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O nosso trabalho na Unale 
em 2019 foi intenso. Durante todo 
o ano percorremos as Assembleias com o propósito de 
fortalecer o nome da entidade e de fortalecer a voz de 
cada parlamentar em seus estados, principalmente no 
Congresso Nacional. Com isso, reafirmamos as nos-
sas parcerias, na mesma oportunidade encurtamos o 
relacionamento com os respectivos presidentes e seus 
parlamentares e, como resultado, obtivemos mais de 
300 novas filiações à entidade.

Ganhamos força com a aprovação da Lei Federal nº 
13.862 de 31 de julho de 2019, que dá direito à carteira 
de identidade funcional do parlamentar no território 
nacional. Agora, cada parlamentar terá seu documento 
de identificação exclusivo, o que irá facilitar a dinâmica 
do exercício da função.

Outra grande conquista foi o passaporte oficial para os 
deputados estatuais que forem representar seus estados, 
praticando a paradiplomacia em missões institucionais 
no estrangeiro.

Ainda na esfera internacional, firmamos uma parceria 
com o Ministério das Relações Exteriores para comba-
ter o suicídio e atender aos 3,8 milhões de brasileiros 
vivendo no exterior. 

Também tratamos do pacto federativo no intuito de forta-
lecer a parceria das Assembleias Legislativas e ampliar 
a atuação do Legislativo Estadual. Temos propostas 
de mudanças na Constituição Federal que precisam 
caminhar em conjunto com todas as Casas. Atuamos 
na reunião de discussão sobre a Reforma da Previdência 
no Senado Federal, onde foi reforçada a importância 

da participação dos estados e municípios no respectivo 
processo de reestrutação previdenciária.

Porém, onde mais ganhamos força foi com os Seminá-
rios Regionais de Promoção e Defesa da Cidadania, nos 
quais discutimos os temas: Suicídio e Automutilação, 
Combate à Violência contra as Mulheres e a Implantação 
do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) para 
todas as regiões do Brasil. Foram colhidas informações, 
sugestões e soluções de políticas públicas de valorização 
à vida, ouvidas as pessoas e levantadas sugestões para 
políticas públicas que valorizem a vida, o que serviu para 
embasar o tema que marca a nossa 23ª Conferência 
Nacional da Unale, intitulado: “Humanizando as leis em 
um novo tempo”.

Todas essas realizações são uma continuação do tra-
balho dos outros ex-presidentes, que durante os seus 
mandatos iniciaram esta construção. Muita coisa con-
seguimos concretizar ao longo de 2019, nessa mesma 
toada, estamos iniciando projetos, que serão realizados 
pela próxima mesa executiva, sempre com o foco em 
fortalecer o Legislativo Estadual.

Presidente  
Kennedy Nunes (SC)
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Seminários 
regionais
Com o apoio do Governo Federal e 
das Assembleias, a entidade realizou 
ao longo do ano um ciclo de cinco 
seminários regionais, que reuniram 
cerca de 1300 participantes, entre pa-
lestrantes, especialistas, parlamenta-
res, estudantes e representantes da 
sociedade civil, para debater temas 
de valorização da vida.

Os Seminários foram recebidos pelo 
Distrito Federal e pelos estados do 
Amazonas, de Santa Catarina, do 
Rio de Janeiro e de Pernambuco. 
Ao todo, foram 1312 participantes 
dentre eles 182 parlamentares e 
164 propostas de projetos foram 
apresentadas ao longo dos eventos. 

Sendo elas, 71 voltadas para o com-
bate da violência contra a mulher, 41 
voltadas para a segurança pública e 
52 voltadas às temáticas de suicídio 
e automutilação.

No dia 04 de novembro, parlamenta-
res, membros da equipe técnica e da 
Unale compilaram os dados do proto-

colo de ideias dos grupos de trabalho 
dos eventos. Como desdobramento 
de todo o trabalho desenvolvido em 
2019, a Fundação Getúlio Vargsas 
(FGV) irá analisa em 2020 o texto final 
do protocolo de ideias, para então, 
por meio de estude técnico irá ela-
borar uma Política Pública Nacional 
de Prevenção ao Suicídio.

