades e organizações de assistência
social de fins não econômicos
Fixar
percentual
de
destinação
orçamentária,
mediante
PEC,
para
assegurar
co-financiamento
e
coresponsabilidade da assistência social com
Financiamento
destinação orçamentária nas três esferas
Assistência Social
governamentais

Totais

PL-7146/2006;
PL-6274/2005;
PL-6140/2005;
PL-6026/2005;
PL-5936/2005;
PL-5871/2005;
PL-5662/2005;
PL-5584/2005;
PL-5324/2005;
PLS 204/2009;
Aumentar progressivamente o orçamento PLS 297/2006;
da assistência social, de modo a ampliar a PLS 112/2006;
cobertura do SUAS
PEC 87/2007.
58

3
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VI Conferência Nacional de Assistência Social 2007

Categorias
Temáticas

Diretrizes
Garantir a aprovação da PEC no. 431/2001
Criar plano de comunicação e marketing do
SUAS tornando-o mais acessível e de domínio
público reafirmando os Direitos Sócioassistenciais
Equiparar as regras do Benefício de Prestação
Continuada (BPC) para as pessoas com
deficiência com aquelas aplicadas ao idoso
Articular com o Poder Legislativo norma legal
para incluir as pessoas com doenças crônicodegenerativas na concessão do Benefício de
Prestação Continuada

Benefícios da
assistência
social

Rever a regulamentação do Benefício de
Prestação Continuada
Acompanhar junto ao Legislativo Projeto de Lei
de Responsabilidade Social que possibilite a
punição pelo descumprimento da Política
Nacional de Assistência Social - PNAS/2004
Elaborar e implementar política nacional
intersetorial para migrantes, pessoas em
situação de trânsito e pessoas em situação de
rua, a partir de 2008

Ampliar o co-financiamento e a cobertura dos
serviços,
programas
e
projetos
de
enfrentamento à pobreza
Ampliar o valor dos pisos de proteção social
atualmente praticados na transferência de
recursos federais
Criar e investir na criação de Lei Federal que
normatize o financiamento e a prestação de
contas nos Tribunais de Contas, das três
esferas
Definir vinculação legal de destinação de
Financiamento percentual no orçamento público para a
assistência social
Garantir o co-financiamento do Governo
Estadual para os benefícios eventuais
Propor legislação específica
financiamento do SUAS

sobre

o

Projetos de Lei
Leis e
e Propostas de
Emendas à
Emenda à
Constituição
Constituição
PL-5671/2009;
PL-5477/2009;
PL-5248/2009;
PL-5196/2009;
PL-5069/2009;
PL-4650/2009;
PL-4233/2008;
PL-3800/2008;
PL-3696/2008;
PL-3592/2008;
PL-3356/2008;
PL-3163/2008;
PL-3145/2008;
PL-3077/2008;
PL-3021/2008;
PL-2963/2008;
PL-2911/2008;
PL-2847/2008;
PL-2648/2007;
PL-2481/2007;
PL-2362/2007;
PL-2209/2007;
PL-2146/2007;
PL-2040/2007;
PL-1996/2007;
PL-1959/2007;
PL-1898/2007;
PL-1763/2007;
PL-1630/2007;
PL-1577/2007;
PL-1486/2007;
PL-1206/2007;
PL-1043/2007;
PL-952/2007;
PL-924/2007;
PL-918/2007;
PL-917/2007;
PL-695/2007;
PL-682/2007;
PL-577/2007;
PL-434/2007;
PL-380/2007;
PL-217/2007;
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Regulamentar a destinação de jogos de PL-22/2007;
prognósticos, loterias e multas para PLS 204/2009;
financiamento da assistência social e que PEC 87/2007.
sejam alocados nos Fundos de Assistência
Social, bem como regulamentar a utilização de
recursos de isenções fiscais
Tornar crime de responsabilidade o não
cumprimento do co-financiamento pelas três
esferas com repasse fundo a fundo do
percentual estabelecido em Lei
Direito ao co-financiamento da proteção social
não contributiva
Entidades
beneficente/
título de
utilidade
pública

Definir novas diretrizes e regras para a
concessão de título de Utilidade Pública

Estabelecer novas regras e diretrizes para a
promoção e isenção de encargos sociais
patronais para entidades e organizações de
assistência social com vínculo ao SUAS
Definir política de expansão dos serviços sócioServiços sócioassistenciais destinados ao atendimento da
assistenciais
população rural
Gestão da
Assistência
Fazer gestão junto ao Congresso Nacional para
Social/
legislação específica na área de recursos
Recursos
humanos do SUAS
humanos
46
Totais

0
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VII Conferência Nacional de Assistência Social 2009

Categorias
Temáticas

Participação

Diretrizes

Projetos de
Lei e
Leis e
Propostas de Emendas à
Emenda à
Constituição
Constituição

Aprovar o PL 3.077/2008 (PL/SUAS)
promovendo amplo processo de mobilização
da sociedade civil e dos representantes
governamentais.
Propor lei para a reformulação das forma de
representação e funcionamento dos conselhos.
Definir indicadores e índices padronizados de
acompanhamento e avaliação da gestão e
estabelecer padrões de eficácia, eficiência e
efetividade, compartilhando com a rede
sócioassistencial.

Democratização Instituir e regulamentar a rede de atendimento
da gestão do
de assistência social, visando fortalecer os
SUAS
princípios e as diretrizes do SUAS e garantir os
direitos sócioassistenciais.
Estabelecer mecanismos e estratégias para
efetivar a função de vigilância social, pela ação
ativa e preventiva nos territórios urbanos,
rurais e todas as comunidades tradicionais.
Ampliar os recursos financeiros e
orçamentários das ações de política de
assistência social definindo os critérios de
atualização dos valores repassados por
intermédio dos pisos, levando-se em
consideração os custos e qualidade do serviço.

Financiamento

Totais

Aprovar a PEC-431/01 que trata da destinação
de percentual mínimo de recursos
orçamentários, excluindo os recursos do BPC e
de transferência de renda, para o
financiamento da política de assistência social.
Ampliar o critério de concessão do Benefício de
Prestação Continuada- BPC quanto a exigência
de renda per capita de 1/4 para 1/2 salário
mínimo, assegurando que a renda de um
beneficiário BPC não seja considerada para o
cálculo da renda per capita de outro
requerente.
0

0
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Grupo Temático: Direitos Humanos
Tema: Direitos Humanos
I Conferência Nacional de Direitos Humanos 1996
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Aceitar as decisões dos tribunais
internacionais, tais como Corte Int. de
Justiça, Corte Interamericana de Direitos
Humanos e Tribunal de Haia
Ratificar as convenções internacionais de
proteção aos Direitos Humanos
Ratificar a Convenção Interamericana
sobre Desaparecimento Forçado
Ratificar das Convenções de Genebra a
que regula o uso da força em guerras
civis
Ratificar das Convenções de Genebra a
que regula a participação de tropas
Brasil em missões de paz da ONU
Ratificar das Convenções de Genebra a
que regula o recebimento de refugiados
Apoiar a resolução da ONU em favor da
abolição da pena de morte em todo
Sistema
internacional mundo
de Proteção Prever que as unidades da Federação
aos DH/ CNHD elaborem seus Planos Estaduais de
Direitos Humanos
Que o governo Federal controle e
supervisione o cumprimento do plano
nacional pelos estados e aplica sanções
financeiras em caso de descumprimento
Incluir entre as competências do
Conselho Nacional de Direitos Humanos
a aplicação de advertência, censura
pública e recomendação de afastamento
de cargo público do responsável por
conduta contrária aos Direitos Humanos
Incluir entre as competências do
Conselho Nacional de Direitos Humanos
a de recomendar que não sejam
concedidas qualquer apoio a entidades
que, comprovadamente desvirtuem sua
atribuição de defesa dos Direitos
Humanos
Criança e
Incentivar programas e criar programas
Adolescente governamentais de orientação familiar

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição
PRC-130/2001; PLP-59/1999;
PLP-275/2001; PLP-212/2001;
PLP-162/2000; PLC 87/2006;
PLC 81/2007; PLC 79/2009;
PLC 72/2007; PLC 48/2007;
PLC 47/2009; PLC 200/2008;
PLC 178/2008; PLC 160/2008;
PLC 158/2008; PLC 112/2009;
PLC 102/2005; PL-983/2003;
PL-978/2007; PL-96/2007; PL95/2003; PL-935/2007; PL922/1999; PL-898/2007; PL89/2007; PL-871/2007; PL846/2007; PL-843/2007; PL832/2003; PL-814/2007; PL81/2007; PL-807/2007; PL784/2007; PL-78/2007; PL76/2007; PL-7531/2006; PL7509/2006; PL-7485/2006;
PL-7438/2006; PL-7407/2006;
PL-7404/2006; PL-7379/2002;
PL-7377/2002; PL-737/2007;
PL-7364/2006; PL-7363/2002;
PL-7339/2002; PL-7315/2006;
PL-7301/2006; PL-7257/2006;
PL-7235/2002; PL-7228/2006;
PL-7194/2006; PL-7190/2002;
PL-7137/2006; PL-7105/2006;
PL-7104/2002; PL-7099/2006;
PL-7094/2006; PL-7078/2006;
PL-7072/2002; PL-705/1999;
PL-7040/2006; PL-7035/2006;
PL-7031/2006; PL-7022/2006;
PL-7000/2002; PL-700/2007;
PL-70/2007; PL-6912/2002;
PL-6903/2006; PL-6894/2006;
PL-6865/2006; PL-6852/2006;
PL-684/2007; PL-6807/2002;
PL-6785/2006; PL-6758/2006;
PL-6728/2006; PL-6728/2002;
PL-6697/2006; PL-6691/2002;
PL-6680/2002; PL-6666/2002;

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 9.982/2000
LEI 9.975/2000
LEI 9.970/2000
LEI 9.876/1999
LEI 9.836/1999
LEI 9.799/1999
LEI 9.796/1999
LEI 9.795/1999
LEI 9.777/1998
LEI 9.732/1998
LEI 9.720/1998
LEI 9.719/1998
LEI 9.717/1998
LEI 9.676/1998
LEI 9.675/1998
LEI 9.604/1998
LEI 9.532/1997
LEI 9.528/1997
LEI 9.526/1997
LEI 9.520/1997
LEI 9.476/1997
LEI 9.474/1997
LEI 9.460/1997
LEI 9.459/1997
LEI 9.456/1997
LEI 9.393/1996
LEI 9.318/1996
LEI 9.294/1996
LEI 9.278/1996
LEI 9.263/1996
LEI 11.961/2009
LEI 11.952/2009
LEI 11.947/2009
LEI 11.942/2009
LEI 11.829/2008
LEI 11.804/2008
LEI 11.770/2008
LEI 11.762/2008
LEI 11.722/2008
LEI 11.720/2008
LEI 11.707/2008
LEI 11.700/2008
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Incentivar ações da sociedade brasileira
e internacional de erradicação do
trabalho do Adolescente antes dos 14
anos
Ratificar as Convenções internacionais
da OIT sobre o trabalho da criança e do
adolescente, em especial as de n. 138 e
146
Incentivar o desenvolvimento. De
programas para atendimento de
adolescentes portadores de problemas
psíquicos que os levem à autoria de ato
infracional
Alterar a tipificação penal do crime de
exploração sexual infanto-juvenil, com
penalização adequada para exploradores
e usuários e identificar os exploradores
estrangeiros
para
que
sejam
processados no Brasil e em seu país de
origem
Implementação pelo governo Federal da
Campanha Nacional de Combate à
exploração sexual Infanto-juvenil
Estimular os governos estaduais e
municipais a criarem Conselhos de
Direitos e Tutelares
Apoiar e viabilizar a produção e
publicação de documentos para a
divulgação do ECA
Instituir uma política de estímulo à
adoção, principalmente por famílias
brasileiras
Desenvolver um programa nacional de
combate ao extermínio de crianças e
adolescentes
Apoiar programas de "renda familiar"
que mantenham as crianças nas escolas,
inclusive para as portadoras de
deficiência física
Propor a punição para autores de
receituário
de
medicamentos
psicotrópicos como meio de contenção
nas instituições privativas de liberdade
de menores infratores
Garantir o acesso gratuito a certidões de
nascimento
Descriminalizar o uso de drogas pelo
consumidor direto
Ratificar a Convenção Interamericana
sobre Tráfico Internacional de Menores

PL-6647/2006; PL-6630/2002;
PL-6588/2006; PL-658/2007;
PL-6548/2002; PL-654/2007;
PL-6537/2006; PL-6528/2006;
PL-6483/2006; PL-647/2007;
PL-644/2003; PL-6388/2002;
PL-6366/2005; PL-6298/2005;
PL-6297/2005; PL-6296/2002;
PL-6264/2005; PL-6216/2002;
PL-6214/2002; PL-6213/2002;
PL-620/1999; PL-6190/2002;
PL-6180/2002; PL-6169/2005;
PL-6135/2002; PL-612/1999;
PL-6117/2002; PL-609/2007;
PL-6089/2005; PL-6082/2002;
PL-6048/2002; PL-6038/2002;
PL-6001/2009; PL-600/2003;
PL-5981/2009; PL-5976/2009;
PL-5966/2009; PL-5959/2005;
PL-5946/2005; PL-5936/2009;
PL-5934/2001; PL-593/2003;
PL-5911/2005; PL-5896/2009;
PL-5882/2005; PL-5877/2009;
PL-5869/2001; PL-5866/2005;
PL-5863/2009; PL-5858/2005;
PL-582/2007; PL-5816/2009;
PL-5816/2001; PL-5810/2009;
PL-5789/2009; PL-5784/2005;
PL-578/2003; PL-5773/2005;
PL-5770/2001; PL-5751/2009;
PL-574/2007; PL-5724/2005;
PL-5711/2001; PL-5694/2009;
PL-5690/2009; PL-5672/2009;
PL-5670/2005; PL-5662/2001;
PL-5655/2009; PL-5653/2005;
PL-5649/2001; PL-5633/2001;
PL-5614/2009; PL-560/1999;
PL-5575/2009; PL-5572/2005;
PL-5570/2005; PL-5561/2009;
PL-5560/2009; PL-556/2007;
PL-5558/2005; PL-5514/2005;
PL-549/2007; PL-5487/2009;
PL-5487/2001; PL-5459/2009;
PL-5454/2001; PL-5450/2009;
PL-5448/2009; PL-5435/2009;
PL-5422/2005; PL-541/2003;
PL-5405/2001; PL-5369/2009;
PL-5367/2005; PL-5364/2005;
PL-5352/2009; PL-5346/2009;
PL-5339/2009; PL-5322/2009;
PL-5297/2009; PL-5293/2001;

LEI 11.698/2008
LEI 11.696/2008
LEI 11.692/2008
LEI 11.687/2008
LEI 11.665/2008
LEI 11.664/2008
LEI 11.650/2008
LEI 11.645/2008
LEI 11.642/2008
LEI 11.633/2007
LEI 11.605/2007
LEI 11.583/2007
LEI 11.577/2007
LEI 11.551/2007
LEI 11.542/2007
LEI 11.530/2007
LEI 11.525/2007
LEI 11.523/2007
LEI 11.489/2007
LEI 11.473/2007
LEI 11.446/2007
LEI 11.419/2006
LEI 11.346/2006
LEI 11.340/2006
LEI 11.332/2006
LEI 11.326/2006
LEI 11.326/2006
LEI 11.274/2006
LEI 11.265/2006
LEI 11.265/2006
LEI 11.259/2005
LEI 11.258/2005
LEI 11.255/2005
LEI 11.185/2005
LEI 11.180/2005
LEI 11.142/2005
LEI 11.129/2005
LEI 11.114/2005
LEI 11.108/2005
LEI 11.106/2005
LEI 11.105/2005
LEI 11.104/2005
LEI 11.065/2004
LEI 10.999/2004
LEI 10.972/2004
LEI 10.940/2004
LEI 10.887/2004
LEI 10.886/2004
LEI 10.877/2004
LEI 10.839/2004
LEI 10.836/2004
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Incorporar a "Carta de Brasília" ao Plano
Nacional de Direitos Humanos
Federalizar atribuindo competência
originária à Justiça Federal as causas nas
quais o órgão federal de proteção aos
Direitos Humanos manifeste interesse
Atribuir urgência e apoiar o PL que
transforma o Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana em Conselho
Nacional de Direitos Humanos
Incentivar a criação de Conselhos
Estaduais e Municipais de Direitos
Humanos
Criação do Conselho Nacional de Justiça
com a finalidade de fiscalizar as ações do
Poder Judiciário e do Ministério Público
Implementar o controle externo da
atividade policial pelo Ministério Público
(MP)
Ampliação da titularidade ativa das
entidades de Direitos Humanos para a
propositura de ação direta de
Administração inconstitucionalidade
da Justiça/
Urgência na regulamentação do
acesso a justiça Mandado de Injunção
Propugnar a ampliação do objeto da
Ação Civil Pública e do Mandado de
Segurança coletivo com possibilidade de
concessão liminar
Inserir a proficiência em Direitos
Humanos como condição de aprovação
nos concursos públicos da Magistratura,
MP e aprovação na OAB
Estabelecer
com
outros
países
instrumentos jurídicos informados pelo
princípio da reciprocidade
Autonomia em relação às Secretarias de
Segurança Pública ou da Polícia dos
Institutos Periciais Técnicos, Institutos de
Medicina
Legal,
Instituto
de
Criminalística e Instituto de Identificação
Identificação compulsória de todos os
corpos encaminhados a cemitérios para
sepultamento como indigentes e o fim
das valas comuns
Criação de Ouvidorias de Política nos
Segurança
Estados com autonomia para investigar e
Pública
fiscalizar irregularidades cometidas por
agentes

PL-5292/2009; PL-5289/2009;
PL-5288/2009; PL-5281/2005;
PL-5274/2009; PL-5265/2009;
PL-5246/2001; PL-5235/2009;
PL-5233/2005; PL-5210/2009;
PL-5194/2005; PL-5179/2005;
PL-5175/2009; PL-5167/2009;
PL-5166/2005; PL-5147/2009;
PL-5136/2009; PL-5128/2009;
PL-512/2003; PL-5090/2009;
PL-5078/2005; PL-5070/2009;
PL-5069/2009; PL-506/1999;
PL-5041/2005; PL-5037/2001;
PL-4994/2005; PL-4984/2009;
PL-4982/2009; PL-4968/2009;
PL-4966/2005; PL-4953/2005;
PL-4935/2001; PL-4914/2009;
PL-4900/2009; PL-49/2007;
PL-4891/2009; PL-4869/2009;
PL-4862/2001; PL-4857/2009;
PL-4857/2001; PL-4851/2005;
PL-484/2007; PL-4822/2009;
PL-4822/2001; PL-482/2007;
PL-4809/2005; PL-4804/2005;
PL-4791/2009; PL-4777/2009;
PL-4765/2001; PL-4725/2009;
PL-4705/1998; PL-4693/2009;
PL-4688/2009; PL-4686/2009;
PL-4685/2009; PL-4684/2009;
PL-4684/2001; PL-4682/2009;
PL-4669/2009; PL-4667/2004;
PL-4658/1998; PL-4653/2004;
PL-4652/2009; PL-4650/2009;
PL-4649/2001; PL-4610/2001;
PL-461/2007; PL-4603/2009;
PL-4596/2009; PL-4573/2009;
PL-4537/2001; PL-4508/2008;
PL-4489/2001; PL-445/2003;
PL-4449/2008; PL-4448/2004;
PL-4440/2001; PL-4437/2004;
PL-4407/2008; PL-4407/2004;
PL-4403/2004; PL-438/1999;
PL-4367/2008; PL-4366/2008;
PL-4363/2001; PL-4357/2001;
PL-4328/1998; PL-4327/2001;
PL-4303/2008; PL-4297/2001;
PL-4295/2008; PL-4287/2004;
PL-4277/2008; PL-4276/2008;
PL-4257/2008; PL-4248/1998;
PL-4240/2008; PL-4228/2004;

LEI 10.835/2004
LEI 10.814/2003
LEI 10.779/2003
LEI 10.778/2003
LEI 10.764/2003
LEI 10.748/2003
LEI 10.746/2003
LEI 10.745/2003
LEI 10.741/2003
LEI 10.714/2003
LEI 10.710/2003
LEI 10.708/2003
LEI 10.696/2003
LEI 10.689/2003
LEI 10.683/2003
LEI 10.666/2003
LEI 10.639/2003
LEI 10.610/2002
LEI 10.608/2002
LEI 10.558/2002
LEI 10.539/2002
LEI 10.516/2002
LEI 10.515/2002
LEI 10.469/2002
LEI 10.455/2002
LEI 10.446/2002
LEI 10.421/2002
LEI 10.403/2002
LEI 10.359/2001
LEI 10.279/2001
LEI 10.277/2001
LEI 10.258/2001
LEI 10.244/2001
LEI 10.226/2001
LEI 10.223/2001
LEI 10.219/2001
LEI 10.208/2001
LEI 10.201/2001
LEI 10.186/2001
LEI 10.054/2000
LEI 10.048/2000
LEI 10.029/2000
LEI 10.886/2004
EMC 26/2000
EMC 36/2002
EMC 47/2005
EMC 11/1996
EMC 54/2007
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Obrigatoriedade da disciplina Direitos
Humanos em todos os níveis de
formação policial
agilizar a aprovação do PL de tipificação
do crime da tortura
Agilizar a aprovação do PL que transfere
a competência de julgamento dos crimes
de policiamento praticados por policiais
militares da Justiça Militar para a Justiça
Comum
Agilizar a aprovação do PL que
criminaliza o porte ilegal de armas
Agilizar a aprovação do PL que
desconstitucionaliza a Segurança pública
para desmilitarização da Polícia Militar e
unificação das Políticas
Agilizar a aprovação do PL de
regulamentação
e
controle
das
atividades de inteligência
Agilizar a aprovação do PL de
investigação das circunstâncias em que
morreram
e
desapareceram
os
opositores ao regime militar e
indenização às famílias
Agilizar a aprovação do PL para abertura
dos arquivos secretos da ditadura militar
Agilizar a aprovação do PL com medidas
tendentes a assegurar o controle das
ações das empresas privadas de
segurança
Agilizar a aprovação do PL de polícias
interativas
Agilizar a aprovação do PL de
investigação federal das violações dos
crimes de Direitos Humanos
Agilizar a aprovação do PL do Código
Nacional
de
Trânsito
e
o
desenvolvimento de campanhas contra a
violência no trânsito
Que o Estado, na figura da União,
assuma a responsabilidade de indenizar
as vítimas de violações cometidas pelas
polícias
Criação de uma Secretaria Nacional de
Segurança
Pública
vinculada
à
Presidência para coordenar a política
nacional de segurança pública
Regulamentação do uso de armas de
fogo por policiais nos horários de folga e
em serviço

PL-4215/1998; PL-4211/2008;
PL-4186/2008; PL-4162/2004;
PL-416/2007; PL-4156/2008;
PL-4148/2008; PL-4059/2004;
PL-4051/2008; PL-4048/2008;
PL-4038/2008; PL-4029/2008;
PL-4026/2004; PL-4010/2008;
PL-40/1999; PL-3997/2008;
PL-3984/2000; PL-3941/2004;
PL-394/2003; PL-3917/2000;
PL-3913/2000; PL-3901/2008;
PL-390/2007; PL-3889/2008;
PL-3872/2000; PL-3864/1997;
PL-3842/2004; PL-3829/1997;
PL-3811/2000; PL-3808/2008;
PL-3796/2008; PL-3790/1997;
PL-379/2003; PL-3783/2008;
PL-3782/2004; PL-3779/1997;
PL-3764/2008; PL-3760/2004;
PL-3759/2008; PL-3755/2004;
PL-3751/2008; PL-3750/2004;
PL-3746/2008; PL-3744/2004;
PL-370/2007; PL-3692/2008;
PL-3681/2000; PL-3681/1997;
PL-3669/2008; PL-3648/1997;
PL-3634/2004; PL-3610/2008;
PL-3597/2004; PL-3577/1997;
PL-3571/2008; PL-3563/2008;
PL-355/2003; PL-3534/2008;
PL-3517/2008; PL-3501/2008;
PL-3463/2004; PL-3461/2008;
PL-346/2007; PL-3444/2008;
PL-344/2007; PL-3435/2000;
PL-3410/2008; PL-3391/2000;
PL-3387/2000; PL-3361/2008;
PL-3352/2004; PL-3330/2000;
PL-3326/2008; PL-3320/2008;
PL-331/2007; PL-3308/2000;
PL-330/2007; PL-3297/2008;
PL-3281/2008; PL-3274/2000;
PL-3267/2008; PL-3244/2008;
PL-3242/2004; PL-3220/2008;
PL-3198/2000; PL-3183/2008;
PL-3180/2004; PL-3147/2000;
PL-3142/2004; PL-3140/2008;
PL-313/2007; PL-312/1999;
PL-3110/2008; PL-3108/2004;
PL-31/2007; PL-3094/2000;
PL-309/1999; PL-3084/2008;
PL-308/1999; PL-3069/2004;
PL-3057/2000; PL-3036/2000;
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Criar o Fundo Especial de Direitos
Humanos, com dotação de recursos do
Orçamento Geral da União
Programas de proteção ao anonimato
dos servidores públicos e trabalhadores
do setor privado que denunciarem fatos
graves de interesse público ocorridos em
empresas estatais ou privadas
Mecanismos de proteção ao direito de
liberdade e organização sindical bem
como ao direito de greve, erradicando a
prática de retaliação de trabalhadores
em decorrência do exercício desse
direito
Educação em Criação de Comitês de Defesa dos
DH/ segurança Direitos Humanos nas diversas esferas
do poder público
alimentar/
direitos
Garantir a segurança alimentar de toda a
trabalhistas população
Inclusão nos currículos escolares de
disciplinas que promovam a formação e
conscientização de defesa da cidadania e
dos Direitos Humanos
Garantir a proteção aos direitos dos
trabalhadores
afetados
pela
transformação do processo produtivo
Respeitar os direitos dos servidores
públicos garantidos constitucionalmente
no processo de reforma do Estado Brasil
Concessão de anistia aos militares
perseguidos pela ditadura e efetiva
aplicação da anistia já concedida aos
civis
Criação de Escolas de Formação de
agentes penitenciários
Regulamentar o procedimento de revista
aos visitantes do sistema prisional de
forma a coibir atentados contra a
dignidade humana
Democratizar o Conselho Nacional de
Política Criminal de Penitenciaria do Min.
Sistema
da Justiça com a participação da
Penitenciário sociedade civil
Incluir na Lei de Execuções Penais o
direito à visita íntima para todos os
presos, homens e mulheres
Garantir aos presos a possibilidade de
remissão por dias de estudo

PL-3023/2008; PL-301/2007;
PL-2981/2004; PL-2976/2008;
PL-297/1999; PL-2967/2008;
PL-2941/2008; PL-2941/2008;
PL-2941/2000; PL-2937/2000;
PL-2929/1997; PL-291/2003;
PL-2901/2008; PL-29/2007;
PL-2897/2008; PL-2886/2008;
PL-2860/2000; PL-2856/1997;
PL-2855/1997; PL-2845/2003;
PL-2823/2003; PL-2821/2008;
PL-2771/1997; PL-2715/2007;
PL-2713/2007; PL-2700/2007;
PL-2699/2003; PL-2697/2007;
PL-268/2007; PL-2665/2007;
PL-2662/2000; PL-2657/2007;
PL-2639/2000; PL-2638/2007;
PL-2629/2007; PL-2579/2003;
PL-2574/2007; PL-257/2007;
PL-2566/2007; PL-2519/2003;
PL-251/2003; PL-2505/2000;
PL-2504/2007; PL-2502/1996;
PL-2499/2000; PL-2490/2007;
PL-2488/2000; PL-2481/2007;
PL-2472/2000; PL-2471/2007;
PL-246/1999; PL-2452/2003;
PL-2445/2007; PL-2431/2007;
PL-2430/2003; PL-2422/2007;
PL-2393/2003; PL-2365/2000;
PL-235/2007; PL-2338/2000;
PL-2311/2007; PL-2302/2007;
PL-2284/1996; PL-2232/2007;
PL-2232/2007; PL-223/2003;
PL-2197/2007; PL-2194/2007;
PL-2191/1999; PL-2191/1996;
PL-2187/2007; PL-2185/2007;
PL-2155/1999; PL-2144/2007;
PL-2141/2007; PL-2112/1999;
PL-2112/1996; PL-2103/1999;
PL-2099/2003; PL-2072/2007;
PL-2061/2003; PL-2042/1996;
PL-2041/1999; PL-2041/1996;
PL-2025/2003; PL-2023/1996;
PL-2022/1996; PL-2021/2007;
PL-2002/1999; PL-20/2007;
PL-1999/2007; PL-1976/2007;
PL-197/1999; PL-1963/2003;
PL-1962/2003; PL-1957/2007;
PL-1950/2007; PL-1946/2007;
PL-1937/2007; PL-1879/2007;
Garantir incentivos fiscais às empresas PL-187/2003; PL-1866/1999;
que empreguem egressos do sistema
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penitenciário
Realizar levantamento epidemiológico
da população carcerária brasileira
Alterar o Código Penal ampliando as
possibilidades de aplicação de penas
alternativas à pena privativa de
liberdade

Mulheres

Negros

Indígenas

Estimula
a
descentralização
de
estabelecimentos
penais
com
a
construção de presídios de pequeno
porte que facilitem a execução da pena
próximo aos familiares
Ratificar as conclusões da Conf. Mundial
dos Direitos Humanos de 1993 de Viena
que define a violência contra as
mulheres como Violência contra os
Direitos Humanos
Ratificar as conclusões da IV Conferência
Mundial da Mulher (Beijing, 1995)
Implementação de políticas públicas que
visem a integração da mulher na
sociedade em igualdade
Reconhecimento da maternidade e
paternidade como funções sociais e
cumprimento e ampliação dos direitos
assegurados.
Regulamentação do artigo 7 inc. XX da
CF/88
Revogação das normas discriminatórias
ainda
existentes
na
legislação
infraconstitucional
Promover a revisão didática e
implementação curricular da história do
negro
Identificar e titularizar as comunidades
remanescente de quilombos na posse e
propriedade das terras de ocupação
tradicional / estabelecer u8m plano de
demarcação de terras de comunidades
remanescentes de quilombos
Aprovação e regulamentação de PL que
determinam
a
substituição
dos
manicômios pro formas humanizadas de
atendimento à saúde mental.
Demarcar e garantir a integridade das
terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios e revogar o Decreto n. 1775/96

PL-1862/2007; PL-1860/1999;
PL-1831/1999; PL-1771/2007;
PL-1763/2007; PL-1735/2003;
PL-173/1999; PL-1711/2007;
PL-1694/2007; PL-1686/1999;
PL-1673/2007; PL-1669/2007;
PL-1664/2007; PL-1647/2007;
PL-164/2007; PL-1629/2007;
PL-1624/2003; PL-1610/1996;
PL-1568/2007; PL-1560/2007;
PL-1534/2007; PL-1524/2003;
PL-1503/2007; PL-1499/2007;
PL-145/2007; PL-1424/2003;
PL-1401/2003; PL-1398/2007;
PL-1382/1999; PL-1332/2007;
PL-1332/2003; PL-1308/2003;
PL-1289/2007; PL-1254/2007;
PL-1234/2007; PL-1234/2003;
PL-123/2007; PL-1218/2007;
PL-1216/2007; PL-1201/2007;
PL-1133/2007; PL-1133/2003;
PL-1123/2007; PL-1109/2007;
PL-1092/2007; PL-1090/2007;
PL-1079/2007; PL-1022/2007;
PDC-1238/2001; PLS 98/2006;
PLS 96/2009; PLS 92/2003;
PLS 9/2008; PLS 86/2008; PLS
86/2006; PLS 85/2006; PLS
81/2005; PLS 74/2008; PLS
736/2007; PLS 719/2007; PLS
70/2006; PLS 7/2008; PLS
69/2009; PLS 683/2007; PLS
674/2007; PLS 67/2006; PLS
65/2007; PLS 61/2007; PLS
605/2007; PLS 6/2008; PLS
592/2007; PLS 582/2007; PLS
58/2007; PLS 57/2008; PLS
54/2005; PLS 53/2009; PLS
51/2008; PLS 50/2003; PLS
48/2004; PLS 477/2008; PLS
472/2003; PLS 47/2003; PLS
461/2007; PLS 451/2003; PLS
445/2008; PLS 421/2008; PLS
382/2008; PLS 380/2008; PLS
372/2007; PLS 37/2007; PLS
355/2004; PLS 352/2009; PLS
345/2004; PLS 338/2003; PLS
337/2008; PLS 334/2003; PLS
329/2006; PLS 327/2005; PLS
316/2009; PLS 30/2008; PLS
293/2006; PLS 284/2006; PLS
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Ratificar a Convenção 169 da OIT
Aprovar o PL 2.057/91 que dispõe sobre
o Estatuto das Sociedades Indígenas
Proteção contra a discriminação do índio
Proteção contra o uso comercial de
recursos genéticos, biológicos ou de
conhecimentos tradicionais dos índios
Definição da competência a Justiça
Federal para julgar todas as disputas
referentes a direitos indígenas, inclusive
crime
Propor a emenda constitucional que
altere os art. 3 e 7 para inclusão dos
termos "orientação sexual", bem como
Homossexuais
em todos os documentos legais que
/ minorias
resguardem os direitos individuais e
sexuais
sexuais
Apoiar a união civil entre pessoas do
mesmo sexo
Incorporação no sistema legal brasileiro
das
disposições
constantes
da
Declaração dos Direitos das Minorias da
ONU

Estrangeiros,
migrantes
brasileiros e
ciganos

Reforma
Agrária

Ratificar a Convenção sobre Proteção
dos
Direitos
dos
Trabalhadores
Migrantes e suas Famílias
Elaborar
e
implementação
Refugiados

aprovar
lei
do Estatuto

para
dos

Na reforma da legislação penal, inserir o
crime de discriminação por condição
migratória e criminalizar também esse
tipo de crime praticado pelos meios de
comunicação social.
Reforma agrária dever receber atenção
especial no plano
Desenvolver uma política agrícola que
favoreça o desenvolvimento dos
assentados
Desapropriar das propriedades com
prática de trabalho forçado e análogo ao
trabalho escravo
Descriminalizar a ocupação pacífica de
terras ociosas

283/2009; PLS 280/2003; PLS
277/2009; PLS 269/2007; PLS
260/2006; PLS 256/2005; PLS
255/2009; PLS 253/2005; PLS
251/2007; PLS 25/2009; PLS
241/2009; PLS 232/2003; PLS
230/2008; PLS 23/2009; PLS
23/2008; PLS 23/2007; PLS
229/2008; PLS 228/2007; PLS
216/2008; PLS 216/1999; PLS
209/2009; PLS 203/2006; PLS
202/2005; PLS 201/2004; PLS
198/2009; PLS 190/2007; PLS
188/2004; PLS 186/2008; PLS
185/2004; PLS 183/2009; PLS
183/2008; PLS 182/2005; PLS
178/2007; PLS 178/2004; PLS
177/2004; PLS 170/2008; PLS
165/2006; PLS 164/2009; PLS
161/2006; PLS 158/2009; PLS
158/2006; PLS 155/2005; PLS
155/2000; PLS 144/2004; PLS
141/2004; PLS 126/2009; PLS
125/2004; PLS 123/2007; PLS
122/2004; PLS 121/2008; PLS
12/2008; PLS 12/2003; PLS
118/2008; PLS 116/2007; PLS
115/2008; PLS 115/2003; PLS
111/2008; PLS 102/2008;
PEC-590/2006; PEC510/2002; PEC-485/2005;
PEC-397/2009; PEC349/2009; PEC-214/2007;
PEC-205/2007; PEC196/2007; PEC 8/2007; PEC
75/2003; PEC 65/2003; PEC
64/2007; PEC 60/2005; PEC
59/2003; PEC 44/2007; PEC
39/2009; PEC 35/2008; PEC
3/2009; PEC 3/2004; PEC
29/2008; PEC 24/2008; PEC
22/2005; PEC 22/2001; PEC
21/2005; PEC 13/2009; PEC
13/2006; PEC 11/2002; PEC
101/2007; PEC 10/2006.

Arrecadar para fins de reforma agrária
áreas de proprietários fraudadores ou
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inadimplentes do crédito oficial

Reforma
Urbana

Comunicação
Totais

Apoio à Proposição Legislativa que
dinamizem o processo de expropriação e
que assegure cautela na concessão de
liminares de reintegração de posse
Elevação
imediata
do
tributo
relativamente às propriedades não
produtivas
Reconhecimento do direito à cidade
como um direito humano
Apoio ao projeto de lei em tramitação
que agiliza a implantação de uma
reforma urbana
Viabilizar uma política que garanta que o
direito à moradia seja respeitado sem
ameaças de despejos forçados
Medidas que coíbam a exposição ilegal e
indevida de pessoas acusadas de delitos
679

141
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II Conferência Nacional de Direitos Humanos 1997
Categorias
Temáticas

Diretrizes
Garantir por meio de um programa de renda
mínima o acesso à escola e à erradicação do
trabalho infantil
Ratificação da Convenção 138 da OIT
Melhorar a tipificação da exploração sexual
contra crianças e adolescente

Criança e
adolescente

Criação de varas e delegacias especializadas de
proteção da criança
Constituição de comissões parlamentares
internacionais para buscar alternativas de
combate à exploração sexual da criança e do
adolescente
Garantir o acesso gratuito à identificação
datiloscópica oficial e a certidão de nascimento
em todo o país
EC para desmilitarização da Polícia Militar e
unificação das Polícias
EC para incluir a perícia oficial dentre as
funções essenciais à Justiça
Eleição dos ministros do STF e juízes entre e
pelos seus pares

Justiça e
Segurança
pública

Eleição das chefias policiais
Aprovar com urgência o PL que transforma o
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana em Conselho Nacional de Direitos
Humanos
Criação de juizado de instrução
Resgatar o compromisso do governo federal
para apresentar um projeto de lei de proteção
e assistência às vítimas e testemunhas de
crime
Criação do Estatuto do Policial
Elaboração de uma política nacional de
segurança pública e justiça para gerenciamento
do sistema policial

Sistema
Penitenciário

Garantir o direito de voto do preso ainda não
condenado com sentença transitada em
julgado
Formulação de planos de carreira, visando à
valorização do pessoal penitenciário

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição
PLP-493/2009; PLP-294/2002;
PLP-203/2001; PLC 23/2005;
PLC 188/2008; PLC 150/2008;
PLC 15/2009; PLC 104/2007;
PL-986/2007; PL-96/2007;
PL-937/2007; PL-935/2007;
PL-905/2007; PL-904/2007;
PL-903/2007; PL-891/2007;
PL-89/2007; PL-871/2007;
PL-846/2007; PL-832/2003;
PL-828/2007; PL-807/2007;
PL-792/2007; PL-788/1999;
PL-78/2007; PL-769/2007;
PL-76/2007; PL-752/2007;
PL-752/2003; PL-7497/2002;
PL-7485/2006; PL-7404/2006;
PL-740/2003; PL-7379/2002;
PL-7377/2002; PL-7364/2006;
PL-7343/2006; PL-7339/2002;
PL-7228/2006; PL-7219/2006;
PL-7211/2002; PL-7137/2006;
PL-7094/2006; PL-709/1999;
PL-7078/2006; PL-7047/2006;
PL-7033/2006; PL-7031/2006;
PL-700/2007; PL-6912/2002;
PL-690/2003; PL-6894/2006;
PL-6865/2006; PL-6852/2006;
PL-683/2007; PL-6794/2006;
PL-679/2007; PL-6785/2006;
PL-6728/2006; PL-6697/2006;
PL-6680/2002; PL-6666/2002;
PL-6630/2002; PL-6608/2006;
PL-6606/2002; PL-6588/2006;
PL-658/2007; PL-6552/2002;
PL-6548/2002; PL-6537/2006;
PL-6518/2002; PL-648/2007;
PL-647/2007; PL-6394/2002;
PL-6379/2002; PL-6366/2005;
PL-6313/2002; PL-630/2007;
PL-6298/2005; PL-6280/2005;
PL-6268/2002; PL-6264/2005;
PL-6261/2005; PL-6213/2002;
PL-620/1999; PL-6198/2005;
PL-6190/2002; PL-6169/2005;
PL-6133/2002; PL-6131/2002;
PL-6124/2005; PL-6082/2002;

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 9.985/2000
LEI 9.982/2000
LEI 9.975/2000
LEI 9.970/2000
LEI 9.876/1999
LEI 9.836/1999
LEI 9.796/1999
LEI 9.777/1998
LEI 9.732/1998
LEI 9.720/1998
LEI 9.719/1998
LEI 9.717/1998
LEI 9.676/1998
LEI 9.637/1998
LEI 9.605/1998
LEI 9.604/1998
LEI 9.532/1997
LEI 9.528/1997
LEI 9.526/1997
LEI 9.476/1997
LEI 9.460/1997
LEI 9.456/1997
LEI 12.024/2009
LEI 11.977/2009
LEI 11.959/2009
LEI 11.952/2009
LEI 11.949/2009
LEI 11.947/2009
LEI 11.922/2009
LEI 11.891/2008
LEI 11.888/2008
LEI 11.829/2008
LEI 11.770/2008
LEI 11.762/2008
LEI 11.722/2008
LEI 11.720/2008
LEI 11.707/2008
LEI 11.700/2008
LEI 11.698/2008
LEI 11.692/2008
LEI 11.665/2008
LEI 11.650/2008
LEI 11.645/2008
LEI 11.605/2007
LEI 11.583/2007
LEI 11.578/2007
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Educação em
DH