182   parlamentares participantes

1312   participantes gerais

164   propostas apresentadas
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1º Seminário 
(Região Centro-Oeste | DF)  06 de maio

Total de participantes: 86
Total de parlamentares: 27

3º Seminário 
(Região Sul | SC) 29 de agosto

Total de participantes: 279
Total de parlamentares: 45

2º Seminário 
(Região Norte | AM) 13 de junho

Total de participantes: 445
Total de parlamentares: 48

4º Seminário 
(Região Sudeste | RJ) 18 de setembro

Total de participantes: 211
Total de parlamentares: 17

5º Seminário 
(Região Nordeste | PE) 03 de outubro

Total de participantes: 276
Total de parlamentares: 45
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SUICÍDIO E AUTOMUTILAÇÃO

Componentes do Grupo de Trabalho:

•   Deputado Diogo Moraes (PE), Secretário da UNALE

•   Dr. Elias Lacerda, Presidente da Comissão da Rede Internacional de Excelência Jurídica do DF

•   Marcelo Dias, Diretor de Desafios Sociais no Âmbito Familiar, da Secretaria Nacional da Família, Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos

•   Relatora: Rosângela Sousa, Secretária Associação Brasileira de Rádios e Televisões Legislativas (ASTRAL)

AÇÕES A SEREM EXECUTADAS 
PELO PODER LEGISLATIVO

 Todas as Assembleias Legislativas devem implemen-
tar a tríade: Audiência Pública + Frente Parlamentar 
+ Criação de Lei. Levar essa ideia para os municípios; 

 Importante classificar os pacientes psiquiátricos como 
vermelho quando forem internados. (Atualmente estão 
sendo classificados como verde);

 Fortalecer a rede dos dados primários (transtornos 
mentais), que podem levar ao suicídio: Depressão/ 
Uso de álcool e outras drogas/ Esquizofrenia.

 Atenção e expansão do Comitê Estadual de Promoção 
à Vida e Prevenção do Suicídio, no Estado do Rio Grande 
do Sul;

 Enfrentamento pela UNALE junto aos grupos e sites 
que estimulem violência;

 Frentes parlamentares estaduais, colocar isso como 
pauta: ações parlamentares em todos os estados para 
cobrar políticas públicas;

 Propostas Legislativas compartilhadas com vistas 
coletivas, condensados e repassados para todos;

 Questionário específico para a matrícula escolar sobre 
questões familiares, visando analisar e acompanhar os 
alunos;

OBS:   Criação de uma secretaria ou frente parlamentar e uma pro-
posta de uma comissão permenente sobre saúde mental 
(para ser discutido com o presidente da unale).

PROPOSTAS APRESENTADAS
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AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 
PELO PODER EXECUTIVO

 É necessário formar uma rede contínua de atendi-
mento e prevenção, promoção e recuperação em re-
lação a saúde mental;

 Promover a saúde mental e qualidade de vida dos tra-
balhadores da área de saúde, segurança, educação e 
assistente social entre outros e demais profissionais que 
compõe o grupo de risco para suicídio;

 Cursos de capacitação: treinar os profissionais de 
área de saúde para uma melhor assistência ao pa-
ciente em sofrimento psíquico;

 Cursos de capacitação com foco na prevenção da au-
tomutilação e suicido, destinado a comunidade escolar, 
famílias, lideranças religiosas e comunitárias, conselhei-
ros tutelares;

 Intervenção em crise de emergência e urgência para o 
suicídio em âmbito nacional com abordagem psicos-
social. Fazer um registro dessas pessoas e encami-
nha-las para a rede para gerar um acompanhamento;

 Importante classificar os pacientes psiquiátricos como 
vermelho quando forem internados. (Atualmente estão 
sendo classificados como verde);

 Promover a justiça restaurativa e a comunicação não 
violenta;

  Aumentar a quantidade de profissionais da saúde men-
tal na atenção básica de saúde;

 Coibir a violência escolar contra os professores;

 Mudança em Portaria 2048 para que em todo o país 
tenha atendimento de urgência e emergência para de-
mandas psiquiátricas com psicólogos especializados do 
SAMU. O SAMU deve ter competência técnica e especia-
lizada para este tipo de atendimento;

 Monitoramento da família em que algum dos mem-
bros praticou suicídio;

 CAPS infantil em pequenas cidades: rever política de 
fronteiras e rever o número mínimo de habitantes para 
instituição de CAPS em pequenas cidades;

 Ferramenta no sistema que interliga as escolas re-
gionais e secretaria de estado da educação, com 
registro de todas as ocorrências de violências alto 
provocada nas escolas, e promoção de diálogo com 
entidades responsáveis; com notificação no sistema 
com elaboração de protocolo e fluxo de atendimento;