Não contingenciamento da dotação do Fundo PL-6080/2002; PL-604/2003;
PL-6038/2002; PL-5984/2009;
penitenciário nacional
PL-5974/2005; PL-5974/2001;
Revisão da lei de entorpecentes
PL-5966/2009; PL-5963/2009;
Democratizar o Conselho Nacional de Política PL-5959/2005; PL-5946/2005;
Criminal de Penitenciária do Ministro da Justiça PL-5898/2009; PL-5894/2001;
PL-5890/2009; PL-5882/2005;
com a participação da sociedade civil
PL-5876/2009; PL-5869/2001;
Incluir na Lei de Execuções Penais o direito à
PL-5866/2005; PL-5860/2009;
visita íntima para todos os presos, homens e
PL-5858/2005; PL-5825/2009;
mulheres
PL-5823/2009; PL-5808/2009;
Garantir aos presos a possibilidade de remissão PL-5784/2005; PL-578/2003;
por dias de estudo
PL-5779/2009; PL-5773/2005;
PL-5757/2001; PL-5752/2009;
Alterar o Código Penal ampliando as
PL-5743/2001; PL-574/2007;
possibilidades de aplicação de penas
PL-5724/2005; PL-5715/2009;
alternativas à pena privativa de liberdade
PL-5687/2009; PL-5686/2005;
Elaboração de um Programa de Educação PL-5662/2001; PL-5649/2001;
Interdisciplinar em direitos humanos com PL-5633/2005; PL-5633/2001;
conteúdos obrigatórios nas diversas disciplinas PL-5631/2009; PL-5626/2009;
PL-562/2007; PL-5614/2009;
Inclusão em todas as academias de polícia PL-5612/2005; PL-5589/2005;
direitos humanos como disciplina obrigatória PL-5574/2001; PL-5573/2009;
por lei
PL-5572/2005; PL-5570/2005;
Incluir nos cursos de formação para Min. PL-5561/2009; PL-556/2007;
Público e Magistratura a discussão de temas PL-5558/2005; PL-5532/2009;
PL-5528/2009 PL-5522/2005;
relativos a direitos humanos
PL-5514/2009; PL-5514/2005;
Produzir e distribuir matérias educativos sobre PL-5499/2005; PL-549/2007;
direitos humanos destinado às escolas
PL-5487/2009; PL-5487/2001;
Promoção de uma campanha nacional de PL-5486/2005; PL-5466/2009;
direitos humanos que divulgue e incentive PL-5459/2009; PL-5454/2001;
experiências de promoção dos
direitos PL-5450/2009; PL-5448/2009;
humanos
PL-5438/2009; PL-5435/2009;
PL que obrigue os órgãos de comunicação a PL-5435/2005; PL-5434/2009;
manter espaços que tratem de temas PL-5422/2005; PL-5415/2009;
vinculados aos direitos humanos e que PL-5367/2009; PL-5352/2009;
privilegiam a participação da sociedade civil em PL-5349/2001; PL-5346/2009;
PL-5340/2009; PL-5339/2009;
sua elaboração
Criar o Conselho Nacional de direitos humanos PL-5315/2009; PL-5309/2005;
PL-5300/2009; PL-5297/2009;
Criação de Ouvidorias Públicas em todos os
PL-5293/2001; PL-5292/2009;
estados
PL-5289/2009; PL-5288/2009;
Instituir o Prêmio Negativo de direitos PL-5281/2005; PL-5248/2005;
humanos, para 'agraciar' os principais PL-5241/2009; PL-5235/2009;
violadores dos direitos humanos
PL-5233/2005; PL-522/2007;
Criação de um Prêmio de direitos humanos PL-5209/2009; PL-5200/2009;
pela Comissão de direitos humanos da Câmara PL-5188/2009; PL-518/2007;
Federal para agraciar aqueles que promoveram PL-5179/2005; PL-5175/2009;
PL-5167/2009; PL-516/2007;
os direitos humanos

LEI 11.577/2007
LEI 11.551/2007
LEI 11.542/2007
LEI 11.530/2007
LEI 11.525/2007
LEI 11.523/2007
LEI 11.489/2007
LEI 11.485/2007
LEI 11.473/2007
LEI 11.445/2007
LEI 11.428/2006
LEI 11.387/2006
LEI 11.340/2006
LEI 11.332/2006
LEI 11.326/2006
LEI 11.284/2006
LEI 11.274/2006
LEI 11.265/2006
LEI 11.259/2005
LEI 11.258/2005
LEI 11.255/2005
LEI 11.185/2005
LEI 11.180/2005
LEI 11.132/2005
LEI 11.129/2005
LEI 11.124/2005
LEI 11.114/2005
LEI 11.108/2005
LEI 11.105/2005
LEI 11.104/2005
LEI 11.065/2004
LEI 10.999/2004
LEI 10.998/2004
LEI 10.972/2004
LEI 10.940/2004
LEI 10.932/2004
LEI 10.887/2004
LEI 10.886/2004
LEI 10.877/2004
LEI 10.840/2004
LEI 10.839/2004
LEI 10.803/2003
LEI 10.779/2003
LEI 10.778/2003
LEI 10.764/2003
LEI 10.748/2003
LEI 10.746/2003
LEI 10.741/2003
LEI 10.714/2003
LEI 10.710/2003
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Populações
Negras

Destinar
parcela
maior
de
recursos
orçamentários para órgãos e ações públicas
voltadas para a valorização e promoção de
populações negras.

Elaboração de uma política
diferenciada para agricultura familiar

agrícola

Elaboração de uma política voltada para
erradicação da violência no campo
Reforma do INCRA e auditoria em suas
superintendências
Rejeição da Medida Provisória que dispõe
sobre concessão de uso nas áreas de marinha
Reforma
agrária /
trabalho
escravo/
conflitos
fundiários

Empenho para aprovar PL 490/95 que institui
procedimento especial para as ações
possessórias
Empenho para aprovar PL 929/95 que penaliza
a exploração do trabalho escravo
Empenho para aprovar PL 25/95 que
determina a revisão judicial dos valores
atribuídos aos imóveis desapropriados
empenho para aprovar PL 1171/95 que
descriminaliza a ocupação de terras ociosas
empenho para aprovar PL 142/97 que dispõe
sobre juros compensatórios nos processos de
desapropriação para reforma agrária

Direitos Sociais
/ proteção ao
meio-ambiente
/ Sistema
habitacional
(portadores de
HIV,
seguridade
social)

Apoiar o PL do deputado Lindberg Farias que
assegure a garantia de emprego aos
portadores do vírus HIC
Apoiar o PL do deputado Eduardo Suplicy que
cria o Programa de Renda Mínima
Inibir a precarização do trabalho evitando
perda
de
conquistas
históricas
dos
trabalhadores
Formular política de apoio aos segmentos da
população lançados ao setor informal do
trabalho
Apoiar a aprovação da proposta de Emenda à
Constituição para habitação

PL-5152/2009; PL-5147/2009;
PL-5136/2009; PL-5131/2005;
PL-512/2003; PL-5092/2009;
PL-5069/2009; PL-5043/2009;
PL-5041/2005; PL-5037/2001;
PL-5030/2001; PL-5016/2005;
PL-4999/2009; PL-4998/2005;
PL-4994/2005; PL-4986/2009;
PL-4982/2009; PL-4977/2001;
PL-4967/2009; PL-4957/2009;
PL-4953/2005; PL-4950/2005;
PL-4949/2005; PL-4946/2001;
PL-4938/2001; PL-4935/2001;
PL-4914/2009; PL-491/2003;
PL-4909/2009; PL-4905/2009;
PL-4900/2009; PL-49/2007;
PL-4887/2001; PL-4869/2009;
PL-4862/2001; PL-4857/2009;
PL-4857/2001; PL-4842/1998;
PL-4839/2009; PL-4822/2001;
PL-4820/2009; PL-482/2007;
PL-4809/2005; PL-4798/2009;
PL-4757/2009; PL-4743/2001;
PL-4730/2001; PL-4730/1998;
PL-4692/2009; PL-4688/2009;
PL-4686/2009; PL-4685/2009;
PL-4684/2009; PL-4684/2001;
PL-4682/2009; PL-4679/1998;
PL-4672/2009; PL-4658/1998;
PL-4653/2009; PL-463/1999;
PL-461/2007; PL-4603/2009;
PL-4602/1998; PL-4579/1998;
PL-4548/1998; PL-4537/2001;
PL-4532/2008; PL-4527/2008;
PL-4527/1998; PL-4524/2004;
PL-4522/2004; PL-4494/2008;
PL-449/2003; PL-4489/2008;
PL-4467/2008; PL-4444/2004;
PL-4440/2001; PL-4437/2004;
PL-4395/1998; PL-4366/2004;
PL-4363/2001; PL-4358/2008;
PL-4344/1998; PL-4328/2008;
PL-4328/1998; PL-4313/2008;
PL-4305/2008; PL-4303/2008;
PL-4297/2008; PL-4287/2004;
PL-4286/2008; PL-4285/2008;
PL-4277/2008; PL-4276/2008;
PL-4248/1998; PL-4244/2008;
PL-4228/2004; PL-4211/2008;
PL-4186/2008; PL-4184/2004;
PL-4178/1998; PL-4177/2008;

LEI 10.708/2003
LEI 10.696/2003
LEI 10.666/2003
LEI 10.639/2003
LEI 10.608/2002
LEI 10.558/2002
LEI 10.515/2002
LEI 10.469/2002
LEI 10.455/2002
LEI 10.446/2002
LEI 10.403/2002
LEI 10.359/2001
LEI 10.279/2001
LEI 10.277/2001
LEI 10.258/2001
LEI 10.223/2001
LEI 10.219/2001
LEI 10.208/2001
LEI 10.201/2001
LEI 10.188/2001
LEI 10.186/2001
LEI 10.054/2000
LEI 10.048/2000
EMC 26/2000
EMC 47/2005

253

Criação de política habitacional popular
Incentivar a propositura de lei que torne
obrigatória a presença no local do juiz ou do
representante do Min. Público, à ocasião do
cumprimento do mandado de manutenção ou
reintegração de posse de áreas urbanas,
quando houver pluralidade de réus
Incentivar a aprovação da PEC n. 169 que
impões percentual mínimo de investimentos
de recursos no SUS pelas três esferas do
governo
Apoiar o PL referente à cobertura total de
todas as doenças pelos planos de saúde sem
qualquer critério discriminatório
Estimular a divulgação e o acesso aos
benefícios da assistência social
Avaliar e revisar o Programa Comunidade
Solidária de sorte a não descaracterizar a
responsabilidade do poder público no campo
da assistência social
Revisão dos critérios de concessão do benefício
da prestação continuada
Incentivar a apresentação de PL que tipifique
como crime atentatório à vida as ações
antrópicas que implicam na perda da
biodiversidade no Brasil
Incentivar política de transporte coletivo
associada à incorporação de tecnologias que
utilizem combustíveis não poluentes
Apresentar PL que obrigue a alternância no uso
de veículos individuais nas grandes metrópoles
Estimular a obrigatoriedade da disciplina
Ecologia nos currículos escolares

Potencializar o debate sobre legislação vigente
o PL sobre ações relativas a direitos do
portador do vírus HIV

Refugiados,
imigrantes e
estrangeiros

Aprovação de nova lei dos Estrangeiros
assegurando o respeito aos direitos humanos
dos migrantes

PL-4173/2008; PL-4173/2004;
PL-4161/2008; PL-416/2007;
PL-4137/2004; PL-4136/2001;
PL-412/2007; PL-4110/2008;
PL-4099/2008; PL-4090/2001;
PL-4059/2004; PL-4051/2008;
PL-4048/2008; PL-4038/2008;
PL-4015/2008; PL-4006/2008;
PL-3957/2004; PL-3955/2004;
PL-3948/2004; PL-3941/2004;
PL-394/2003; PL-3912/2004;
PL-3889/2008; PL-3879/2008;
PL-3876/2008; PL-3864/1997;
PL-3849/2008; PL-3844/1997;
PL-3831/2004; PL-3811/2000;
PL-3796/2008; PL-3795/2008;
PL-3790/1997; PL-3788/2008;
PL-3782/2004; PL-3760/2004;
PL-3759/2008; PL-3751/2008;
PL-3750/1997; PL-3746/2008;
PL-3729/2004; PL-370/2007;
PL-3692/2008; PL-3681/2008;
PL-3681/1997; PL-3652/2004;
PL-3648/1997; PL-3639/2008;
PL-3633/2004; PL-3606/2000;
PL-3584/2008; PL-3576/2004;
PL-3574/2000; PL-3571/2008;
PL-3549/2008; PL-3536/2008;
PL-3535/2008; PL-3524/2004;
PL-3503/1997; PL-3500/2004;
PL-3470/2008; PL-3469/2008;
PL-3466/2008; PL-3463/2004;
PL-3461/2008; PL-346/2007;
PL-3459/2008; PL-3448/2008;
PL-3445/2008; PL-3444/2008;
PL-3440/2008; PL-3435/2000;
PL-3420/2008; PL-3406/2008;
PL-3394/2008; PL-3391/2000;
PL-3361/2008; PL-3347/2008;
PL-3342/2008; PL-3320/2008;
PL-331/2007; PL-3308/2000;
PL-330/2007; PL-3294/2000;
PL-3290/2008; PL-3283/2004;
PL-328/2007; PL-3274/2000;
PL-3269/2008; PL-3244/2008;
PL-324/2007; PL-323/2007;
PL-3228/2000; PL-3220/2000;
PL-3198/2000; PL-3180/2004;
PL-3168/2008; PL-3152/2008;
PL-3147/2000; PL-3142/2004;
PL-3140/2008; PL-3134/2008;
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Reformulação da tabela de reembolso do SUS
para aparelhos ortopédicos para incluir
aparelhos atualmente excluídos como próteses
Portadores de
e órteses provisórias
Deficiências
Elaboração de um programa nacional de
prevenção de doenças e de acidentes
causadores de deficiências
Apresentar PEC alterando os artigos 3 e 7 para
inclusão da proibição de discriminação por
orientação sexual
Apoiar a união civil entre pessoas do mesmo
sexo por meio do PL 1151/95
Minorias
Sexuais

Implementar um Programa Nacional de
prevenção da violência contra gays, lésbias e
travestis
Formular políticas compensatórias que
promovam social e economicamente a
comunidade homossexual
Apoiar a criação de varas, promotorias e
delegacias
especializadas
em
crimes
envolvendo os homossexuais como vítimas de
homofobia
Reestruturar o órgão indigenista de forma a
torná-lo mais democrático e participativo
Reestruturação do Sistema educacional no que
se refere ao conteúdo dos livros didáticos
sobre populações indígenas no Brasil
Aprovação do PL que institui o novo Estatuto
das Sociedades Indígenas
Aprovação da Convenção 169 da OIT
Retomar as discussões do PL sobre saúde
indígena do Deputado. Sergio Arouca

Populações
indígenas

Retomar as discussões do PL sobre trabalho
infantil

Retomar as discussões sobre PLC n. 260 que
trata do relevante interesse da união dentro
das áreas indígenas

PL-312/1999; PL-3108/2004;
PL-31/2007; PL-3094/2000;
PL-309/1999; PL-308/1999;
PL-3069/2004; PL-3022/2000;
PL-2994/1997; PL-2981/2004;
PL-297/1999; PL-2946/2008;
PL-2941/2008; PL-2929/2004;
PL-2922/2008; PL-291/2003;
PL-2886/2008; PL-2882/2008;
PL-2866/2008; PL-2860/2000;
PL-2823/2003; PL-2801/2008;
PL-2755/1997; PL-2735/2008;
PL-2713/2007; PL-2700/2007;
PL-2697/2007; PL-2684/2007;
PL-2676/2007; PL-2672/2003;
PL-2668/2003 PL-2667/2003;
PL-2659/2007; PL-2653/2007;
PL-2639/2000; PL-2635/2007;
PL-2629/2007; PL-2603/2000;
PL-2587/2007; PL-2574/2007;
PL-2534/2007; PL-2527/2000;
PL-251/2003; PL-2505/2000;
PL-2461/2007; PL-2445/2007;
PL-2440/2003; PL-2439/2003;
PL-2431/2007; PL-2428/2007;
PL-2422/2007; PL-2388/2007;
PL-2375/2003; PL-2364/2007;
PL-2364/2003; PL-2313/2003;
PL-2299/2003; PL-2296/2007;
PL-2265/2007; PL-2248/2007;
PL-2243/2007; PL-2223/2007;
PL-2221/2007; PL-2197/2007;
PL-2191/2003; PL-2180/2007;
PL-2173/2007; PL-2161/2007;
PL-2143/2007; PL-2141/2007;
PL-2123/2003; PL-2119/2003;
PL-2115/2007; PL-2108/2007;
PL-2108/2003; PL-2103/1999;
PL-2074/2007; PL-2072/2007;
PL-2072/2003; PL-2048/2007;
PL-2034/2007; PL-2029/2007;
PL-2021/2007; PL-2016/1999;
PL-2002/1999; PL-20/2007;
PL-1999/2007; PL-1976/2007;
PL-1970/2003; PL-197/1999;
PL-1966/2003; PL-1960/2007;
PL-1957/2007; PL-1953/1999;
PL-1950/2007; PL-1946/2007;
PL-1943/2007; PL-1937/2007;
PL-1920/2007; PL-1910/2003;
PL-1879/2007; PL-1866/1999;
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PL-1864/2007; PL-1860/1999;
PL-1857/1999; PL-1834/2003;
PL-1830/2003; PL-1804/2003;
PL-1787/2003; PL-1780/1999;
PL-1771/2007; PL-1743/2003;
PL-1739/2007; PL-1714/1999;
PL-1710/2003; PL-1706/2007;
PL-1686/1999; PL-1669/2007;
PL-1667/2007; PL-1654/2007;
PL-1647/2007; PL-1633/1999;
PL-1626/2007; PL-1618/2003;
PL-1609/2007; PL-16/1999;
PL-1568/2007; PL-155/1999;
PL-1524/2003; PL-1503/2007;
PL-1494/2007; PL-1475/2003;
PL-1463/1999; PL-145/2007;
PL-143/2003; PL-1424/2003;
PL-1421/2003; PL-1409/2007;
PL-1401/2003; PL-1398/2007;
PL-1377/2003; PL-1365/2007;
PL-1332/2007; PL-1332/2003;
PL-1301/2007; PL-129/2007;
PL-1289/2007; PL-1254/2003;
PL-1216/2007; PL-1212/2003;
PL-121/2003; PL-1190/2007;
PL-1166/2007; PL-1139/2003;
PL-1138/2007; PL-1133/2007;
PL-1133/2003; PL-1131/2003;
PL-1129/2007; PL-1090/2003;
PL-1043/2007; PL-1022/2007;
PLS 94/2008; PLS 92/2003;
PLS 91/2008; PLS 9/2004; PLS
85/2006; PLS 80/2003; PLS
78/2008; PLS 77/2008; PLS
74/2007; PLS 738/2007; PLS
736/2007; PLS 719/2007; PLS
714/2007; PLS 71/2009; PLS
70/2006; PLS 7/2008; PLS
683/2007; PLS 67/2006; PLS
65/2007; PLS 61/2007; PLS
606/2007; PLS 6/2008; PLS
582/2007; PLS 541/2007; PLS
522/2007; PLS 51/2008; PLS
504/2007; PLS 50/2003; PLS
490/2003; PLS 487/2003; PLS
477/2008; PLS 47/2009; PLS
461/2007; PLS 460/2008; PLS
46/2009; PLS 46/2008; PLS
45/2009; PLS 449/2008; PLS
447/2003; PLS 439/2008; PLS
421/2008; PLS 389/2008; PLS
256

388/2009; PLS 384/2009; PLS
380/2008; PLS 372/2007; PLS
366/2008; PLS 364/2008; PLS
348/2003; PLS 34/2008; PLS
338/2003; PLS 334/2003; PLS
330/2008; PLS 33/2008; PLS
329/2006; PLS 325/2006; PLS
32/2008; PLS 319/2005; PLS
312/2007; PLS 311/2008; PLS
307/2006; PLS 303/2006; PLS
30/2008; PLS 293/2008; PLS
293/2006; PLS 292/2005; PLS
285/2007; PLS 283/2006; PLS
277/2009; PLS 276/2009; PLS
271/2004; PLS 269/2007; PLS
268/2009; PLS 265/1999; PLS
262/2009; PLS 260/2006; PLS
258/2009; PLS 257/2007; PLS
256/2005; PLS 253/2005; PLS
251/2007; PLS 25/2007; PLS
25/2005; PLS 249/2009; PLS
24/2008; PLS 238/2008; PLS
232/2003; PLS 230/2008; PLS
23/2009; PLS 23/2008; PLS
23/2007; PLS 223/2008; PLS
221/2006; PLS 210/2002; PLS
209/2009; PLS 204/2009; PLS
202/2005; PLS 190/2007; PLS
188/2008; PLS 185/2004; PLS
183/2009; PLS 180/2009; PLS
179/2009; PLS 178/2007; PLS
178/2004; PLS 176/2008; PLS
173/2009; PLS 172/2007; PLS
170/2009; PLS 170/2008; PLS
169/2008; PLS 165/2009; PLS
165/2006; PLS 164/2009; PLS
164/2006; PLS 161/2006; PLS
158/2006; PLS 155/2005; PLS
146/2008; PLS 145/2006; PLS
142/2007; PLS 141/2008; PLS
14/2008; PLS 129/2007; PLS
125/2007; PLS 12/2008; PLS
116/2007; PLS 115/2006; PLS
115/2003; PLS 111/2008; PLS
105/2008; PEC 82/2007; PEC
8/2007; PEC 75/2003; PEC
7/2009; PEC 65/2003; PEC
60/2005; PEC 59/2003; PEC
52/2005; PEC 5/2009; PEC
44/2007; PEC 32/2008; PEC
31/2005; PEC 23/2008; PEC
257