 ABRAÇO À VIDA” (Linha telefônica que funciona por 
WhatsApp com especialistas e estagiários que atende 
24h por dia, para prevenção de suicídio e atendimento in 
loco com resultados imediatos);

 Retirar das redes sociais questões que podem levar 
ao suicídio e automutilação (vídeos que publiquem 
método, por exemplo);

 Educação na mídia. Campanha para gerar um “detox” 
das crianças, jovens e adultos das mídias sociais;

 Reduzir o acesso de crianças e adolescentes às redes 
sociais e jogos e estimular o convívio social em famí-
lia, valorizando sentimentos;

 Programa “Guarda Bem” de prevenção ao suicídio e au-
tomutilação: equipe multidisciplinar atendendo as esco-
las, com atendimento individualizado tendo como base 
as gerencias de educação; 

 Inserir a temática do suicídio e da automutilação 
na capacitação e nos instrumentais de atuação dos 
agentes comunitários de saúde;

 Fomentar a inclusão no projeto político pedagógico das 
escolas de atividades voltadas para promoção da abor-
dagem positiva e do envolvimento dos estudantes em 
práticas criativas (arte, esporte, música, dança, volunta-
riado, teatro);
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Componentes do Grupo de Trabalho:

• Deputada Alessandra Campêlo (AM), Presidente da Secretaria de Mulher da UNALE, 1ª Vice-Presidenteda ALEAM e 
Presidente da Comissão da Mulher, das Famílias e do Idoso da ALEAM.

• Deputada Camila Toscano (PB), Presidente da Comissão da Mulher da ALPB

• Roseane Cavalcante de Freitas Estrela, Secretária Adjunta da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM) 
– Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

• Salete Aragão, Coordenadora-Geral de Desafios Socioculturais da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 
(SNPM) – Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

• Relatora: Cadige Jamel Bohadana, advogada, assessora parlamentar da Deputada Alessandra Campêlo.

Objetivo:  Sugerir a implementação de políticas públicas amplas e articuladas entre os diversos setores envolvidos na 
prevenção, repressão e medidas de assistência e garantia de direitos à mulher vítima de violência.

AÇÕES QUE DEVEM SER 
TRABALHADAS NA UNALE 

 Criação de um banco de dados nacional de projetos e 
medidas em funcionamento em unidades da federação 
que possam servir de modelo para as demais unidades;

 Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Função  
Pública (ex: Rio de Janeiro e Amazonas). 

 Incentivar a criação de Procuradoria da Mulher com 
atendimento multidisciplinar à mulher em situação 
de vulnerabilidade;

 Incentivo à participação política da mulher.

ÁREA: EDUCAÇÃO 

 Desenvolvimento de uma cultura de paz em toda a 
sociedade;

 Inclusão de prevenção de violência contra a mulher, pro-
moção do empoderamento das mulheres e combate às 
discriminações de gênero no currículo da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Brasileira, em atuação conjun-
ta com os Conselhos de Educação; Fortalecimento do 
Programa Maria da Penha vai às Escolas;

ÁREA: SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP

 Virtualização dos inquéritos, facilitando a verificação 
do trâmite e o acompanhamento dos casos; 

 Indicativo aos Governos dos Estados, para que capaci-
tem os agentes de polícia para que tipifiquem correta-
mente os crimes nos atendimentos iniciais;

 Criação de canais e interfaces virtuais para comuni-
cação e acompanhamento das ocorrências de violên-
cia contra a mulher, a exemplo do Programa “Botão 
da Vida”, implementado pela Secretaria de Assistên-
cia Social, Direitos Humanos e Políticas para Mulhe-
res, do Estado do Acre (aplicativo específico para as 
mulheres que tem medidas protetivas);

 Unificação do protocolo de atendimento de mulheres ví-
timas de violência em todas as Delegacias;

 Fortalecimento e implementação da Ronda Maria da 
Penha, patrulhamento específico dos órgãos de se-
gurança para prevenir e agilizar o atendimento aos 
chamados de ocorrência.

S E M I N Á R I O S  R E G I O N A I S
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ÁREA: SAÚDE 

 Capacitação dos profissionais de saúde para identifica-
ção de mulheres vítimas de agressão atendidas, bem 
como para atendimento e cumprimento da notificação 
dos casos de violência contra mulher aos órgãos de se-
gurança (SNPM/Assembleias/Executivo/CN);

INICIATIVAS PARA SEREM TRABALHADAS 
PELO CONGRESSO / SENASP

 Aplicação de medidas mais severas para punição de 
agressores e cumprimento da Lei Maria da Penha;

 Garantir que casos de feminicídios sejam registrados 
como tal, e não como homicídios, garantindo a veracida-
de dos dados oficiais e reduzindo as subnotificações. 

INDICATIVO PARA  
EXECUTIVO / ASSEMBLEIA

 Garantir a universalização dos serviços em defesa da 
mulher em todo o país, inserindo mulheres do campo, 
de comunidades tradicionais, indígenas, ciganas e qui-
lombolas;

 Instituir do Dia Nacional da Conscientização da Violência 
Obstétrica;

 Garantir o compromisso do enfrentamento da violên-
cia contra a Mulher como política pública na Consti-
tuição Federal;

 Tornar obrigatória a comunicação dos condomínios às 
autoridades policiais dos casos de violência doméstica 
que ocorram no local;

 Criar o Fundo Estadual e Nacional de Defesa dos Di-
reitos da Mulher;

 Garantir um percentual de vagas em cursos de forma-
ção, qualificação e habilitação profissional voltadas para 
mulheres em condição de violência doméstica;

 Garantir prioridade nos Programas de Financiamento 
para as mulheres vítimas de violência;

 Reservar unidades residenciais dos programas habita-
cionais voltados às mulheres que sofrem violência do-
méstica;

 Tornar obrigatória a notificação pelas unidades de 
saúde dos casos de violência contra a mulher aos ór-
gãos de segurança;

 Garantir o direito das mulheres grávidas à remarcação 
de provas de aptidão física em concurso público;

 Garantir recursos para o combate à violência contra a 
mulher por meio das peças orçamentárias dos esta-
dos (PPA, LDO, LOA);

 Aumentar o repasse de verba orçamentária para Secre-
tarias das Mulheres dos estados.

 Garantir prioridade à mulher para a emissão de docu-
mentos pessoais. (ex: lei estadual no estado da Paraíba);
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 Obrigar a divulgação do atendimento prioritário no SUS 
às mulheres vítimas de violência física e/ou psicológica;

 Obrigar a divulgação em unidades de saúde da Lei 
Federal n° 11.108/2005, que assegura a presença, 
junto à parturiente, de um acompanhante durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato;

 Garantir a CNH Social para as mulheres vítimas de vio-
lência doméstica e familiar;

 Garantir a representação proporcional de gênero na 
composição de Mesas Diretoras;

 Excluir informações do Portal da Transparência do Go-
verno, relativo à lotação de servidoras sob o alcance de 
medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário;

 Garantir a preferência na transferência institucional na 
rede pública e particular de ensino a filhos e/ou dependen-
tes legais de mulheres vítimas de violência doméstica;

 Tornar obrigatórias premiações iguais para equipes e/
ou participantes do sexo masculino e feminino em com-
petições esportivas em que haja emprego de recursos 
públicos;

 Exigir garantia de igualdade salarial entre homens e 
mulheres das empresas que contratarem com o Po-
der Público.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS 
PARA AS MULHERES - SNPM

 Garantir a universalização das ações e diretrizes em de-
fesa da mulher em todo o país, inserindo mulheres do 
campo, de comunidades tradicionais, indígenas, ciganas 
e quilombolas. Há que se considerar a realidade das mu-
lheres através dos recortes, pois as que são partes de 
minorias especificas sofrem ainda mais vulnerabilidade;

 Fortalecimento da rede a proteção à mulher em situ-
ação de violência doméstica e familiar;

 Fortalecimento do Programa “Casa da Mulher Brasilei-
ra”, incentivo à criação de Centros de Atendimento Multi-
disciplinar em todo o país;

 Intensificar e incentivar Campanhas Nacionais de En-
frentamento à Violência Contra a Mulher; 

 Ampliar a oferta do atendimento psicológico, em espe-
cial, disponibilizando espaços para consultas em siste-
ma ininterrupto de plantões;

 Incluir no Fundo Estadual de Assistência Social a 
destinação de verba para ações de combate à violên-
cia contra a mulher;

 Incentivar a criação de grupos reflexivos para os agres-
sores.