Totais

22/2005; PEC 22/2001; PEC
21/2005; PEC 13/2009; PEC
13/2006; PEC 11/2002.
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III Conferência Nacional de Direitos Humanos 1998
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Revogação da Lei de Segurança
Nacional
Criação de Conselhos Estaduais de
Direitos Humanos
Aprovação do PL que trata do Trabalho
Escravo
Aprovação do PL que trata da
Democratização
dos
Meios
de
Programa
Comunicação
Social
Nacional de
Diretos Humanos Aprovação do PL que trata da
Autonomia dos Órgãos de Identificação
(segurança
pública, indígenas, Criminalística
Aprovação do PL que trata do
meios de
Programa de Proteção a Vítimas e
comunicação,
trabalho escravo) Testemunhas
Aprovação do PL que trata Estatuto das
Sociedades Indígenas
Formular PL que caracterize
chamados "Crimes de Ódio"

os

Formular PL que tratem da biopirataria
dos recursos naturais das comunidades
indígenas
Incluir nos cursos de formação e exigir
o conhecimento para ingresso no
Ministério Público e Magistratura a
discussão de temas relativos a DH
Aprovação do PL 4.715/94. Transforma
o Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana em Conselho Nacional
dos Direitos Humanos
Aprovação do PL 585/95. Dispõe sobre
Direitos Humanos os direitos básicos dos portadores do
(portadores de vírus da AIDS
HIV, estrangeiros, Aprovação do PL 627/95. Regulamenta
quilombolas,
o procedimento de titulação de
reforma agrária) propriedade
imobiliária
aos
remanescentes de quilombos
Aprovação PL 3.599/9, proteção às
vítimas e testemunhas
Aprovar a PEC 46/91. Introduz
modificações na estrutura policial
(Desmilitarizando a polícia)
Aprovar PEC 232/95, desapropriação
de terra com uso de trabalho escravo

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição
PLC 104/2007; PL-983/2003;
PL-96/2007; PL-89/2007;
PL-832/2003; PL-828/2007;
PL-807/2007; PL-78/2007;
PL-76/2007; PL-7575/2006;
PL-752/2003; PL-7509/2006;
PL-7485/2006; PL-7407/2006;
PL-7404/2006; PL-737/2007;
PL-7339/2002; PL-7315/2006;
PL-7301/2006; PL-7190/2002;
PL-7105/2006; PL-7099/2006;
PL-7094/2006; PL-705/1999;
PL-7035/2006; PL-7031/2006;
PL-7022/2006; PL-700/2007;
PL-70/2007; PL-6912/2002;
PL-6865/2006; PL6785/2006; PL-6728/2006;
PL-6691/2002; PL-6680/2002;
PL-6666/2002; PL-6630/2002;
PL-6606/2002; PL-6528/2006;
PL-647/2007; PL-6264/2005;
PL-6214/2002; PL-6213/2002;
PL-620/1999; PL-6190/2002;
PL-6124/2005; PL-609/2007;
PL-6082/2002; PL-6038/2002;
PL-5959/2005; PL-5946/2005;
PL-593/2003; PL-5882/2005;
PL-5858/2005; PL-578/2003;
PL-5752/2009; PL-5662/2001;
PL-5655/2009; PL-5653/2005;
PL-5633/2001; PL-560/1999;
PL-5570/2005; PL-5561/2009;
PL-5560/2009; PL-5558/2005;
PL-5522/2005; PL-549/2007;
PL-5487/2009; PL-5487/2001;
PL-5459/2009; PL-5450/2009;
PL-5448/2009; PL-5435/2009;
PL-5422/2005; PL-541/2003;
PL-5369/2009; PL-5367/2005;
PL-5361/2005; PL-5352/2009;
PL-5346/2009; PL-5339/2009;
PL-5322/2009; PL-5297/2009;
PL-5293/2001; PL-5288/2009;
PL-5274/2009; PL-5265/2009;
PL-5235/2009; PL-5233/2005;
PL-5188/2009; PL-5175/2009;

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 9.836/1999
LEI 9.795/1999
LEI 9.777/1998
LEI 9.675/1998
LEI 11.961/2009
LEI 11.952/2009
LEI 11.947/2009
LEI 11.770/2008
LEI 11.707/2008
LEI 11.696/2008
LEI 11.687/2008
LEI 11.645/2008
LEI 11.642/2008
LEI 11.551/2007
LEI 11.530/2007
LEI 11.523/2007
LEI 11.489/2007
LEI 11.473/2007
LEI 11.387/2006
LEI 11.340/2006
LEI 11.326/2006
LEI 11.142/2005
LEI 11.065/2004
LEI 10.886/2004
LEI 10.803/2003
LEI 10.778/2003
LEI 10.746/2003
LEI 10.714/2003
LEI 10.696/2003
LEI 10.610/2002
LEI 10.558/2002
LEI 10.469/2002
LEI 10.455/2002
LEI 10.446/2002
LEI 10.359/2001
LEI 10.279/2001
LEI 10.277/2001
LEI 10.201/2001
LEI 10.186/2001
LEI 10.054/2000
EMC 36/2002
EMC 54/2007
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Aprovar a PEC 368/96. Atribui
competência à Justiça Federal para
julgar crimes praticados contra os
direitos humanos
Aprovar o PL 1289/91. Amplia para o
estrangeiro em situação ilegal no
território nacional o prazo para
requerer o registro provisório
Aprovar o PL 1.813/91. Define a
situação jurídica do estrangeiro no
Brasil

PL-5136/2009; PL-5078/2005;
PL-5070/2009; PL-5069/2009;
PL-5041/2005; PL-5016/2005;
PL-4994/2005; PL-4977/2001;
PL-4938/2001; PL-4905/2009;
PL-4900/2009; PL-49/2007;
PL-4891/2009; PL-4887/2001;
PL-4869/2009; PL-4857/2009;
PL-4857/2001; PL-4851/2005;
PL-484/2007; PL-4822/2001;
PL-482/2007; PL-4791/2009;
PL-4730/2001; PL-4705/1998;
PL-4688/2009; PL-4686/2009;
PL-4685/2009; PL-4684/2009;
PL-4684/2001; PL-4682/2009;
PL-4667/2004; PL-4658/1998;
PL-4652/2009; PL-461/2007;
PL-4596/2009; PL-4575/2009;
PL-4574/2009; PL-4573/2009;
PL-4489/2001; PL-4467/2008;
PL-445/2003; PL-4440/2001;
PL-4437/2004; PL-4407/2004;
PL-4366/2008; PL-4363/2001;
PL-4327/2001; PL-4297/2001;
PL-4295/2008; PL-4257/2008;
PL-4248/1998; PL-4215/1998;
PL-4210/2008; PL-4186/2008;
PL-416/2007; PL-4156/2008;
PL-4059/2004; PL-4048/2008;
Aprovar PLP 142/97. Dispõe sobre o PL-4029/2008; PL-4026/2004;
procedimento de rito sumário para PL-4010/2008; PL-40/1999;
desapropriação com fins de reforma PL-3992/2000; PL-3941/2004;
PL-394/2003; PL-3909/2004;
agrária
PL-3872/2000; PL-3808/2008;
PL-3764/2008; PL-3759/2008;
PL-370/2007; PL-3692/2008;
PL-3616/2004; PL-3597/2004;
PL-3571/2008; PL-3571/2008;
PL-3536/2008; PL-3524/2004;
PL-3500/2004; PL-3461/2008;
PL-346/2007; PL-3445/2008;
PL-3444/2008; PL-3435/2000;
PL-3410/2008; PL-3391/2000;
PL-3387/2000; PL-3361/2008;
PL-3352/2004; PL-3330/2000;
PL-331/2007; PL-3308/2000;
PL-330/2007; PL-3297/2008;
PL-3283/2004; PL-3281/2008;
PL-3274/2000; PL-3242/2004;
PL-3198/2000; PL-3175/2004;
PL-3147/2000; PL-3142/2004;
260

PL-3094/2000; PL-3036/2000;
PL-2981/2004; PL-2980/2004;
PL-2967/2008; PL-2941/2000;
PL-2937/2000; PL-2922/2008;
PL-29/2007; PL-2871/2004;
PL-2853/2008; PL-2715/2007;
PL-2713/2007; PL-2697/2007;
PL-2684/2007; PL-2672/2003;
PL-2668/2003; PL-2667/2003;
PL-2662/2000; PL-2629/2007;
PL-257/2007; PL-251/2003;
PL-2505/2000; PL-2499/2000;
PL-2490/2007; PL-2472/2000;
PL-2471/2007; PL-2445/2007;
PL-2430/2003; PL-2375/2003;
PL-2365/2000; PL-2311/2007;
PL-2302/2007; PL-2197/2007;
PL-2191/1999; PL-2187/2007;
PL-2185/2007; PL-2108/2003;
PL-2103/1999; PL-2072/2007;
PL-2041/1999; PL-2021/2007;
PL-1976/2007; PL-197/1999;
PL-1950/2007; PL-1946/2007;
PL-1937/2007; PL-1866/1999;
PL-1862/2007; PL-1860/1999;
PL-1771/2007; PL-1735/2003;
PL-173/1999; PL-1686/1999;
PL-1669/2007; PL-1664/2007;
PL-1647/2007; PL-1575/2007;
PL-1524/2003; PL-1499/2007;
PL-145/2007; PL-1398/2007;
PL-1382/1999; PL-1332/2007;
PL-1332/2003; PL-1218/2007;
PL-1201/2007; PL-1133/2007;
PL-1079/2007; PL-1043/2007;
PL-1022/2007; PLS 9/2008;
PLS 9/2004; PLS 86/2008; PLS
86/2006; PLS 81/2005; PLS
74/2008; PLS 736/2007; PLS
69/2009; PLS 67/2006; PLS
65/2007; PLS 605/2007; PLS
58/2007; PLS 53/2009; PLS
490/2003; PLS 487/2003; PLS
451/2003; PLS 445/2008; PLS
382/2008; PLS 372/2007; PLS
355/2004; PLS 345/2004; PLS
329/2006; PLS 292/2005; PLS
283/2009; PLS 283/2006; PLS
256/2005; PLS 255/2009; PLS
251/2007; PLS 25/2005; PLS
23/2009; PLS 229/2008; PLS
261

Totais

216/2008; PLS 210/2002; PLS
202/2005; PLS 188/2004; PLS
186/2008; PLS 177/2004; PLS
164/2009; PLS 155/2000; PLS
145/2006; PLS 144/2004; PLS
141/2004; PLS 14/2006; PLS
126/2009; PLS 125/2004; PLS
123/2007; PLS 122/2004; PLS
121/2008; PLS 12/2003; PLS
118/2008; PLS 116/2007; PLS
115/2008; PLS 111/2008; PLS
102/2008; PEC 8/2007; PEC
60/2005; PEC 59/2003; PEC
52/2005; PEC 44/2007; PEC
3/2009; PEC 3/2004; PEC
29/2008; PEC 24/2008; PEC
22/2005; PEC 22/2001; PEC
21/2005.
330
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IV Conferência Nacional de Direitos Humanos 1999
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Incorporação da temática
dos direitos econômicos e
sociais
no
Programa
Nacional
de
Direitos
Humanos
Interrupção dos cortes no
orçamento público das
verbas destinadas para as
ações sociais, inclusive
daquelas desviadas para o
pagamento da dívida
pública
Formulação de aprovação
de PL de autoria da
Comissão de Direitos
Orçamento e Humanos que proíba o
contingenciamento
dos
os direitos
recursos
orçamentários
sociais
destinados
ao
atendimento de grupos
vulneráveis.
Revisão
da
Lei
de
Assistência Social
Criação de mecanismos
legais
para
acompanhamento
dos
orçamentos
Criação do Orçamento
participativo
nas
universidades públicas
Programas permanentes
para convivência com a
seca
Fim da COFINS
Criar a taxa TOBIN com
prévia destinação de
Globalização e
recursos
o custo social
Elaboração de relatório
do
endividamento sobre a questão da dívida
externa
e reforma
Alteração dos critérios de
tributária
concessão de microcrédito
pelo BNDS no sentido de
democratizá-lo.
Seguridade
Elaboração
e
Social/ Direitos Implementação da Política

Projetos de Lei e Propostas de Emenda à
Constituição
PLP-62/2007; PLP-432/2008; PLP-386/2008;
PLP-277/2008; PLP-277/2008; PLP271/2005; PLP-25/2003; PLP-116/2007; PL983/2003; PL-96/2007; PL-952/2007; PL935/2007; PL-924/2007; PL-918/2007; PL917/2007; PL-89/2007; PL-807/2007; PL788/1999; PL-78/2007; PL-770/2003; PL76/2007; PL-7597/2006; PL-7485/2006; PL7404/2006; PL-7377/2002; PL-7344/2002;
PL-7339/2002; PL-7226/2002; PL7146/2006; PL-7105/2006; PL-7094/2006;
PL-705/1999; PL-7035/2006; PL-7031/2006;
PL-700/2007; PL-70/2007; PL-695/2007;
PL-6947/2002; PL-6916/2002; PL6894/2006; PL-6890/2002; PL-6881/2002;
PL-6852/2006; PL-682/2007; PL-6785/2006;
PL-6766/2002; PL-6732/2006; PL6730/2006; PL-6728/2006; PL-6697/2006;
PL-6691/2002; PL-6680/2002; PL6666/2002; PL-658/2007; PL-6548/2002;
PL-6537/2006; PL-647/2007; PL-6394/2002;
PL-6366/2005; PL-6274/2005; PL-620/1999;
PL-6190/2002; PL-6169/2005; PL6140/2005; PL-6133/2002; PL-609/2007;
PL-6082/2002; PL-6038/2002; PL6026/2005; PL-5959/2005; PL-5946/2005;
PL-5936/2005; PL-593/2003; PL-5926/2001;
PL-5871/2005; PL-5869/2001; PL5866/2005; PL-5858/2005; PL-5784/2005;
PL-578/2003; PL-5773/2005; PL-577/2007;
PL-574/2007; PL-5724/2005; PL5662/2005; PL-5662/2001; PL-5633/2001;
PL-560/1999; PL-5584/2005; PL-5579/2009;
PL-5570/2005; PL-5561/2009; PL-556/2007;
PL-5558/2005; PL-549/2007; PL-5487/2009;
PL-5487/2001; PL-5477/2009; PL5459/2009; PL-5450/2009; PL-5448/2009;
PL-5435/2009; PL-5422/2005; PL-541/2003;
PL-5369/2009; PL-5367/2005; PL5356/2001; PL-5352/2009; PL-5339/2009;
PL-5324/2005; PL-5322/2009; PL5297/2009; PL-5292/2009; PL-5288/2009;
PL-5281/2005; PL-5248/2009; PL5235/2009; PL-5233/2005; PL-5196/2009;
PL-5147/2009; PL-5136/2009; PL5069/2009; PL-5041/2005; PL-4994/2005;
PL-4982/2009; PL-4953/2005; PL-

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 9.867/1999
LEI 11.258/2005
LEI 11.162/2005
LEI 11.096/2005
LEI 10.836/2004
LEI 10.700/2003
LEI 10.420/2002
LEI 10.219/2001
LEI 9.876/1999
LEI 9.836/1999
LEI 9.796/1999
LEI 9.795/1999
LEI 11.952/2009
LEI 11.947/2009
LEI 11.770/2008
LEI 11.720/2008
LEI 11.707/2008
LEI 11.665/2008
LEI 11.551/2007
LEI 11.530/2007
LEI 11.523/2007
LEI 11.489/2007
LEI 11.473/2007
LEI 11.340/2006
LEI 11.326/2006
LEI 11.255/2005
LEI 11.108/2005
LEI 11.065/2004
LEI 10.999/2004
LEI 10.972/2004
LEI 10.887/2004
LEI 10.886/2004
LEI 10.877/2004
LEI 10.839/2004
LEI 10.779/2003
LEI 10.778/2003
LEI 10.746/2003
LEI 10.741/2003
LEI 10.714/2003
LEI 10.710/2003
LEI 10.708/2003
LEI 10.696/2003
LEI 10.666/2003
LEI 10.637/2002
LEI 10.610/2002
LEI 10.608/2002
LEI 10.469/2002
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trabalhistas

Segurança
publica

Nacional de Trabalho, 4900/2009; PL-4869/2009; PL-4857/2009;
Emprego e Renda
PL-4857/2001; PL-4854/2005; PLAgilizar a reforma agrária 4851/2005; PL-484/2007; PL-4822/2001;
e incentivar a agricultura PL-482/2007; PL-4688/2009; PL-4686/2009;
PL-4685/2009; PL-4684/2009; PLfamiliar
4684/2001; PL-4682/2009; PL-4650/2009;
Ratificação da Convenção
PL-463/1999; PL-461/2007; PL-4603/2009;
138 da OIT
PL-460/2003; PL-4592/2004; PL-4573/2009;
Cumprir a disposição da II PL-4464/2001; PL-445/2003; PL-4440/2001;
CN da Assistência social PL-4407/2004; PL-4366/2004; PLsobre renda familiar per 4363/2001; PL-434/2007; PL-4327/2001;
capita de um salário PL-4325/2001; PL-4303/2008; PLmínimo
4297/2001; PL-4287/2004; PL-4276/2008;
Aprovação do PL que PL-4233/2008; PL-4186/2008; PL-416/2007;
permite o parcelamento PL-4158/2001; PL-4090/2001; PLem até 10 anos dos 4059/2004; PL-4048/2008; PL-4026/2004;
débitos
fiscais
dos PL-40/1999; PL-3941/2004; PL-394/2003;
municípios em relação à PL-3903/2004; PL-3879/2004; PLUnião
3872/2000; PL-3811/2000; PL-3800/2008;
Regulamentação
do PL-380/2007; PL-3796/2008; PL-3782/2004;
trabalho de reciclagem do PL-3774/2000; PL-3760/2004; PLlixo
3759/2008; PL-370/2007; PL-3696/2008;
Reconhecimento do LER PL-3692/2008; PL-3652/2004; PLcomo doença laboral
3633/2004; PL-3592/2008; PL-3463/2004;
Centrar a política pública PL-3461/2008; PL-346/2007; PL-3444/2008;
PL-3391/2000; PL-3387/2000; PL-338/2007;
de segurança no cidadão
PL-3363/2004; PL-3356/2008; PLInvestir na qualificação e
3337/2004; PL-3330/2000; PL-3308/2000;
educação dos servidores
PL-3297/2008; PL-3274/2000; PLpúblicos da área de
3254/2004; PL-3244/2008; PL-3163/2008;
segurança
PL-3145/2008; PL-3142/2004; PLPromover paulatinamente 3108/2004; PL-3094/2000; PL-3077/2008;
a integração das polícias
PL-3047/2004; PL-3036/2000; PLDebater os PL referentes 3021/2008; PL-2981/2004; PL-2963/2008;
ao desarmamento e de PL-2941/2000; PL-2937/2000; PLreforma
do
sistema 2911/2008; PL-29/2007; PL-2886/2008; PLpenitenciário, como o do 2847/2008; PL-2713/2007; PL-2700/2007;
deputado fed. Marcos PL-2674/2000; PL-2662/2000; PLRolim
2648/2007; PL-2639/2000; PL-257/2007;
Instituir
sistemas PL-251/2003; PL-2505/2000; PLestaduais de Segurança 2499/2000; PL-2481/2007; PL-2472/2000;
PL-2422/2007; PL-241/1999; PL-2365/2000;
pública
Criação de Conselhos PL-2362/2007; PL-2355/2007; PLEstaduais e Regionais de 2299/2003; PL-2209/2007; PL-22/2007;
PL-2197/2007; PL-2191/1999; PL-217/2007;
Segurança pública
Criar
um
plano PL-2146/2007; PL-2141/2007; PLemergencial
de 2103/1999; PL-2072/2007; PL-2064/1999;
atendimento às crianças e PL-2041/1999; PL-2040/2007; PL2039/2003; PL-2032/2003; PL-2021/2007;
adolescentes de ruas
PL-2002/1999; PL-1996/2007; PLCriar
programas
de
1976/2007; PL-1970/2003; PL-197/1999;
proteção às vítimas e

LEI 10.455/2002
LEI 10.446/2002
LEI 10.403/2002
LEI 10.359/2001
LEI 10.279/2001
LEI 10.277/2001
LEI 10.223/2001
LEI 10.208/2001
LEI 10.201/2001
LEI 10.186/2001
LEI 10.054/2000
EMC 36/2002
EMC 26/2000
EMC 47/2005
EMC 42/2003
EMC 44/2004
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testemunhas
Criação de Comissão de
DH nas polícias de todos
os estados
Criar um sistema nacional
de segurança pública
Garantir
ampla
representatividade
da
sociedade
civil
no
Conselho de Comunicação
Social
Democratizar o processo
de
concessão
de
radiodifusão comunitária

Mídia /rádios
comunitárias
Controle
efetivo
das
programações
das
emissoras de radiodifusão