S E M I N Á R I O S  R E G I O N A I S
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SEGURANÇA PÚBLICA
Relatório do Grupo de Trabalho realizado em 04 de novembro de 2019, na sede da Unale, Brasília/DF

Componentes do Grupo de Trabalho:

• Deputado Lucas Ramos (PE), Vice-Presidente da Secretaria de Segurança da Unale, e Presidente da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Tributação 

• Major Olavo Freitas Mendonça, Comandante do 17ª Batalhão da PM/DF.

• Relatora: Marina Nery, jornalista e assessora de imprensa da ASCOM-Unale

 Criação de Fundos Comunitários de Segurança Públi-
ca nos Estados para incentivar o aparelhamento dos 
órgãos policiais por meio de parcerias com iniciativa 
privada e isenções fiscais;

 Criação de legislação estadual de proteção aos profissio-
nais de segurança pública em caso de ameaças a si ou 
suas famílias;

 Criação de legislação estadual de um programa es-
pecífico com vistas a valorização e proteção dos pro-
fissionais de segurança pública para a aquisição de 
moradia, armamentos, equipamentos e veículos blin-
dados;

 Criação de programas estaduais que incentivem o uso 
de tecnologias e equipamentos pelos policiais de ponta 
linha;

 Criação de fóruns estaduais nas respectivas Assem-
bleias Legislativas para discussão e implementação 
do ciclo completo de polícia, Termo Circunstanciado 
de Ocorrência (TCO) e de autonomia financeira total 
para as instituições de segurança pública;

 Revisão no modelo de financiamento da Segurança Pú-
blica;

 Ressarcimento das despesas do Estado com Segu-
rança, pela União, através do SUSP;

 Alteração na Constituição Federal e Estadual definindo 
percentual mínimo para aplicação em recursos públicos 
em Segurança;

 Apresentação de leis nas unidades federativas para 
incentivo (recursos) de ações de segurança pública;
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 Criação de centros de atendimento a agressores de vio-
lência doméstica para ressocialização.;

 Maior integração das forças de Segurança Pública - 
policias civil, militar, forças armadas, guardas muni-
cipais, poder público (Secretarias de Estado) e em-
presas de vigilância privada;

 Endurecimento da legislação criminal (inclusive am-
pliando os casos em que os trabalhos sociais reduzem 
pena) e revisão das audiências de custódia;

 Proibição das cessões de servidores das forças de se-
gurança para outros poderes;

 Reunião de parlamentares policiais e interessados em 
segurança pública com conselho nacional de comandan-
tes e demais conselhos;

 Empenho dos parlamentares na destinação de recursos 
através de emenda parlamentar nos orçamentos anu-
ais para financiamento de ações de segurança pública;

 Ampliação da presença das Forças Armadas nas regiões 
de fronteira – Atualmente as Forças Armadas dispõem 
de cerca de 22 mil homens nos 7 Estados da Região Nor-
te, o que poderia ser intensificado;

 Estímulo de políticas públicas de prevenção à violên-
cia, por meio de projetos sociais – Os programas e 

projetos com jovens e adolescentes geram resulta-
dos produtivos, incentivam na busca de caminhos de 
cidadania e afastam da criminalidade;

 Fortalecimento das ações coordenadas entre os órgãos 
de Segurança Pública de todos os níveis (municipal, es-
tadual e federal), através de Centros de Integração nos 
Estados – A integração é o principal fator para a im-
plementação do Sistema Único de Segurança Pública 
(SUSP) e os órgãos envolvidos devem produzir ações, 
operações e missões em conjunto;

 Combate ao tráfico de drogas para o enfraquecimento 
de organizações criminosas – O tráfico tem se torna-
do um dos principais fatores para o avanço da crimi-
nalidade em diversos Estados;

 Integração de sistemas de identificação biométrica – 
Atualmente não se tem um sistema integrado para for-
necer as impressões digitais e DNA cadastrados;

 Metas integradas de produtividade – Prever que to-
dos os órgãos envolvidos no SUSP possam ter me-
tas integradas para produtividade e planejamento na 
área da Segurança Pública;

 Integração do Sistema de Segurança contra incêndios e 
prevenção a pânico;

S E M I N Á R I O S  R E G I O N A I S
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 Alinhar a padronização da comunicação e comparti-
lhamento de informações entre as polícias de outros 
Estados;

 Maior participação da União no financiamento de ações 
de segurança, apoiando estados e municípios através do 
descontingenciamento dos recursos do Fundo Nacional 
de Segurança Pública e aquisição de equipamentos de 
suporte para o desenvolvimento da função do agente de 
segurança;