PL-1966/2003; PL-1959/2007; PL1957/2007; PL-1950/2007; PL-1946/2007;
PL-1937/2007; PL-1913/2003; PL1898/2007; PL-1879/2007; PL-1780/1999;
PL-1771/2007; PL-1763/2007; PL1708/2003; PL-1669/2007; PL-1647/2007;
PL-1630/2007; PL-1577/2007; PL1568/2007; PL-1524/2003; PL-1503/2007;
PL-1486/2007; PL-1475/2003; PL1472/2007; PL-1463/1999; PL-145/2007;
PL-1424/2003; PL-1421/2003; PL1401/2003; PL-1398/2007; PL-1382/1999;
PL-1332/2007; PL-1332/2003; PL1312/2003; PL-1296/2003; PL-1206/2007;
PL-1201/2007; PL-1133/2007; PL1133/2003; PL-1043/2007; PL-1022/2007;
PLS 92/2003; PLS 86/2008; PLS 86/2006;
PLS 81/2005; PLS 80/2003; PLS 74/2008;
PLS 736/2007; PLS 69/2009; PLS 67/2006;
PLS 65/2007; PLS 636/2007; PLS 58/2007;
PLS 53/2009; PLS 477/2008; PLS 383/2003;
PLS 382/2008; PLS 380/2008; PLS
374/2003; PLS 372/2007; PLS 355/2004;
PLS 343/2003; PLS 334/2003; PLS
333/2004; PLS 329/2006; PLS 317/2009;
PLS 312/2003; PLS 297/2006; PLS
293/2006; PLS 283/2009; PLS 279/2006;
PLS 277/2009; PLS 272/2003; PLS
269/2007; PLS 256/2005; PLS 255/2009;
PLS 253/2005; PLS 251/2007; PLS
232/2003; PLS 23/2008; PLS 23/2007; PLS
229/2008; PLS 209/2009; PLS 204/2009;
PLS 204/2006; PLS 202/2005; PLS
198/2009; PLS 179/2004; PLS 178/2007;
PLS 178/2004; PLS 170/2008; PLS
165/2006; PLS 164/2009; PLS 123/2007;
PLS 121/2008; PLS 116/2007; PLS
115/2003; PLS 112/2006; PLS 111/2008;
PLS 104/2004; PEC-98/2007; PEC-94/2007;
PEC-91/2007; PEC-90/2007; PEC-75/2003;
PEC-62/2007; PEC-581/2006; PEC571/2006; PEC-56/2003; PEC-517/2006;
PEC-501/2002; PEC-474/2001; PEC473/2005; PEC-470/2001; PEC-462/2005;
PEC-451/2005; PEC-45/2007; PEC418/2005; PEC-395/2005; PEC-385/2009;
PEC-383/2009; PEC-382/2009; PEC381/2005; PEC-353/2009; PEC-344/2009;
PEC-330/2009; PEC-320/2004; PEC318/2008; PEC-315/2008; PEC-31/2007;
PEC-296/2008; PEC-293/2004; PEC265

Totais

292/2004; PEC-285/2004; PEC-281/2004;
PEC-279/2004; PEC-265/2008; PEC263/2004; PEC-255/2004; PEC-242/2008;
PEC-233/2008; PEC-230/2008; PEC227/2008; PEC-226/2008; PEC-225/2008;
PEC-219/2008; PEC-180/2003; PEC167/2007; PEC-166/2007; PEC-165/2007;
PEC-135/2007; PEC-129/2007; PEC106/2007; PEC-104/2003; PEC 87/2007;
PEC 8/2007; PEC 8/2003; PEC 75/2003; PEC
60/2005; PEC 59/2003; PEC 53/2005; PEC
52/2007; PEC 46/2003; PEC 44/2007; PEC
36/2006; PEC 29/2008; PEC 24/2008; PEC
24/2003; PEC 22/2005; PEC 22/2001; PEC
21/2005; PEC 17/2007; PEC 17/2003; PEC
13/2009; PEC 13/2008; PEC 13/2006; PEC
12/2008; PEC 11/2002.
437
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V Conferência Nacional de Direitos Humanos 2000
Categorias
Temáticas

Diretrizes
Criação da rede brasileira contra a tortura
Reformular a Lei n. 9.455/97
Criação de mecanismos de controle externo
das polícias militar e civil
Desmilitarização da polícia
Alteração do art. 9 do Código penal militar,
atribuindo à lesão corporal de qualquer
natureza as normas de competência da
Justiça comum
Autonomia em relação à Polícia dos
Institutos Periciais Técnicos, Institutos de
Medicina Legal, Inst. De Criminalística e Inst.
De Identificação

Tortura e
maus-tratos

Vincular por meio de legislação específica o
repasse de verbas e convênios à
obrigatoriedade da criação de Conselhos da
Comunidade junto às unidades prisionais
Criar um programa de amparos às vítimas e
famílias dos torturados no âmbito do SUS
Promover a capacitação de agentes do
Estado anti-tortura.
Criar mecanismos que detectem a
ocorrência de tortura psicológica nos locais
de trabalho
Instituir o procedimento de apresentação
imediata do preso à autoridade judiciária
Instituir uma educação multicultural.

Preconceito /
educação em
DH/
quilombolas

Estabelecer a criação de elementos
extracurriculares para a promoção dos
Direitos Humanos dentro dos organismos
policiais
Criação de núcleos de Direitos Humanos na
política militar e no sistema penitenciário
Reconhecimento
das
comunidades
remanescentes de quilombos

Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição

Leis e Emendas à
Constituição

PLC 160/2008; PLC 112/2009;
PLC 82/2008; PL-96/2007;
PL-89/2007; PL-871/2007;
PL-832/2003; PL-7575/2006;
PL-7404/2006; PL-7379/2002;
PL-7364/2006; PL-7228/2006;
PL-7197/2002; PL-7137/2006;
PL-7094/2006; PL-7078/2006;
PL-7053/2006; PL-700/2007;
PL-6912/2002; PL6865/2006; PL-6785/2006;
PL-6666/2002; PL-6630/2002;
PL-6588/2006; PL-6298/2005;
PL-6264/2005; PL-6214/2002;
PL-6213/2002; PL-6082/2002;
PL-6038/2002; PL-5959/2005;
PL-5882/2005; PL-5858/2005;
PL-5843/2005; PL-578/2003;
PL-5662/2001; PL-5614/2009;
PL-5572/2005; PL-5570/2005;
PL-5558/2005; PL-5546/2001;
PL-549/2007; PL-5450/2009;
PL-5448/2009; PL-5435/2009;
PL-5361/2005; PL-5352/2009;
PL-5346/2009; PL-5339/2009;
PL-5297/2009; PL-5293/2001;
PL-5289/2009; PL-5246/2001;
PL-5235/2009; PL-5233/2005;
PL-5179/2005; PL-5175/2009;
PL-5136/2009; PL-512/2003;
PL-5069/2009; PL-5041/2005;
PL-5037/2001; PL-4911/2005;
PL-4900/2009; PL-49/2007;
PL-4869/2009; PL4862/2001; PL-4857/2009;
PL-4688/2009; PL-4686/2009;
PL-4685/2009; PL-4684/2009;
PL-4684/2001; PL-4682/2009;
PL-4655/2009; PL-461/2007;
PL-4537/2001; PL-4515/2004;
PL-4437/2004; PL-4363/2001;
PL-432/2007; PL-4297/2004;
PL-4277/2008; PL-4232/2004;
PL-4228/2004; PL-4211/2008;
PL-417/2007; PL-416/2007;
PL-4129/2001; PL-4051/2008;
PL-4038/2008; PL-3941/2004;

LEI 9.982/2000
LEI 11.770/2008
LEI 11.707/2008
LEI 11.551/2007
LEI 11.530/2007
LEI 11.523/2007
LEI 11.489/2007
LEI 11.473/2007
LEI 11.340/2006
LEI 11.065/2004
LEI 10.886/2004
LEI 10.875/2004
LEI 10.778/2003
LEI 10.746/2003
LEI 10.714/2003
LEI 10.666/2003
LEI 10.455/2002
LEI 10.446/2002
LEI 10.359/2001
LEI 10.277/2001
LEI 10.258/2001
LEI 10.201/2001
LEI 10.054/2000
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Instituir políticas públicas que combatam a PL-394/2003; PL-3924/2004;
PL-3889/2008; PL-3844/2000;
feminilização da pobreza.
PL-3759/2008; PL-3751/2008;
Incentivar políticas públicas que combatam PL-3746/2008; PL-370/2007;
a violência doméstica contra crianças e PL-3461/2008; PL-3444/2008;
mulheres
PL-3435/2000; PL-3361/2008;
PL-3320/2008; PL-331/2007;
Desmilitarização da polícia
PL-3308/2000; PL-330/2007;
Incentivar a criação de iniciativas
PL-3274/2000; PL-3198/2000;
comunitárias que integrem a polícia com a
PL-3180/2004; PL-3147/2000;
comunidade local
PL-3094/2000; PL-3084/2008;
Promover ações integradas da polícia civil e PL-3047/2008; PL-301/2007;
militar
PL-2981/2004; PL-2941/2008;
Criar mecanismos que garantam o efetivo PL-291/2003; PL-2860/2000;
acesso de ex-presidiários aos serviços de PL-2853/2008; PL-2823/2003;
PL-2697/2007; PL-2629/2007;
capacitação e inclusão social
PL-2574/2007; PL-2505/2000;
Instituir conselhos comunitários que PL-2445/2007; PL-2431/2007;
tenham a competência de formular políticas PL-2309/2003; PL-2215/2007;
de segurança
PL-2072/2007; PL-2063/2003;
PL-1976/2007; PL-1950/2007;
Reformar o Código penal para valorizar as
PL-1946/2007; PL-1937/2007;
provas técnicas no lugar da confissão e dos
PL-1765/2007; PL-1669/2007;
testemunhos
PL-1524/2003; PL-145/2007;
Reformar a Justiça militar para que julgue PL-1332/2007; PL-1332/2003;
somente os crimes militares próprios e os PL-1304/2007; PL-1289/2007;
Segurança
outros pela justiça comum
PL-123/2007; PL-1216/2007;
pública
PL-1133/2007; PL-1022/2007;
(maioridade Adoção de penas alternativas
PDC-1579/2005; PDCpenal, presos)
1144/2004; PDC-1028/2003;
Dar autonomia às corregedorias de polícia
PDC-1002/2003; PLS 85/2006;
Criar conselhos comunitários de segurança PLS 736/2007; PLS 719/2007;
PLS 7/2008; PLS 683/2007;
que funcionem nos bairros
PLS 67/2006; PLS 65/2007;
Fim da revista íntima da família e PLS 61/2007; PLS 6/2008;
PLS 582/2007; PLS 50/2003;
voluntários que visitem as penitenciárias
PLS 461/2007; PLS 421/2008;
Construção nos Estados de hospitais PLS 372/2007; PLS 352/2009;
PLS 338/2003; PLS 30/2008;
penitenciários
PLS 3/2001; PLS 260/2006;
Incluir nos cursos de formação e exigir o PLS 256/2005; PLS 251/2007;
conhecimento para ingresso no Ministério PLS 230/2008; PLS 23/2009;
Público e Magistratura a discussão de temas PLS 190/2007; PLS 185/2004;
PLS 164/2009; PLS 161/2006;
relativos a Direitos Humanos
PLS 158/2006; PLS 12/2008;
Arquivamento dos PLs em tramitação no PEC-85/2007; PEC-73/2007;
Congresso que tratam do rebaixamento da PEC-64/2003; PEC-582/2002;
PEC-489/2005; PEC-48/2007;
idade penal
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Apoio ao substitutivo do ao PL n. 3844-D/97 PEC-399/2009; PECque dispõe sobre Educação em Direitos 377/2001; PEC-345/2004;
PEC-321/2001; PECHumanos
302/2004; PEC-272/2004;
Aprovação da PEC que prevê autonomia PEC-260/2000; PECadministrativa às Defensorias Públicas
242/2004; PEC-179/2003;
Apresentação de uma PEC que suprima o PEC-125/2007; PEC 8/2007;
art. 15 da CF no que diz respeito a PEC 65/2003; PEC 60/2005;
suspensão dos direitos políticos das pessoas PEC 5/2008; PEC 44/2007;
PEC 26/2007; PEC 26/2002;
condenadas criminalmente
PEC 22/2005; PEC 22/2001;
Regulamentação das ações da tropa de PEC 21/2005.
choque
Projeto de lei que preveja carência de 2
anos para que o agente policial desenvolva
atividade privada na sua área de atuação.
Regulamentação do § 7° do art. 144 da CF
Revisão e aperfeiçoamento da Lei 9.099 e
alteração do sistema inquisitorial no país
Criação de um "Fundo
Segurança Pública"

Nacional

de

Implementação de um 'piso nacional' de
vencimentos para os integrantes dos órgãos
de segurança pública
Emenda à Constituição que institua
percentual mínimo obrigatório de aplicação
de recursos em segurança publica nos entes
federados

Sistema
Internacional
de Proteção
aos DH

Mídia

Ratificação do Protocolo Facultativo n. 1 do
Pacto Internacional dos Diretos civis e
Políticos
Aprovação o PL do dept. João Fassarella que
proíbe a utilização dos recursos do Fundo
Nacional da Criança e da Assistência Social
para o pagamento de dívida externa
Criação de um Conselho de Comunicação
Social
Criação de um código nacional de ética para
os provedores de internet
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Alteração do projeto acerca do FISTEL para
que os fundos gerados pelas receitas
publicitárias sejam em parte direcionadas
para programação de utilidade pública
Totais

207

23
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VI Conferência Nacional de Direitos Humanos 2001
Categorias
Temáticas

Diretrizes
Aprovação dos PL que versem sobre a
punição aos crimes de intolerância
Dar prioridade ao PL dos Dept. Bem
Hur Ferreira e o Ex, Dep. Pedro
Wilson, que prevê a criação da
Comissão Especial com o objetivo de
agilizar os projetos de Lei que
tramitam na Câmara dos Deputados
sobre a questão negra e indígena
Formulação de políticas de ação
afirmativa
para
reduzir
as
desigualdades sociais entre etnias,
dentre elas cotas
Regulamentação do artigo o art. 68
do ADCT, sobre terra de quilombos

Racismo,
discriminação
racial, xenofobia/
ações afirmativas/
minorias sexuais/
quilombos e terras
indígenas

Inserir no Código de Processo Penal
um artigo obrigando o Judiciário a
recorrer aos antropólogos nas
questões criminais que envolvem as
comunidades ou indivíduos indígenas
Apoio aos projetos de parceria civil
entre pessoas do mesmo sexo
Alteração da lei de crimes raciais
incluindo também como tipo penal a
discriminação por orientação sexual e
á emenda constitucional que inclui no
combate a discriminação o termo de
orientação
Proposição de reparação em dinheiro
para os afros descendentes
Criação de um fundo nacional para
crianças e adolescentes afros
descendentes e indígenas
Definição de programas e projetos
dirigidos particularmente as mulheres
afros descendentes e indígenas
relativas à alfabetização e saúde
dentro da perspectiva da reparação
da população negra

Sistema Nacional Apoiar medidas que garantam
de Proteção de
coberturas universais em direitos
Direitos Humanos e econômicos, sociais e culturais

Projetos de Lei e Propostas de
Emenda à Constituição
PLC 122/2006; PL-832/2003;
PL-7575/2006; PL-7315/2006;
PL-7301/2006; PL-7099/2006;
PL-6912/2002; PL-6865/2006;
PL-6630/2002; PL-6528/2006;
PL-6264/2005; PL-6214/2002;
PL-6213/2002; PL-5882/2005;
PL-5560/2009; PL-5361/2005;
PL-5346/2009; PL-5293/2001;
PL-5265/2009; PL-5175/2009;
PL-5167/2009; PL-5078/2005;
PL-4914/2009; PL-4891/2009;
PL-4791/2009; PL-4734/2004;
PL-4732/2004; PL-4731/2004;
PL-4729/2004; PL-4723/2004;
PL-4597/2004; PL-4437/2004;
PL-4331/2001; PL-4295/2008;
PL-4257/2008; PL-4228/2004;
PL-4208/2001; PL-4205/2001;
PL-4203/2001; PL-3808/2008;
PL-3764/2008; PL-3578/2004;
PL-3571/2008; PL-3410/2008;
PL-3361/2008; PL-3352/2004;
PL-331/2007; PL-330/2007; PL3242/2004; PL-2941/2008; PL2853/2008; PL-2697/2007; PL2684/2007; PL-2636/2007; PL2629/2007; PL-2490/2007; PL2471/2007; PL-2445/2007; PL2431/2007; PL-2311/2007; PL2302/2007; PL-1797/2003; PL1735/2003; PL-1218/2007; PLS
9/2008; PLS 736/2007; PLS
605/2007; PLS 58/2005; PLS
52/2009; PLS 51/2009; PLS
39/2006; PLS 351/2008; PLS
23/2009; PLS 216/2008; PLS
216/2004; PLS 188/2004; PLS
186/2008; PLS 177/2004; PLS
115/2008; PLS 11/2005; PEC358/2005; PEC 45/2007; PEC
3/2004; PEC 27/2004; PEC
14/2009.

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 11.693/2008
LEI 10.639/2003
LEI 11.696/2008
LEI 11.645/2008
LEI 11.340/2006
LEI 11.126/2005
LEI 10.678/2003
LEI 10.558/2002
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educação em DH
(reforma do
Judiciário/
Educação em DH)
Totais

Apoiar projetos que incorpore nos
currículos escolares e como requisito
para exercício de cargos públicos a
matéria Direitos Humanos
Apoiar a modernização do Judiciário
85

8
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VII Conferência Nacional de Direitos Humanos 2002
Categorias
Temáticas

Diretrizes
Criar medidas repressivas,
penais e criação de para
coibir a prática do trabalho
escravo.
Confisco em rito sumario de
terras que utilizaram trabalho
escravo
Transferir para a Justiça
Federal a competência para
julgar ações de trabalho
escravo
Corte
imediato
de
financiamentos públicos aos
responsáveis por prática de
trabalho escravo.

Trabalho
escravo/
Reforma do
Judiciário/
reforma
tributária/
movimentos
sociais/
orçamento/
reciclagem de
lixo

Educação em
DH/ ações
afirmativas

Aprovar PL que institui
sistema tributário progressivo
Reformar o Judiciário democratizar
acesso
e
instituir mandato para seus
membros
Priorização dos catadores e
catadoras papel e materiais
recicláveis na gestão dos
resíduos sólidos urbanos
Criação de lei que tipifique
como
crime
de
responsabilidade
dos
governantes, ações polícias
de repressão aos movimentos
sociais
Criação de um fórum da
sociedade civil para o
controle sobre o Orçamento
da União
Transformação do Conselho
criado juntamente com o
Fundo de Combate à Pobreza,
nos moldes do CNAS e do
CONANDA, com participação
da sociedade civil
Criar um piso salarial nacional
para policiais
Retorno das disciplinas de
Civismo ao currículo escolar
nacional.

Projetos de Lei e Propostas de Emenda à
Constituição
PLP-62/2007; PLP-493/2009; PLP-432/2008;
PLP-386/2008; PLP-277/2008; PLP-271/2005;
PLP-25/2003; PLP-116/2007; PLC 82/2008; PLC
23/2005; PLC 205/2008; PLC 188/2008; PLC
15/2009; PL-986/2007; PL-983/2003; PL96/2007; PL-947/2007; PL-937/2003; PL905/2007; PL-904/2007; PL-903/2007; PL891/2007; PL-89/2007; PL-86/2007; PL846/2007; PL-832/2003; PL-828/2007; PL792/2007; PL-7710/2007; PL-769/2007; PL767/2007; PL-7575/2006; PL-7404/2006; PL740/2003; PL-7368/2006; PL-735/2007; PL7315/2006; PL-7301/2006; PL-7211/2002; PL7197/2002; PL-7105/2006; PL-7099/2006; PL7094/2006; PL-7047/2006; PL-7035/2006; PL700/2007; PL-70/2007; PL-6912/2002; PL690/2003; PL-6894/2002; PL-6865/2006; PL6794/2006; PL-679/2007; PL-6785/2006; PL6761/2002; PL-6732/2006; PL-6730/2006; PL6728/2006; PL-6691/2002; PL-6666/2002; PL6630/2002; PL-6608/2006; PL-6555/2002; PL6528/2006; PL-6518/2002; PL-648/2007; PL630/2007; PL-6264/2005; PL-6239/2005; PL6214/2002; PL-6213/2002; PL-6131/2002; PL609/2007; PL-6082/2002; PL-6080/2002; PL6038/2002; PL-5984/2009; PL-5974/2005; PL5963/2009; PL-5959/2005; PL-593/2003; PL5898/2009; PL-5890/2009; PL-5882/2005; PL5876/2009; PL-5860/2009; PL-5858/2005; PL5825/2009; PL-5823/2009; PL-5784/2005; PL578/2003; PL-5718/2005; PL-5715/2009; PL5687/2009; PL-5631/2009; PL-5626/2009; PL562/2007; PL-5581/2009; PL-5579/2009; PL5573/2009; PL-5570/2005; PL-5560/2009; PL5558/2005; PL-5532/2009; PL-5528/2009; PL5514/2009; PL-5491/2005; PL-549/2007; PL5487/2009; PL-5450/2009; PL-5448/2009; PL5438/2009; PL-5435/2009; PL-5435/2005; PL5415/2009; PL-541/2003; PL-5369/2009; PL5367/2009; PL-5367/2005; PL-5361/2005; PL5352/2009; PL-5346/2009; PL-5340/2009; PL5339/2009; PL-5322/2009; PL-5315/2009; PL5300/2009; PL-5297/2009; PL-5296/2009; PL5265/2009; PL-5264/2009; PL-5248/2005; PL5241/2009; PL-5235/2009; PL-5233/2005; PL522/2007; PL-5195/2009; PL-5188/2009; PL518/2007; PL-5175/2009; PL-516/2007; PL-

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 11.696/2008
LEI 11.693/2008
LEI 10.678/2003
LEI 10.639/2003
LEI 10.558/2002
LEI 12.016/2009
LEI 12.015/2009
LEI 11.959/2009
LEI 11.949/2009
LEI 11.891/2008
LEI 11.770/2008
LEI 11.707/2008
LEI 11.696/2008
LEI 11.645/2008
LEI 11.551/2007
LEI 11.530/2007
LEI 11.523/2007
LEI 11.489/2007
LEI 11.473/2007
LEI 11.445/2007
LEI 11.428/2006
LEI 11.354/2006
LEI 11.340/2006
LEI 11.284/2006
LEI 11.132/2005
LEI 11.111/2005
LEI 11.105/2005
LEI 11.065/2004
LEI 10.932/2004
LEI 10.886/2004
LEI 10.803/2003
LEI 10.778/2003
LEI 10.763/2003
LEI 10.746/2003
LEI 10.714/2003
LEI 10.637/2002
LEI 10.610/2002
LEI 10.559/2002
LEI 10.558/2002
LEI 10.467/2002
LEI 10.455/2002
LEI 10.446/2002
EMC 36/2002
EMC 42/2003
EMC 44/2004
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Apoio ao PL- 4766/1998
Inclusão
de
temas
transversais nos planos de
ensino da Educação Formal,
tais como a questão do idoso,
da
violência,
da
diversidade/discriminação em
todos os âmbitos e dos
portadores de deficiência
Criar
mecanismos
de
participação dos alunos na
elaboração
de
políticas
públicas de Educação
Criação de Escola de Pais no
âmbito do Ensino Público
Investir mais no trabalho de
Educação para adultos.
Ratificar a cota de 20% de
vagas aos indígenas do Brasil
nas Universidades Federais,
bem como em estágios no
serviço público
Proibir a circulação do
material
didático
cujo
conteúdo fere frontalmente a
cultura e dignidade do povo
indígena.
Inclusão do conteúdo de
psicologia nos currículos das
escolas
públicas
como
matéria obrigatória.
Criação de um Departamento
de Combate ao Racismo na
Escola, no âmbito das
Secretarias Estaduais de
Educação.
Retomar na Câmara Federal a
discussão do Projeto de Lei
que institui a Política Nacional
de Educação em Direitos
Humanos.
Incluir
nos
Parâmetros
Curriculares Nacionais a
questão da ética moral
Apoiar projetos de lei que
instituam cotas raciais e
sociais para ingresso no
ensino superior

5152/2009; PL-5136/2009; PL-5103/2009; PL5102/2009; PL-5078/2005; PL-5069/2009; PL5041/2005; PL-5016/2005; PL-4999/2009; PL4957/2009; PL-4900/2009; PL-4891/2009; PL4869/2009; PL-4857/2009; PL-4854/2005; PL4851/2005; PL-484/2007; PL-4839/2009; PL4820/2009; PL-4809/2005; PL-4798/2009; PL4791/2009; PL-4772/2009; PL-4757/2009; PL4734/2004; PL-4732/2004; PL-4731/2004; PL4729/2004; PL-4723/2004; PL-4692/2009; PL4688/2009; PL-4686/2009; PL-4685/2009; PL4684/2009; PL-4682/2009; PL-4653/2009; PL4641/2004; PL-461/2007; PL-4597/2004; PL4573/2009; PL-4532/2008; PL-4524/2004; PL4502/2004; PL-449/2003; PL-4489/2008; PL445/2003; PL-4444/2004; PL-4437/2004; PL4407/2004; PL-437/2007; PL-4365/2008; PL4358/2008; PL-4313/2008; PL-4297/2008; PL4295/2008; PL-4286/2008; PL-4285/2008; PL4257/2008; PL-4244/2008; PL-4228/2004; PL4184/2004; PL-4177/2008; PL-4173/2008; PL4173/2004; PL-4161/2008; PL-416/2007; PL4137/2004; PL-412/2007; PL-4099/2008; PL4048/2008; PL-4026/2004; PL-4018/2004; PL4015/2008; PL-4006/2008; PL-3957/2004; PL3955/2004; PL-3948/2004; PL-3941/2004; PL394/2003; PL-3912/2004; PL-3879/2008; PL3876/2008; PL-3831/2004; PL-3808/2008; PL3795/2008; PL-379/2007; PL-3788/2008; PL3764/2008; PL-3759/2008; PL-3729/2004; PL370/2007; PL-3681/2008; PL-3639/2008; PL3578/2004; PL-3576/2004; PL-3571/2008; PL3549/2008; PL-3536/2008; PL-3535/2008; PL3524/2004; PL-3500/2004; PL-3470/2008; PL3466/2008; PL-3461/2008; PL-3459/2008; PL3444/2008; PL-3410/2008; PL-3394/2008; PL338/2007; PL-3361/2008; PL-3352/2004; PL3342/2008; PL-3337/2004; PL-331/2007; PL330/2007; PL-3297/2008; PL-3283/2004; PL328/2007; PL-3242/2004; PL-324/2007; PL3237/2004; PL-323/2007; PL-3168/2008; PL3152/2008; PL-3134/2008; PL-31/2007; PL2981/2004; PL-297/2007; PL-2946/2008; PL2941/2008; PL-2929/2004; PL-2922/2008; PL29/2007; PL-2882/2008; PL-2866/2008; PL2853/2008; PL-2820/2003; PL-2753/2008; PL2735/2008; PL-2697/2007; PL-2684/2007; PL2668/2003; PL-2667/2003; PL-2659/2007; PL2653/2007; PL-2636/2007; PL-2635/2007; PL2629/2007; PL-2629/2003; PL-2604/2007; PL-
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Inclusão na formação de
policiais civis, militares e
federais, das temáticas do
combate à discriminação
contra mulheres, negros e
homossexuais e dos demais
aspectos
dos
Direitos
Humanos
Apoiar a proposta de reforma
e unificação das polícias
Garantir, mediante emenda
constitucional,
autonomia
administrativa, funcional e
orçamentária aos institutos
de
perícia
oficial
(criminalística
e
médico
legal),
ouvidorias
e
corregedorias do sistema
judicial-policial-penitenciário
Apoio ao PL que criar um
sistema nacional de apoio às
vítimas da violência
Aprovar lei visando garantir
aos defensores dos direitos
Segurança
humanos
acesso
às
pública/
unificação das Delegacias de Policia
policias/
Igualdade de tratamento para
maioridade
apenados
presos,
sem
penal/ terras privilégios para graduados
indígenas/
Apoiar
a
imediata
crimes
demarcação
das
terras
cometidos na indígenas;
retirar
ditadura/ crimes garimpeiros,
bio-piratas,
de abuso de
madeireiros e fazendeiros das
poder
terras indígenas
Aprofundamento do debate
sobre os PLs 2.057/91 —
Estatuto dos Povos Indígenas
e PL 1.610-B/96 — Mineração
em
terras
indígenas.
Reformulação do Estatuto do
Índio
Repúdio à redução da
maioridade penal
Aumentar as penas dos
crimes
de
abuso
de
autoridade e abuso de poder
Criação de estabelecimentos
prisionais federais em todas
as unidades da Federação

2587/2007; PL-257/2007; PL-2546/2007; PL2534/2007; PL-2490/2007; PL-2471/2007; PL2445/2007; PL-2440/2003; PL-2439/2003; PL2431/2007; PL-2428/2007; PL-2388/2007; PL2375/2003; PL-2364/2007; PL-2364/2003; PL2355/2007; PL-2313/2003; PL-2311/2007; PL2302/2007; PL-2296/2007; PL-2248/2007; PL2243/2007; PL-2239/2007; PL-2223/2007; PL2180/2007; PL-2173/2007; PL-2161/2007; PL2143/2007; PL-2123/2003; PL-2115/2007; PL2108/2007; PL-2108/2003; PL-2074/2007; PL2072/2007; PL-2072/2003; PL-2048/2007; PL2034/2007; PL-2029/2007; PL-2025/2007; PL20/2007; PL-1999/2007; PL-1984/2007; PL1976/2007; PL-1960/2007; PL-196/2007; PL1950/2007; PL-1946/2007; PL-1943/2007; PL1937/2007; PL-1920/2007; PL-1864/2007; PL1834/2003; PL-1830/2003; PL-1797/2003; PL1787/2003; PL-1739/2007; PL-1735/2003; PL1710/2003; PL-1706/2007; PL-1669/2007; PL1667/2007; PL-1654/2007; PL-1626/2007; PL1618/2003; PL-1609/2007; PL-1524/2003; PL1494/2007; PL-1472/2007; PL-145/2007; PL143/2003; PL-1409/2007; PL-1368/2007; PL1332/2007; PL-1332/2003; PL-1301/2007; PL1254/2003; PL-1218/2007; PL-121/2003; PL1201/2007; PL-1190/2007; PL-1166/2007; PL1142/2007; PL-1133/2007; PL-1131/2003; PL1129/2007; PL-1090/2003; PL-1022/2007;
PDC-1579/2005; PDC-1144/2004; PDC1028/2003; PDC-1002/2003; PLS 94/2008; PLS
91/2008; PLS 9/2008; PLS 9/2004; PLS
86/2008; PLS 86/2006; PLS 81/2005; PLS
78/2008; PLS 77/2004; PLS 74/2008; PLS
736/2007; PLS 714/2007; PLS 71/2009; PLS
70/2006; PLS 69/2009; PLS 67/2006; PLS
65/2007; PLS 636/2007; PLS 606/2007; PLS
605/2007; PLS 58/2007; PLS 58/2005; PLS
537/2007; PLS 53/2009; PLS 52/2009; PLS
51/2009; PLS 51/2008; PLS 504/2007; PLS
487/2003; PLS 47/2009; PLS 460/2008; PLS
46/2008; PLS 45/2007; PLS 42/2009; PLS
40/2006; PLS 39/2006; PLS 388/2009; PLS
384/2009; PLS 382/2008; PLS 372/2007; PLS
366/2008; PLS 355/2004; PLS 351/2008; PLS
35/2009; PLS 348/2003; PLS 343/2003; PLS
34/2008; PLS 33/2008; PLS 325/2006; PLS
32/2008; PLS 319/2005; PLS 317/2009; PLS
312/2007; PLS 293/2008; PLS 283/2009; PLS
283/2006; PLS 279/2006; PLS 271/2004; PLS
262/2009; PLS 258/2009; PLS 256/2005; PLS
275

Violência e
Mídia (rádios
comunitárias)

Violência e
política
Totais

Propor projeto de lei
disciplinando a proteção aos
dados pessoais e filmagens
em locais públicos
Exigir o esclarecimento dos
crimes cometidos durante a
ditadura militar e a punição
dos responsáveis
Que seja aprovado o decreto
que legisla sobre a concessão
e atuação dos meios de
comunicação de massa no
Brasil.
O congresso deve aprovar leis
contra
a
"propriedade
cruzada" e o monopólio da
comunicação
Emenda
à
Constituição
instituindo o direito de
"antena", ou seja, o direito ao
acesso obrigatório e gratuito
às estações de rádio e TV por
organização da sociedade civil
Elaboração de projeto de lei
instituindo mecanismos de
proteção da pessoa contra
programas
de
televisão
abusivos
Congresso
deve
adotar
medidas
urgentes
para
desburocratizar os trâmites
necessários à instalação de
milhares
de
rádios
comunitárias em todo o país
Regulamentação do uso da
internet para punir praticas
abusivas
Regulamentação do uso de
imagens obtidas mediante a
instalação
de
câmaras
filmadoras em ruas, vias e
locais Públicos
Revisão dos códigos penal e
de trânsito que entram em
contradição
Que seja tirado dos prefeitos
o poder para criar as guardas
municipais

255/2009; PLS 253/2006; PLS 251/2007; PLS
25/2007; PLS 25/2005; PLS 230/2005; PLS
23/2009; PLS 229/2008; PLS 223/2008; PLS
221/2006; PLS 22/2009; PLS 217/2005; PLS
216/2008; PLS 216/2004; PLS 209/2005; PLS
204/2006; PLS 198/2009; PLS 188/2004; PLS
186/2008; PLS 183/2009; PLS 180/2009; PLS
179/2009; PLS 177/2004; PLS 173/2009; PLS
172/2007; PLS 171/2007; PLS 170/2009; PLS
170/2008; PLS 169/2008; PLS 164/2009; PLS
155/2005; PLS 150/2006; PLS 146/2008; PLS
142/2007; PLS 123/2007; PLS 121/2008; PLS
115/2008; PLS 115/2006; PLS 112/2007; PLS
111/2008; PLS 11/2005; PLS 104/2004; PEC98/2007; PEC-94/2007; PEC-91/2007; PEC90/2007; PEC-85/2007; PEC-75/2003; PEC73/2007; PEC-7/2007; PEC-64/2003; PEC62/2007; PEC-589/2006; PEC-582/2002; PEC581/2006; PEC-571/2006; PEC-56/2003; PEC517/2006; PEC-501/2002; PEC-489/2005; PEC48/2007; PEC-473/2005; PEC-462/2005; PEC451/2005; PEC-45/2007; PEC-418/2005; PEC399/2009; PEC-395/2005; PEC-385/2009; PEC383/2009; PEC-382/2009; PEC-381/2005; PEC358/2005; PEC-353/2009; PEC-345/2004; PEC344/2009; PEC-330/2009; PEC-320/2004; PEC318/2008; PEC-315/2008; PEC-31/2007; PEC302/2004; PEC-296/2008; PEC-293/2004; PEC292/2004; PEC-285/2004; PEC-281/2004; PEC279/2004; PEC-272/2004; PEC-265/2008; PEC263/2004; PEC-255/2008; PEC-255/2004; PEC242/2008; PEC-242/2004; PEC-233/2008; PEC230/2008; PEC-227/2008; PEC-226/2008; PEC225/2008; PEC-219/2008; PEC-215/2007; PEC202/2007; PEC-195/2007; PEC-181/2003; PEC180/2003; PEC-179/2003; PEC-167/2007; PEC166/2007; PEC-165/2007; PEC-135/2007; PEC129/2007; PEC-125/2007; PEC-106/2007; PEC104/2003; PEC 82/2007; PEC 8/2007; PEC
8/2003; PEC 60/2005; PEC 55/2003; PEC
53/2005; PEC 52/2007; PEC 52/2005; PEC
5/2009; PEC 46/2003; PEC 45/2007; PEC
44/2007; PEC 36/2006; PEC 36/2005; PEC
34/2006; PEC 32/2008; PEC 31/2005; PEC
3/2004; PEC 29/2008; PEC 27/2004; PEC
26/2007; PEC 26/2002; PEC 24/2008; PEC
24/2003; PEC 23/2008; PEC 22/2005; PEC
21/2005; PEC 17/2007; PEC 17/2003; PEC
14/2009; PEC 13/2008; PEC 12/2008.
591
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VIII Conferência Nacional de Direitos Humanos 2003
Categorias
Temáticas

Segurança
pública

Diretrizes
Reestruturação das policias
Políticas de Integração das
policias estaduais
Criação
de
ouvidorias
independentes para controle
da atividade policial
Criação de corregedorias
policiais
autônomas
e
independentes
Fim do inquérito policial e
controle da investigação
célere pelo MP
Profissionalização
da
atividade
policial
(piso
salarial, plano de carreira,
assistência jurídica e saúde
mental e capacitação em
Direitos Humanos)
Criação de programas de
assistência a vitimas de
violência
Aprimoramento da legislação
sobre depoentes especiais
Estabelecer obrigatoriedade
da existência de Defensorias
Públicas para liberação de
recursos aos estados
Criação do conselho nacional
dos Direitos Humanos a
alimentação

Conselho
Nacional De
Direitos
Humanos
(CNDU) e
sistema de
proteção aos
Direitos
Humanos

Erradicação do trabalho
escravo
Políticas de ações afirmativas
Alteração
dos
seguintes
artigos do PL n. 4.715C/1994: 1°, 2°, 3°, §3 do art.
3, inc. II do art. 3, alínea 'b'
inc. XIV do art. 4, art. 14; e
inclusão de §3 ao art. 2, §6 ao
art. 3.
Criação
de
Conselhos
Estaduais
de
Direitos
Humanos e defesa social
Criação do CNDH

Projetos de Lei e Propostas de Emenda à
Constituição
PLC 178/2008; PL-96/2007; PL-89/2007; PL846/2007; PL-832/2003; PL-828/2007; PL784/2007; PL-7575/2006; PL-7404/2006;
PL-737/2007; PL-7257/2006; PL-7194/2006;
PL-7094/2006; PL-7040/2006; PL-700/2007;
PL-6865/2006; PL-684/2007; PL6785/2006; PL-654/2007; PL-6483/2006;
PL-6264/2005; PL-6089/2005; PL5959/2005; PL-5911/2005; PL-5882/2005;
PL-5858/2005; PL-578/2003; PL-5751/2009;
PL-5690/2009; PL-5670/2005; PL5575/2009; PL-5570/2005; PL-5558/2005;
PL-549/2007; PL-5450/2009; PL-5448/2009;
PL-5435/2009; PL-5361/2005; PL5352/2009; PL-5346/2009; PL-5339/2009;
PL-5297/2009; PL-5235/2009; PL5233/2005; PL-5210/2009; PL-5194/2005;
PL-5188/2009; PL-5175/2009; PL5136/2009; PL-5069/2009; PL-5041/2005;
PL-5016/2005; PL-4984/2009; PL4900/2009; PL-4869/2009; PL-4857/2009;
PL-4809/2005; PL-4688/2009; PL4686/2009; PL-4685/2009; PL-4684/2009;
PL-4682/2009; PL-4669/2009; PL4667/2004; PL-461/2007; PL-4575/2009;
PL-4574/2009; PL-4449/2008; PL4437/2004; PL-4240/2008; PL-4228/2004;
PL-4210/2008; PL-4162/2004; PL-416/2007;
PL-4148/2008; PL-4059/2004; PL3941/2004; PL-394/2003; PL-3909/2004;
PL-3842/2004; PL-3759/2008; PL-370/2007;
PL-3634/2004; PL-3616/2004; PL-355/2003;
PL-3536/2008; PL-3524/2004; PL3517/2008; PL-3500/2004; PL-3461/2008;
PL-3444/2008; PL-3361/2008; PL3337/2004; PL-331/2007; PL-330/2007; PL3283/2004; PL-3267/2008; PL-3175/2004;
PL-31/2007; PL-3023/2008; PL-2981/2004;
PL-2980/2004; PL-2941/2008; PL2922/2008; PL-2897/2008; PL-2871/2004;
PL-2853/2008; PL-2699/2003; PL2697/2007; PL-2684/2007; PL-268/2007;
PL-2668/2003; PL-2667/2003; PL2629/2007; PL-2519/2003; PL-2445/2007;
PL-2431/2007; PL-2375/2003; PL2355/2007; PL-2232/2007; PL-2144/2007;

Leis e Emendas
à Constituição
LEI 11.696/2008
LEI 11.693/2008
LEI 10.678/2003
LEI 10.639/2003
LEI 11.947/2009
LEI 11.804/2008
LEI 11.770/2008
LEI 11.707/2008
LEI 11.551/2007
LEI 11.530/2007
LEI 11.523/2007
LEI 11.489/2007
LEI 11.473/2007
LEI 11.446/2007
LEI 11.346/2006
LEI 11.340/2006
LEI 11.326/2006
LEI 11.265/2006
LEI 11.105/2005
LEI 11.065/2004
LEI 10.886/2004
LEI 10.836/2004
LEI 10.835/2004
LEI 10.814/2003
LEI 10.803/2003
LEI 10.778/2003
LEI 10.746/2003
LEI 10.714/2003
LEI 10.689/2003
LEI 10.446/2002
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Orçamento e
Direitos
Humanos

Criação
de
promotorias
especializadas em Direitos
Humanos
Criar espaços de participação
em âmbito municipal e
estadual
Determinação
de
um
orçamento especifico para o
Sistema Nacional de proteção
dos Direitos Humanos
Proibição de cortes no
orçamento dos recursos
destinados para programas
de Direitos Humanos

Educação em
Inclusão
do
EDH
Direitos
currículos universitários
Humanos (EDH)

Totais

PL-2108/2003; PL-2072/2007; PL2025/2003; PL-20/2007; PL-1999/2007; PL1976/2007; PL-1950/2007; PL-1946/2007;
PL-1937/2007; PL-1711/2007; PL1694/2007; PL-1673/2007; PL-1669/2007;
PL-1624/2003; PL-1575/2007; PL1560/2007; PL-1524/2003; PL-145/2007;
PL-1332/2007; PL-1332/2003; PL1254/2007; PL-1234/2007; PL-1234/2003;
PL-1133/2007; PL-1123/2007; PL1109/2007; PL-1092/2007; PL-1022/2007;
PLS 96/2009; PLS 9/2004; PLS 70/2006; PLS
67/2006; PLS 65/2007; PLS 51/2008; PLS
490/2003; PLS 487/2003; PLS 48/2004; PLS
472/2003; PLS 47/2003; PLS 372/2007; PLS
37/2007; PLS 337/2008; PLS 327/2005; PLS
317/2009; PLS 316/2009; PLS 283/2006;
PLS 256/2005; PLS 251/2007; PLS 25/2005;
PLS 23/2009; PLS 228/2007; PLS 203/2006;
nos PLS 201/2004; PLS 198/2009; PLS
183/2009; PLS 183/2008; PLS 182/2005;
PLS 164/2009; PLS 155/2005; PLS 14/2006;
PEC-214/2007; PEC 8/2007; PEC 60/2005;
PEC 52/2005; PEC 44/2007; PEC 39/2009;
PEC 22/2005; PEC 21/2005; PEC 10/2006.
190

30
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IX Conferência Nacional de Direitos Humanos 2004
Categorias
Temáticas