  Melhor definição das competências dos agentes de 
segurança pública, em especial em áreas de fronteira;

 Definição de percentual mínimo para financiamento do 
ensino em tempo integral nos municípios e estados 
através dos recursos do Fundeb;

 Implantação de políticas de ressocialização e periodi-
zação de investimentos no Sistema Carcerário;

 Retorno da criação do Ministério da Segurança Pública 
em caráter definitivo;

 Criação de um plano de segurança pelo viés econô-
mico e de desenvolvimento humano, inclusive com 
uma educação para o desenvolvimento. Há grandes 
potenciais nas periferias;

 Não pensar somente na educação formal. Mas num 
modelo educacional para formar jovens em cidadãos de 
verdade;

 Repensar o sistema carcerário que atualmente não 
cumpre seu papel de ressocialização;

 Maior participação da sociedade nas deliberações das 
políticas de segurança;

 Instituição de disciplinas nas escolas, a exemplo dos 
colégios militares;

 Maior valorização das guardas municipais com melhor 
aparelhamento e capacitação. 

 Punições ais severas aos crimes cometidos;

 Maior uso de tecnologias para prevenir e combater o crime;

 Isolamento da comunicação dos presídios. (ex: Pará. 
Retirando tomadas. Não basta somente combater o 
acesso aos celulares);

 Estímulo aos municípios para criarem suas guardas 
municipais;

 Combater a diferença de tratamento dos órgãos pú-
blicos entre pessoas brancas e negras. Combater 
toda forma de tratamento;

 Retomar o Programa Nacional de Segurança com Cida-
dania (Pronasci), para qualificar jovens e adolescentes;

 Criação de juizados especializados de violência do-
méstica em cada município.

12   |    R E V I S T A  U N A L E



A R T I G O

Defender imunidades e garantias do parlamentar implica 
na intransigente proteção a democracia, verificadas as 
prerrogativas como verdadeiros instrumentos para o 
adequado funcionamento do Parlamento, que deve 
ter uma postura independente, altiva e com garantias 
claras e nítidas, sendo inerentes ao pleno exercício da 
atividade política.

A democracia somente será fortalecida com a defesa da 
política e do funcionamento do Parlamento de forma livre 
e desassombrada. Não se pode confundir prerrogativa 
parlamentar com privilégio, funcionando as prerroga-
tivas como garantias inerentes ao bom exercício das 
atividades parlamentares, possuindo todos os Poderes 
da República as suas prerrogativas. Dentre elas, destaca-
-se a imunidade parlamentar, que pode ser dividida em 
material e formal.

A imunidade material consiste na inviolabilidade civil e 
penal do parlamentar por opiniões, palavras e votos no 
exercício do mandato ou em função deste, enquanto a 
imunidade formal assegura a impossibilidade de prisão 
do parlamentar, salvo em flagrante delito de crime ina-
fiançável, após a expedição do diploma até o término do 
mandato (art. 53, § 2º, CF).

Sendo assim, inúmeras tentativas de restrição das 
imunidades parlamentares são verificadas atualmente, 

fruto da judicialização da política e da politização da 
justiça, sendo imprescindível defender o adequado uso 
das mesmas, especialmente porque uma proteção débil 
ao parlamentar eleito pelo povo, viabiliza o retorno de 
práticas ditatoriais, fragilizando a democracia.

É preciso também combater a criminalização da política, 
fruto de um debate reducionista entre política e moral, 
sendo que o enfraquecimento da atuação política e do 
Parlamento implica em postura autoritária, permitindo 
que a democracia não viceje e resplandeça em sua 
totalidade.

Portanto, deve-se defender as imunidades e prerrogativas 
parlamentares, combatendo a falácia da judicialização da 
política como instrumento de concretização democrática, 
alertando para o perigo da politização da função judicante 
que cria a figura dos “juízes justiceiros” em nome de um 
discurso palatável e com amplo apoio popular que busca 
criminalizar a política.

Imunidades 
e garantias 
parlamentares

Evânio Moura - Doutor e Mestre em 
Direito Penal pela PUCSP, Professor da 

Faculdade de Direito 8 de Julho, Advogado 
e Procurador do Estado de Sergipe.