Crianças e
Adolescentes

Mulheres

Afrodescendentes

Diretrizes
Contra
a
diminuição
da
imputabilidade penal.
Criar programas de proteção a
crianças
e
adolescentes
indígenas e ribeirinhas em
situação de risco.
Criar e fortalecer programas e
espaços
públicos
multidisciplinares
de
atendimento às crianças e
adolescentes vítimas de violência
sexual.
Direito de assistência material e
à saúde incluindo alimentação e
vestuário aos filhos/as de mães
presas.
Estabelecimento de uma Política
Nacional para viabilizar a Lei da
Aprendizagem
Propor a criação de campanhas
educativas na mídia, em nível
nacional,
que
visem
a
preservação da imagem da
mulher.
Criação de programa específico
de proteção às mulheres vítimas
de violência doméstica e sexual,
pelo Governo Federal.
Promover a reparação dos danos
causados
às
populações
indígenas, negras, de rua, e
ciganos por meio de políticas
públicas através de políticas
públicas de ações afirmativas.
Promover
e
implementar
políticas públicas para negros
com caráter de transversalidade,
bem como ações afirmativas em
todas as esferas (mercado de
trabalho, mídia, educação, cotas
nas
universidades,
saúde,
política etc)
Criar sistema de cotas para
pessoas afro-descendentes nos
cargos em comissão nos diversos
poderes

Projetos de Lei e Propostas de Emenda à
Constituição
PLP-130/2004; PLC 87/2006; PLC 82/2008;
PLC 81/2007; PLC 79/2009; PLC 72/2007;
PLC 48/2007; PLC 47/2009; PLC 30/2007;
PLC 160/2008; PLC 158/2008; PLC
122/2006; PLC 112/2009; PLC 102/2005;
PL-978/2007; PL-944/2007; PL-937/2007;
PL-936/2007; PL-918/2007; PL-898/2007;
PL-843/2007; PL-814/2007; PL-81/2007;
PL-807/2007; PL-78/2007; PL-778/2007;
PL-772/2007; PL-771/2007; PL-76/2007;
PL-758/2007; PL-7575/2006; PL7531/2006; PL-7529/2006; PL-752/2007;
PL-7485/2006; PL-7472/2006; PL7438/2006; PL-7412/2006; PL-7343/2006;
PL-7315/2006; PL-7301/2006; PL7284/2006; PL-7269/2006; PL-7099/2006;
PL-7033/2006; PL-7031/2006; PL6903/2006; PL-6865/2006; PL-683/2007;
PL-682/2007; PL-6758/2006; PL6728/2006; PL-6697/2006; PL-6563/2006;
PL-6528/2006; PL-647/2007; PL6297/2005; PL-6280/2005; PL-6264/2005;
PL-6261/2005; PL-6198/2005; PL6162/2005; PL-6161/2005; PL-6001/2009;
PL-5982/2009; PL-5981/2009; PL5976/2009; PL-5966/2009; PL-5946/2005;
PL-5936/2009; PL-5896/2009; PL5882/2005; PL-5877/2009; PL-5863/2009;
PL-582/2007; PL-5816/2009; PL5810/2009; PL-5789/2009; PL-5694/2009;
PL-5686/2005; PL-5672/2009; PL5633/2005; PL-5630/2009; PL-5612/2005;
PL-5605/2009; PL-5589/2005; PL5561/2009; PL-5560/2009; PL-5514/2005;
PL-5503/2009; PL-5499/2005; PL5487/2009; PL-5486/2005; PL-5466/2009;
PL-5459/2009; PL-5422/2005; PL5383/2009; PL-5373/2009; PL-5364/2005;
PL-5361/2005; PL-5346/2009; PL5309/2005; PL-5297/2009; PL-5288/2009;
PL-5267/2009; PL-5265/2009; PL5209/2009; PL-5200/2009; PL-5175/2009;
PL-5167/2009; PL-5166/2005; PL5131/2005; PL-5128/2009; PL-5119/2009;
PL-5093/2009; PL-5090/2009; PL5078/2005; PL-5041/2005; PL-5027/2009;
PL-4994/2005; PL-4986/2009; PL-

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.952/2009
LEI 11.947/2009
LEI 11.942/2009
LEI 11.829/2008
LEI 11.804/2008
LEI 11.770/2008
LEI 11.765/2008
LEI 11.762/2008
LEI 11.737/2008
LEI 11.722/2008
LEI 11.706/2008
LEI 11.700/2008
LEI 11.698/2008
LEI 11.696/2008
LEI 11.693/2008
LEI 11.692/2008
LEI 11.664/2008
LEI 11.650/2008
LEI 11.645/2008
LEI 11.633/2007
LEI 11.619/2007
LEI 11.605/2007
LEI 11.583/2007
LEI 11.577/2007
LEI 11.551/2007
LEI 11.542/2007
LEI 11.530/2007
LEI 11.525/2007
LEI 11.523/2007
LEI 11.489/2007
LEI 11.433/2006
LEI 11.340/2006
LEI 11.332/2006
LEI 11.326/2006
LEI 11.274/2006
LEI 11.265/2006
LEI 11.259/2005
LEI 11.258/2005
LEI 11.254/2005
LEI 11.191/2005
LEI 11.185/2005
LEI 11.180/2005
LEI 11.129/2005
LEI 11.126/2005
LEI 11.118/2005
LEI 11.114/2005
LEI 11.106/2005
279

Criação do Fundo Nacional de 4968/2009; PL-4967/2009; PL-4966/2005;
Políticas Públicas para população PL-4949/2005; PL-4948/2009; PL4914/2009; PL-4909/2009; PL-4891/2009;
negra.
PL-4857/2009; PL-4826/2005; PLCriar programas de ações 4822/2009; PL-482/2007; PL-4804/2005;
afirmativas na saúde, para PL-4791/2009; PL-4777/2009; PLatendimento
às
doenças 4725/2009; PL-4693/2009; PL-4680/2009;
prevalentes na população negra. PL-4672/2009; PL-4653/2004; PLCriação pelo Governo Federal do 4650/2009; PL-4638/2009; PL-4608/2009;
Conselho Nacional de Política PL-4571/2008; PL-4535/2008; PLIndigenista
4527/2008; PL-4522/2004; PL-4508/2008;
Aprovação do Estatuto dos PL-4494/2008; PL-4484/2008; PLPovos Indígenas de acordo com a 4479/2004; PL-4448/2004; PL-4437/2004;
proposta
apresentada
ao PL-4407/2008; PL-4403/2004; PLCongresso
Nacional,
pelos 4400/2008; PL-4373/2008; PL-4367/2008;
representantes indígenas, em PL-4366/2004; PL-4340/2008; PL4329/2008; PL-4305/2008; PL-4295/2008;
1991
Criação de um sistema de PL-4294/2008; PL-4287/2008; PLeducação
escolar
indígena, 4257/2008; PL-4240/2008; PL-4235/2008;
inclusive de formação superior, e PL-4233/2008; PL-4186/2008; PLuma universidade indígena com 416/2007; PL-4149/2004; PL-4110/2008;
Povos
educação bilíngüe. Inclusão de PL-4104/2008; PL-4059/2004; PLIndígenas
linguagem dos sinais nas 4057/2008; PL-4016/2008; PL-3997/2008;
PL-3976/2008; PL-3969/2008; PLuniversidades.
Criar um Fórum Permanente dos 3941/2004; PL-3901/2008; PL-390/2007;
PL-3870/2008; PL-3854/2004; PLPovos Indígenas.
3849/2008; PL-3808/2008; PL-3783/2008;
Imediata demarcação das terras
indígenas, sem redução, com PL-3764/2008; PL-3755/2004; PLretirada dos
invasores
e 3750/2004; PL-3746/2008; PL-3744/2004;
indenização das benfeitorias de PL-3731/2008; PL-3692/2008; PL3669/2008; PL-3652/2004; PL-3633/2004;
boa fé
PL-3624/2008; PL-3610/2008; PLAdoção de cotas para negros e
3584/2008; PL-3571/2008; PL-3564/2008;
indígenas nas universidades
PL-3563/2008; PL-3534/2008; PLpúblicas
3532/2008; PL-353/2007; PL-3525/2008;
Que o Estado brasileiro se PL-3501/2008; PL-3469/2008; PLcomprometa com a promoção 346/2007; PL-3448/2008; PL-3440/2008;
dos DH da comunidade GLBT, PL-344/2007; PL-3420/2008; PLpromovendo a equiparação dos 3410/2008; PL-3406/2008; PL-3382/2008;
direitos (concedendo o direito à PL-3352/2004; PL-3347/2008; PLunião civil e ao registro civil de 3326/2008; PL-331/2007; PL-330/2007;
Gays, Lésbicas, acordo com a identidade de PL-3290/2008; PL-3269/2008; PLBissexuais e gênero) e combatendo a 3242/2004; PL-3220/2008; PL-3210/2008;
Transgêneros. homofobia.
PL-3183/2008; PL-316/2007; PLQue o Estado se comprometa 3155/2008; PL-3142/2004; PL-3140/2008;
com a aprovação das iniciativas PL-313/2007; PL-3110/2008; PL-31/2007;
legislativas que tramitam no PL-3084/2008; PL-3077/2008; PLCongresso Nacional que dispõem 3069/2004; PL-3054/2008; PL-3045/2008;
sobre os direitos da comunidade PL-2976/2008; PL-2967/2004; PLGLBT.

LEI 11.104/2005
LEI 10.940/2004
LEI 10.886/2004
LEI 10.884/2004
LEI 10.867/2004
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Criação de leis específicas que
criminalize a discriminação por
livre orientação sexual.
Criar conselhos municipais,
estaduais
e
federais das
diversidades sexuais.
Criar sistema de cotas para
pessoas com deficiência nos
cargos em comissão nos diversos
poderes.
Criar e fortalecer centros de
habilitação e reabilitação, com
Pessoas com
pessoas
qualificadas,
para
Deficiências e
atendimento de pessoas com
Surdos
deficiência e suas famílias, e
capacitar
educadores
para
implementação da educação
inclusiva. Criar um grupo de
fiscalização aos Centros de
Atendimento a Deficientes.
Instituir
normas
de
funcionamento das Instituições
de Longa Permanência – ILPIs,
Idosos
através da ANVISA, com
acompanhamento
dos
Ministérios Públicos Estaduais e
respectivos conselhos.
Instituir Ouvidorias Agrárias
autônomas, com independência
dos Ouvidores em relação à
nomeação, no âmbito das
Procuradorias Gerais de Justiça
nos Estados, articuladas com
Ouvidoria Agrária Nacional para
atuação na prevenção e combate
da violência no campo.
Adotar
medidas
para
o
desmantelamento das empresas
Política Agrária de segurança privada e patrulhas
e Fundiária
rurais, que servem de fachada
para milícias privadas.
Criar Comissões Especiais (com
representação dos Tribunais de
Justiça dos Estados Ministério
Público federal e estadual,
órgãos de Terras, Procuradorias
gerais
dos
Estados
e
representantes do movimento
social e Direitos Humanos) para
acompanhamento dos Processos
que apuram os assassinatos das

2963/2008; PL-2941/2008; PL-2921/2008;
PL-2902/2008; PL-2901/2008; PL2853/2008; PL-2821/2008; PL-2796/2008;
PL-2786/2008; PL-2743/2008; PL2713/2007; PL-2697/2007; PL-2676/2007;
PL-2665/2007; PL-2657/2007; PL2638/2007; PL-2629/2007; PL-2613/2007;
PL-2566/2007; PL-2504/2007; PL2490/2007; PL-2481/2007; PL-2471/2007;
PL-2461/2007; PL-2445/2007; PL2443/2007; PL-2431/2007; PL-235/2007;
PL-2311/2007; PL-2302/2007; PL2290/2007; PL-2285/2007; PL-2265/2007;
PL-2221/2007; PL-2197/2007; PL2194/2007; PL-2146/2007; PL-2142/2007;
PL-2122/2007; PL-2040/2007; PL2021/2007; PL-20/2007; PL-1959/2007;
PL-1931/2007; PL-1921/2007; PL1913/2007; PL-1904/2007; PL-1899/2007;
PL-1866/2007; PL-1855/2007; PL1771/2007; PL-1763/2007; PL-1735/2003;
PL-1647/2007; PL-164/2007; PL1630/2007; PL-163/2007; PL-1629/2007;
PL-1534/2007; PL-151/2007; PL-150/2007;
PL-144/2007; PL-1398/2007; PL1365/2007; PL-1357/2007; PL-129/2007;
PL-123/2007; PL-1218/2007; PL1214/2007; PL-1138/2007; PL-1092/2007;
PL-1090/2007; PL-108/2007; PL1043/2007; PDC-1640/2009; PDC1579/2005; PDC-1354/2004; PDC1144/2004; PLS 9/2008; PLS 74/2007; PLS
738/2007; PLS 7/2008; PLS 674/2007; PLS
67/2006; PLS 605/2007; PLS 60/2009; PLS
6/2009; PLS 592/2007; PLS 57/2008; PLS
54/2005; PLS 522/2007; PLS 487/2008;
PLS 480/2008; PLS 46/2009; PLS 45/2009;
PLS 449/2008; PLS 439/2008; PLS
393/2007; PLS 389/2008; PLS 383/2008;
PLS 364/2008; PLS 361/2008; PLS
352/2009; PLS 345/2007; PLS 342/2006;
PLS 330/2008; PLS 329/2006; PLS
322/2006; PLS 317/2007; PLS 315/2007;
PLS 314/2007; PLS 311/2008; PLS
307/2006; PLS 303/2006; PLS 285/2007;
PLS 284/2006; PLS 283/2008; PLS
277/2009; PLS 276/2009; PLS 268/2009;
PLS 257/2007; PLS 25/2009; PLS
249/2009; PLS 241/2009; PLS 24/2008;
PLS 239/2006; PLS 238/2008; PLS
23/2009; PLS 216/2008; PLS 216/2007;
281

vítimas da violência no campo e PLS 204/2009; PLS 202/2005; PLS
grilagem de terras públicas.
188/2008; PLS 188/2004; PLS 186/2008;
PLS 177/2004; PLS 176/2008; PLS
165/2009; PLS 164/2006; PLS 158/2009;
PLS 141/2008; PLS 14/2008; PLS
129/2007; PLS 125/2007; PLS 116/2007;
PLS 115/2008; PLS 111/2008; PLS
105/2008; PLS 54/2005; PEC-85/2007;
PEC-73/2007; PEC-590/2006; PEC489/2005; PEC-485/2005; PEC-48/2007;
PEC-399/2009; PEC-397/2009; PEC349/2009; PEC-345/2004; PEC-302/2004;
Revogação
imediata
da PEC-272/2004; PEC-242/2004; PECDesarmamento legislação que autoriza o porte 205/2007; PEC-196/2007; PEC-125/2007;
de armas.
PEC 7/2009; PEC 64/2007; PEC 35/2008;
PEC 3/2004; PEC 26/2007; PEC 15/2008;
PEC 101/2007.
416
Totais

52
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X Conferência Nacional de Direitos Humanos 2006
Categorias
Temáticas

Diretrizes

Direitos
Sociais

Destinação dos recursos do
orçamento prioritariamente às
políticas sociais
Aprovação de uma lei de
responsabilidade social que
vincule a administração pública
a metas de implementação de
políticas públicas nas áreas dos
direitos econômicos, sociais,
culturais e ambientais.
Criar uma CPI para investigar o
extermínio de jovens negros e
indígenas

Igualdade
Racial

Aprovação do Estatuto
Igualdade Racial

da

Criação do Fundo Nacional
para igualdade racial
Aprovação do PL da CD n.
Mulheres
37/2006 combate a violência
contra mulheres
Aprovação do PL da CD n.
1151/1995 que disciplina a
União
união civil de pessoas do
homoafetiva mesmo sexo
(minorias
Transformar o programa 'Brasil
sexuais)
sem homofobia' num plano
Nacional com fundo próprio

Direitos
Humanos
(CNDH,
Educação em
DH, criança e
adolescente/
hospitais
psiquiátricos)

Criação de Programas de
proteção
a
crianças
e
adolescentes ameaçados de
morte
Progressiva
extinção
dos
manicômios
Atualização
do
Programa
Nacional de Direitos Humanos
com ampla participação da
sociedade
Criação de conselhos de
Direitos Humanos no nível
federal, estadual e municipal aprovação do PL que cria o
CNDH

Projetos de Lei e Propostas de Emenda à
Constituição
PLC 87/2006;PLC 81/2007; PLC 79/2009;
PLC 72/2007; PLC 48/2007; PLC 47/2009;
PLC 160/2008; PLC 158/2008; PLC
112/2009; PL-978/2007; PL-935/2007; PL898/2007; PL-843/2007; PL-814/2007; PL81/2007; PL-7575/2006; PL-7531/2006;
PL-7438/2006; PL-737/2007; PL6903/2006; PL-6894/2006; PL-6865/2006;
PL-6852/2006; PL-6758/2006; PL6697/2006; PL-658/2007; PL-6537/2006;
PL-6001/2009; PL-5981/2009; PL5976/2009; PL-5966/2009; PL-5936/2009;
PL-5896/2009; PL-5877/2009; PL5863/2009; PL-582/2007; PL-5816/2009;
PL-5810/2009; PL-5789/2009; PL574/2007; PL-5694/2009; PL-5672/2009;
PL-556/2007; PL-5346/2009; PL5297/2009; PL-5292/2009; PL-5175/2009;
PL-5167/2009; PL-5147/2009; PL5128/2009; PL-5090/2009; PL-4982/2009;
PL-4968/2009; PL-4914/2009; PL4857/2009; PL-4822/2009; PL-4777/2009;
PL-4725/2009; PL-4693/2009; PL4650/2009; PL-4603/2009; PL-4575/2009;
PL-4574/2009; PL-4508/2008; PL4407/2008; PL-4367/2008; PL-4303/2008;
PL-4276/2008; PL-4210/2008; PL3997/2008; PL-3901/2008; PL-390/2007;
PL-3796/2008; PL-3783/2008; PL3669/2008; PL-3610/2008; PL-3563/2008;
PL-3534/2008; PL-3501/2008; PL344/2007; PL-3361/2008; PL-3326/2008;
PL-331/2007; PL-330/2007; PL-3244/2008;
PL-3220/2008; PL-3183/2008; PL3140/2008; PL-313/2007; PL-3110/2008;
PL-3084/2008; PL-2976/2008; PL2941/2008; PL-2901/2008; PL-2886/2008;
PL-2853/2008; PL-2821/2008; PL2700/2007; PL-2697/2007; PL-2665/2007;
PL-2657/2007; PL-2638/2007; PL2629/2007; PL-2566/2007; PL-2504/2007;
PL-2481/2007; PL-2445/2007; PL2431/2007; PL-2422/2007; PL-235/2007;
PL-2239/2007; PL-2194/2007; PL-

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.947/2009
LEI 11.942/2009
LEI 11.804/2008
LEI 11.770/2008
LEI 11.762/2008
LEI 11.720/2008
LEI 11.700/2008
LEI 11.698/2008
LEI 11.696/2008
LEI 11.693/2008
LEI 11.665/2008
LEI 11.664/2008
LEI 11.650/2008
LEI 11.633/2007
LEI 11.605/2007
LEI 11.583/2007
LEI 11.542/2007
LEI 11.530/2007
LEI 11.523/2007
LEI 11.489/2007
LEI 11.340/2006
LEI 11.274/2006
LEI 11.265/2006
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Inclusão da educação em 2141/2007; PL-1957/2007; PL-1879/2007;
Direitos Humanos do nível PL-1763/2007; PL-164/2007; PL1629/2007; PL-1575/2007; PL-1568/2007;
infantil até o universitário
PL-1534/2007; PL-1503/2007; PL123/2007; PLS 674/2007; PLS 592/2007;
PLS 57/2008; PLS 477/2008; PLS
380/2008; PLS 352/2009; PLS 293/2006;
PLS 284/2006; PLS 277/2009; PLS
269/2007; PLS 25/2009; PLS 241/2009;
Crimes
Julgamento e punição dos PLS 23/2009; PLS 23/2008; PLS 23/2007;
cometidos na crimes de tortura cometidos PLS 209/2009; PLS 178/2007; PLS
ditadura
durante a ditadura militar
170/2008; PLS 165/2006; PLS 158/2009;
PLS 14/2006; PEC-590/2006; PEC397/2009; PEC-349/2009; PEC-205/2007;
PEC-196/2007; PEC-195/2007; PEC
64/2007; PEC 35/2008; PEC 13/2009; PEC
13/2006; PEC 101/2007.
155
23
Totais
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XI Conferência Nacional de Direitos Humanos 2008
Categorias
Temáticas

Diretrizes
Criar um programa nacional de enfrentamento
a intolerância religiosa e discriminação étnicoracial
Elaboração de campanha maciça contra
quaisquer formas de preconceito estimulando
a diversidade
Criação de delegacias, varas, defensorias e
promotorias especializadas em questões de
racismo
Inclusão da temática dos direitos indígenas
para concursos públicos bem como na
formação desses profissionais

Criação de programas de formação em gênero
para futuros profissionais da área de saúde,
operadores do direito e policiais civis e
Discriminação militares, com ênfase na proteção dos direitos
étnico-racial, de de mulheres afro-descendentes e indígenas
gênero,
Criação de mecanismos para identificar a
religiosa, de
discriminação contra a mulher
orientação
sexual e de
Apoio aos PL que coíbem atos de violência
portadores do contra GLBT
HIV/AIDS (ações
Apoio a legalização da união estável
afirmativas/
Fomento às pesquisas sócio-demográficas e
minorias
históricas do movimento LGBT
sexuais)
Alterar a legislação para incorporar no conceito
de família os novos arranjos familiares e
respeitando a orientação sexual
Ações afirmativas para o segmento GLBT
Mecanismos que viabilizem a regulamentação
da alteração do nome civil
Mecanismos para a utilização do nome social
em todas as repartições públicas
Criação do Conselho Nacional de Promoção de
igualdade religiosa
Elaboração de programas de valorização e
preservação sociocultural religiosa
Criação de mecanismos para punição de atos
de intolerância

Projetos de Lei e
Propostas de Emenda à
Constituição
PLP-493/2009; PLP455/2009; PLP-447/2009;
PLP-446/2009; PLP432/2008; PLP-405/2008;
PLP-386/2008; PLP277/2008; PLC 79/2009;
PLC 47/2009; PLC
201/2008; PLC 188/2008;
PLC 178/2008; PLC
160/2008; PLC 158/2008;
PLC 150/2008; PLC
15/2009; PLC 141/2009;
PLC 116/2009; PLC
112/2009; PLC 106/2009;
PL-6001/2009; PL5984/2009; PL-5982/2009;
PL-5981/2009; PL5976/2009; PL-5966/2009;
PL-5963/2009; PL5936/2009; PL-5927/2009;
PL-5906/2009; PL5898/2009; PL-5896/2009;
PL-5890/2009; PL5877/2009; PL-5876/2009;
PL-5863/2009; PL5860/2009; PL-5825/2009;
PL-5823/2009; PL5816/2009; PL-5810/2009;
PL-5808/2009; PL5789/2009; PL-5780/2009;
PL-5779/2009; PL5752/2009; PL-5751/2009;
PL-5715/2009; PL5694/2009; PL-5690/2009;
PL-5687/2009; PL5672/2009; PL-5655/2009;
PL-5631/2009; PL5626/2009; PL-5614/2009;
PL-5605/2009; PL5579/2009; PL-5575/2009;
PL-5573/2009; PL5560/2009; PL-5557/2009;
PL-5539/2009; PL5537/2009; PL-5532/2009;

Leis e Emendas à
Constituição
LEI 11.693/2008
LEI 12.024/2009
LEI 12.016/2009
LEI 12.015/2009
LEI 11.977/2009
LEI 11.976/2009
LEI 11.971/2009
LEI 11.965/2009
LEI 11.961/2009
LEI 11.960/2009
LEI 11.959/2009
LEI 11.949/2009
LEI 11.947/2009
LEI 11.942/2009
LEI 11.922/2009
LEI 11.891/2008
LEI 11.888/2008
LEI 11.804/2008
LEI 11.802/2008
LEI 11.770/2008
LEI 11.727/2008
LEI 11.707/2008
LEI 11.706/2008
LEI 11.696/2008
LEI 11.687/2008
LEI 11.664/2008
LEI 11.645/2008
LEI 11.642/2008
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Indígenas,
Quilombolas e
Ciganos

Garantia de cotas voltadas para concursos PL-5528/2009; PLpúblicos proporcionais ao levantamento do 5514/2009; PL-5507/2009;
IBGE
PL-5498/2009; PLAbertura dos arquivos da escravidão a fim de 5493/2009; PL-5490/2009;
garantir o direito à memória dos afro- PL-5487/2009; PL5466/2009; PL-5458/2009;
descendentes
PL-5455/2009; PLAprovação do Estatuto da Igualdade Racial
5450/2009; PL-5448/2009;
Que os cartórios garantam 5% de seu PL-5438/2009; PLfaturamento em beneficio de populações 5435/2009; PL-5434/2009;
tradicionais, com histórico de exclusão e em PL-5432/2009; PL5420/2009; PL-5415/2009;
situação de vulnerabilidade
PL-5410/2009; PLInserir cotas para grupos étnico-raciais na 5367/2009; PL-5352/2009;
mídia televisiva
PL-5346/2009; PLAções afirmativas para inserção no mercado de 5340/2009; PL-5339/2009;
PL-5324/2009; PLtrabalho
5315/2009; PL-5300/2009;
Considerar a adoção de políticas afirmativas PL-5297/2009; PLcomo critério de desempate em processos 5290/2009; PL-5289/2009;
licitatórios, alterar a Lei 8666/93
PL-5281/2009; PLPolíticas afirmativas para pessoas vivendo com 5277/2009; PL-5274/2009;
PL-5265/2009; PLHIV /AIDS
5253/2009; PL-5242/2009;
Reconhecimento dos direitos patrimoniais, PL-5241/2009; PLprevidenciários, civis, administrativos e 5238/2009; PL-5235/2009;
trabalhistas para GLBT
PL-5231/2009; PL5210/2009; PL-5209/2009;
Alteração do PL 2976/08
PL-5200/2009; PLCriminalização da homofobia, apoio ao PLC 5188/2009; PL-5180/2009;
122/06
PL-5179/2009; PLClassificação dos crimes homofóbicos como 5175/2009; PL-5167/2009;
PL-5152/2009; PLhediondos e imprescritíveis
5136/2009; PL-5133/2009;
PL-5128/2009; PLImplementação da aposentadoria indígena
5092/2009; PL-5090/2009;
Obrigatoriedade da presença da FUNAI em PL-5070/2009; PL5069/2009; PL-5064/2009;
prisões em flagrantes dos indígenas
Criação de políticas públicas para quilombolas PL-5043/2009; PL5037/2009; PL-4999/2009;
Demarcação e regularização de terras PL-4986/2009; PLquilombolas
4984/2009; PL-4978/2009;
Tombar as aldeias indígenas, as edificações PL-4968/2009; PLquilombolas, as comunidades ribeirinhas, os 4967/2009; PL-4966/2009;
acampamentos ciganos como forma de PL-4957/2009; PLpreservar os elementos socioculturais dessas 4914/2009; PL-4909/2009;
comunidades
PL-4905/2009; PLCriação de delegacias, varas, defensorias e 4900/2009; PL-4891/2009;
promotorias especializadas em questões de PL-4883/2009; PLcombate à violência intra-familiar e doméstica 4877/2009; PL-4869/2009;
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Aprovar a PEC que limita a extensão das
propriedades de terra privadas e proporciona
condições de acesso a terras às comunidades
tradicionais
Efetivação da licença maternidade por seis
meses
Liberação do aborto para além dos casos
Mulheres/
previstos em lei
Profissionais do
Criação de alas específicas nos presídios para
sexo
abrigar mulheres grávidas
Regulamentar a prostituição de mulheres como
direito ao trabalho sexual
Ampliação da previsão legal a fim de conceder
às pessoas com deficiência auditiva e mudos a
isenção do IPI
Pessoas com
deficiência/
Pessoas com
transtornos
mentais

Extensão da isenção do ICMS para todas as
pessoas com deficiência
Implementação de políticas afirmativas para
pessoas com deficiência no ensino superior
Garantia de passe livre em transportes
coletivos para todos os estudantes de baixa
renda, sobretudo os jovens com deficiência
Garantia de revisão das interdições judiciais
para pessoas com transtornos mentais

Ampliação dos programas de transferência de
renda, sobretudo aos grupos historicamente
vulneráveis
Pessoas/grupos/
famílias em
situação de
vulnerabilidade
social ou
historicamente
vulneráveis /
famílias de baixa
renda

Implementação de políticas públicas para as
vitimas de escalpelamentos
Repúdio à pratica higienistas contra as pessoas
em situação de rua sendo a ela garantido a sua
permanência na rua, caso assim queriam
Aprovação do PL 299/2004 para criação do
Programa Nacional de Inclusão social da
população em situação de rua
Criação de uma ouvidoria para a população em
situação de rua para apurar denúncias de
violação de Direitos
Isenção do pagamento de tarifa de energia
para as famílias de baixa renda

PL-4857/2009; PL4848/2009; PL-4839/2009;
PL-4822/2009; PL4820/2009; PL-4806/2009;
PL-4798/2009; PL4795/2009; PL-4791/2009;
PL-4782/2009; PL4777/2009; PL-4757/2009;
PL-4740/2009; PL4725/2009; PL-4693/2009;
PL-4692/2009; PL4688/2009; PL-4686/2009;
PL-4685/2009; PL4684/2009; PL-4682/2009;
PL-4672/2009; PL4669/2009; PL-4655/2009;
PL-4653/2009; PL4652/2009; PL-4650/2009;
PL-4637/2009; PL4636/2009; PL-4635/2009;
PL-4634/2009; PL4633/2009; PL-4596/2009;
PL-4587/2009; PL4583/2009; PL-4578/2009;
PL-4575/2009; PL4574/2009; PL-4535/2008;
PL-4532/2008; PL4531/2008; PL-4527/2008;
PL-4508/2008; PL4494/2008; PL-4489/2008;
PL-4486/2008; PL4484/2008; PL-4477/2008;
PL-4467/2008; PL4454/2008; PL-4449/2008;
PL-4441/2008; PL4425/2008; PL-4407/2008;
PL-4377/2008; PL4376/2008; PL-4367/2008;
PL-4366/2008; PL4358/2008; PL-4357/2008;
PL-4340/2008; PL4328/2008; PL-4320/2008;
PL-4313/2008; PL4312/2008; PL-4308/2008;
PL-4305/2008; PL4297/2008; PL-4295/2008;
PL-4286/2008; PL4285/2008; PL-4277/2008;
PL-4263/2008; PL4257/2008; PL-4244/2008;
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Trabalho
escravo

Segurança
alimentar e
nutricional

Moradia/
Sistema
habitacional/
Habitação
popular

Conflitos
fundiários

Proteção aos
Direitos
Humanos
(CNDH/
movimentos
sociais)

Isenção tributaria para produtos de cesta PL-4240/2008; PLbásica
4216/2008; PL-4211/2008;
Regulamentação dos critérios de incineração PL-4210/2008; PLde alimentos estocados para fins de 4177/2008; PL-4175/2008;
manutenção de preços, destinando-os às PL-4173/2008; PL4172/2008; PL-4169/2008;
famílias em situações de vulnerabilidade
PL-4162/2008; PLAprovação de PEC contra o trabalho escravo e 4161/2008; PL-4156/2008;
conseqüente desapropriação para fins de PL-4148/2008; PLreforma agrária das propriedades que utilizam 4110/2008; PL-4099/2008;
PL-4051/2008; PLtrabalho escravo
4048/2008; PL-4038/2008;
Criação de fundo de amparo aos trabalhadores
PL-4037/2008; PLresgatados do trabalho escravo
4029/2008; PL-4015/2008;
Criação de mecanismo de vigilância alimentar e PL-4010/2008; PLnutricional
4006/2008; PL-3997/2008;
criação de reservas de segurança alimentar nas PL-3994/2008; PLpropriedades de monocultura bioenergética e 3969/2008; PL-3967/2008;
PL-3930/2008; PLde celulose
3901/2008; PL-3894/2008;
Reestruturação do Sistema Nacional de PL-3889/2008; PL3879/2008; PL-3876/2008;
Habitação
PL-3870/2008; PLImplementar um programa nacional de 3849/2008; PL-3815/2008;
PL-3808/2008; PLhabitação popular
3795/2008; PL-3788/2008;
PL-3783/2008; PLCriação de programas de habitação para 3764/2008; PL-3759/2008;
grupos e famílias em situação de PL-3751/2008; PLvulnerabilidade social
3746/2008; PL-3693/2008;
PL-3681/2008; PLDescriminalização das ocupações de terra e seu 3669/2008; PL-3665/2008;
reconhecimento como mecanismo legitimo de PL-3661/2008; PL3647/2008; PL-3639/2008;
luta social e efetivação dos DH
PL-3624/2008; PLRevogação da MP 2183-56/2001 que 3610/2008; PL-3595/2008;
criminaliza ocupações coletivas de terra
PL-3584/2008; PLCriação de um grupo de mediação dos conflitos 3571/2008; PL-3563/2008;
fundiários e criação de varas, promotorias e PL-3549/2008; PLdefensorias públicas especializadas em 3536/2008; PL-3535/2008;
PL-3534/2008; PLconflitos agrários e fundiários
3521/2008; PL-3517/2008;
Criação de uma Comissão Nacional de PL-3503/2008; PLConciliação e Verdade investiguem os crimes 3501/2008; PL-3498/2008;
históricos contra os DH
PL-3470/2008; PLAdoção de uma política de proteção dos 3469/2008; PL-3466/2008;
PL-3461/2008; PLdefensores de DH
3459/2008; PL-3448/2008;
Combate à criminalização dos movimentos
PL-3445/2008; PLsociais
3444/2008; PL-3440/2008;
Vincular o 3° PNDH ao ciclo orçamentário
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Promover educação em DH
Implementar o Sistema Nacional de DH
Aprovação do PL 4715/94 que transforma o
Conselho Nacional de Direitos da Pessoa em
Conselho Nacional de DH
Reestruturação do Sistema Prisional
Normatização dos procedimentos de revista
aos visitantes do sistema prisional, utilizandose tecnologias alternativas
Alterar o art. 144 da CF no sentido de
desmilitarizar os policiais militares
Elaboração de legislação orgânica que
regulamente a disciplina, hierarquia e os
direitos e deveres dos policiais
Criação de um conselho gestor de caráter
paritário e deliberativo para formular e
executar a política nacional de segurança
pública
Violência,
Segurança
Pública, Tortura,
Presos,
Administração
da Justiça e
acesso à justiça,
Reforma do
Judiciário

Estabelecimento de um plano de carreira para
a polícia
Desvinculação da polícia técnica científica da
polícia comum e das Secretarias de Segurança
Pública
Restringir o uso de carros blindados e
desautorizar, por completo o uso dos carros de
guerra (veículos tipo Caveirão) pelas agências
policiais
Criar mecanismos de controle externo do
Judiciário
Regulamentação da Lei 10.216/01 e portaria
MS 106/00
Criação de comitê de combate à tortura
Elaboração de um plano de redução da
violência policial
Reforma do Judiciário
democratizá-lo

no

sentido

de

Aprovação de autonomia plena da Defensoria
publica
Tipificar no código penal os crimes de violência
psicológica, assédio moral e sexual;

PL-3420/2008; PL3410/2008; PL-3406/2008;
PL-3394/2008; PL3368/2008; PL-3361/2008;
PL-3360/2008; PL3347/2008; PL-3343/2008;
PL-3342/2008; PL3326/2008; PL-3320/2008;
PL-3290/2008; PL3281/2008; PL-3269/2008;
PL-3267/2008; PL3220/2008; PL-3183/2008;
PL-3168/2008; PL3152/2008; PL-3140/2008;
PL-3139/2008; PL3134/2008; PL-3110/2008;
PL-3103/2008; PL3084/2008; PL-3072/2008;
PL-3047/2008; PL3023/2008; PL-3021/2008;
PL-3020/2008; PL3008/2008; PL-2976/2008;
PL-2967/2008; PL2953/2008; PL-2946/2008;
PL-2941/2008; PL2922/2008; PL-2902/2008;
PL-2901/2008; PL2897/2008; PL-2882/2008;
PL-2870/2008; PL2866/2008; PL-2853/2008;
PL-2821/2008; PL2818/2008;PL-2801/2008;
PL-2735/2008; PDC1349/2008; PLS 96/2009;
PLS 94/2008; PLS 91/2008;
PLS 9/2008; PLS
79/2008;PLS 78/2008; PLS
77/2008; PLS 71/2009; PLS
7/2009; PLS 7/2008; PLS
6/2008; PLS 57/2008; PLS
56/2009;PLS 52/2009;PLS
51/2009;PLS 51/2008;PLS
487/2008; PLS 47/2009;
PLS 460/2008; PLS
46/2009; PLS 46/2008; PLS
453/2008; PLS 45/2009;
PLS 449/2008; PLS
445/2008;PLS 441/2008;
PLS 439/2008; PLS
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Alterar legislação penal sobre abuso sexual de 421/2008; PLS
crianças, adolescentes e jovens, classificando o 42/2009;PLS 409/2008;
PLS 393/2008; PLS
crime como passível de ação penal pública
389/2008; PLS 388/2009;
Revisão do Programa de Erradicação do PLS 384/2009;PLS
Trabalho Infantil – PETI
373/2008; PLS 369/2009;
Implementar ações de descriminalização dos PLS 366/2009; PLS
366/2008; PLS 364/2008;
usuários de álcool e outras drogas
PLS 352/2009; PLS
Criação de incentivo fiscal de Imposto sobre
351/2008; PLS 35/2009;
serviço de qualquer natureza (ISSQN) para
PLS 344/2009; PLS
empresas que contratem egressos do sistema
34/2008; PLS 337/2008;
prisional
PLS 330/2008; PLS
Elaboração de LC que regulamente o 33/2008; PLS 321/2009;
procedimento administrativo para pagamento PLS 32/2008; PLS
de indenizações às pessoas vítimas de violência 316/2009; PLS 311/2008;
PLS 308/2009; PLS
institucional
30/2008; PLS 293/2008;
Federalização dos crimes graves contra direitos PLS 277/2009; PLS
humanos
276/2009; PLS 268/2009;
PLS 262/2009; PLS
Reformulação do inquérito policial
260/2008; PLS 258/2009;
Regulamentar os atos de prisão com o
PLS 25/2009; PLS
aumento da pena prevista na Lei 4898/65
249/2009; PLS 241/2009;
Aprovação de uma lei que equipare as PLS 241/2008; PLS
condições de remição da pena por dia de 24/2008; PLS 238/2008;
trabalho aos dias de estudo
PLS 230/2008; PLS
23/2009; PLS 223/2008;
Elaboração de uma reforma processual
PLS 22/2009; PLS
Aprovação PL sobre extinção da justiça militar. 216/2008; PLS 215/2008;
Reciclagem de Criação de uma política permanente de lixo PLS 212/2009; PLS
lixo
reciclável
21/2008; PLS 209/2009;
Equiparação dos trabalhadores rurais e PLS 204/2009; PLS
198/2009; PLS 188/2008;
Trabalhadores trabalhadores regidos pela CLT aos servidores
PLS 186/2008; PLS
públicos
Rurais
183/2009; PLS 183/2008;
Aprovação do Estatuto do Lavrador
PLS 180/2009; PLS
Responsabilida
179/2009; PLS 176/2008;
Aprovação do PL de responsabilidade social
de Social
PLS 173/2009; PLS
Imunidade
Emenda à Constituição para acabar com a 170/2009; PLS
parlamentar
imunidade parlamentar formal
170/2008;PLS 169/2008;
PLS 165/2009; PLS
Sistema
Tributário/
Que o Legislativo crie uma lei de imposto sobre 164/2009; PLS 161/2009;
PLS 158/2009; PLS
grandes
grandes fortunas
146/2008; PLS 141/2008;
fortunas/
PLS 14/2008; PLS
Ampliação da incidência da contribuição social
126/2009; PLS 12/2008;
sobre a lucratividade dos bancos e cartórios,
PLS 118/2008; PLS
assegurando a destinação dos recursos às
Cartórios
115/2008; PLS 111/2008;
políticas públicas de distribuição de renda
PLS 106/2009; PLS
Estatização dos cartórios extrajudiciais
105/2008; PLS 102/2008;
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Reforma
tributária
ambiental
Sistema
previdenciário

Reforma política

Transparência
publica
Estrangeiros
Rádios
comunitárias

Reforma tributaria ambiental
Alteração do sistema previdenciário

Agilizar a reforma política (voto facultativo,
financiamento publico, fidelidade partidária)

Criar o Conselho Nacional de Transparência
Publica
Alteração do Estatuto do Estrangeiro
Revogação da Lei 11.111/2005
Descriminalização das rádios comunitárias
Criar e regulamentar mecanismos
participação popular na elaboração
orçamentos e controle de repasses

de
de

Educação e
cultura em DH/ Regulamentar o art. 33 da LDB
Orçamento e Implementar o ensino de DH em todos os
controle social níveis e exigir como condição para entrada em
concursos públicos

PL-5853/2009; PL5581/2009; PL-5421/2009;
PL-5296/2009; PL5264/2009; PL-5195/2009;
PL-5103/2009; PL5102/2009; PL-4772/2009;
PL-4365/2008; PL2753/2008; PEC397/2009; PEC-392/2009;
PEC-385/2009; PEC384/2009; PEC-383/2009;
PEC-382/2009; PEC378/2009; PEC-376/2009;
PEC-365/2009; PEC353/2009; PEC-349/2009;
PEC-344/2009; PEC330/2009; PEC-318/2008;
PEC-315/2008; PEC314/2008; PEC-311/2008;
PEC-296/2008; PEC265/2008; PEC-242/2008;
PEC-241/2008; PEC233/2008; PEC-230/2008;
PEC-227/2008; PEC226/2008; PEC-225/2008;
PEC-219/2008; PEC
7/2009; PEC 5/2009; PEC
5/2008; PEC 39/2009; PEC
35/2008; PEC 32/2008;
PEC 3/2009; PEC 23/2008;
PEC 14/2009; PEC
13/2008; PEC 12/2008.

Educação em DH na educação não-formal
Regulamentar o art. 221 da CF
Direito à
memória e à
verdade/ Crimes
cometidos na
ditadura

Totais

Criar centros de referência de memória e
verdade como política de Estado
Rejeitar o PLS que altera lei 10559/2002
Revogar a lei de segurança nacional
Criar uma Comissão Nacional da Memória,
Verdade e Justiça.
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