   A democracia somente será 
fortalecida com a defesa da 
política e do funcionamento do 
Parlamento de forma livre e 
desassombrada. 
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Maria Aparecida da Silva, produtora de café de Ribeirão da Onça, 
em Campos Gerais (MG), faz parte dos 450 milhões de pequenos 
agricultores, que juntos produzem mais de 25% dos alimentos 
consumidos no planeta.

Dona Maria, como é conhecida, faz parte da nossa plataforma Nucoffee, 
que oferece aos cafeicultores: tecnologias, assistência técnica e 
rastreabilidade total – levando o café brasileiro ao reconhecimento 
internacional. Ela é uma dos 4 mil produtores de café beneficiados 
com as melhores condições de cultivo e oportunidades de acesso aos 
mercados mais exigentes.

www.facebook.com/Syngenta @syngentabrasil www.syngenta.com.br



G I R O  P E L A S  A S S E M B L E I A S 

GOIÁS RECEBE VISITA 
INSTITUCIONAL DA UNALE

O vice-presidente da Unale, 
deputado Rodrigo Delmasso 
(PRB-DF), acompanhado do 
diretor-geral da entidade, 
Germano Stevens, cumpriu 
agenda de trabalho na 
Assembleia Legislativa de Goiás 
(Alego), no dia 15 de fevereiro. 

NO MARANHÃO, UNALE VISITA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Em 27 de fevereiro, o presidente da Unale, deputado 
Kennedy Nunes (PSD-SC), esteve presente na Assembleia 
Legislativa do Maranhão (Alema), dando sequência 
ao roteiro de visitas às Casas Legislativas Estaduais. 
Kennedy foi recebido pelo presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB) e também pelo tesoureiro da 
Unale, deputado Rigo Teles (PV-MA). Em pronunciamento 
durante a sessão plenária, o parlamentar discorreu 
sobre a importância da participação do Maranhão na 
proposta do Pacto Federativo, de interesse dos estados. 

EM MINAS GERAIS, PRESIDENTE INICIA 
VISITAS ÀS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS

O presidente da Unale, deputado Kennedy 
Nunes (PSD-SC), iniciou dia 12 de fevereiro, 
na Assembleia de Minas Gerais, o roteiro 
de visitas às Casas Legislativas do País. 
O objetivo das visitas foi apresentar a 
Unale aos parlamentares que iniciam 
seus mandatos nessa nova legislatura. 

NO GOIÁS, PRESIDENTE 
CUMPRE AGENDA DA UNALE 

O presidente Unale, deputado 
Kennedy Nunes (PSD), esteve 
dia 10 de abril, em visita ao 
Palácio Alfredo Nasser, sede 
do Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego). 

AMAZONAS RECEBE 
PRESIDENTE DA UNALE 
EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Unale participou de 
audiência pública realizada 
dia 23 de abril, na Assembleia 
Legislativa do Amazonas 
que discutiu o Projeto Eixo 
Multimodal Manta-Manaus.  

EM MATO GROSSO DO SUL,  
PRESIDENTE DÁ CONTINUIDADE 
À AGENDA UNALE

O presidente da Unale, deputado 
Kennedy Nunes (PSD-SC), se reuniu, 
dia 24 de abril, com o presidente e 
deputados da Assembleia Legislativa 
do Mato Grosso do Sul, dando 
sequência ao roteiro de visitas às 
Casas Legislativas Estaduais. 
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PERNAMBUCO DISCUTE AUTONOMIA DO LEGISLATIVO

No dia 29 de abril, o presidente da Unale, deputado Kennedy 
Nunes (PSD-SC), participou de audiência pública na Assembleia 
Legislativa de Pernambuco para discutir a PEC nº 01/2019, 
que dá autonomia para que deputados pernambucanos 
legislem sobre matérias tributária e financeira.

RONDÔNIA RECEBE COMITIVA DA UNALE

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Laerte Gomes (PSDB), recebeu 
na tarde do dia 29 de maio, o presidente da Unale, deputado Kennedy Nunes (PSD-
SC), para debater ações de integração entre os 1.059 parlamentares brasileiros. Na 
ocasião, o presidente da Unale convidou os deputados de Rondônia para participarem 
da 2ª edição do Seminário Regional de Promoção e Defesa da Cidadania, que 
aconteceu no dia 13 de junho, na Assembleia Legislativa do Amazonas, em Manaus.

EM SÃO PAULO, UNALE ESTREITA LAÇOS COM ASSEMBLEIA

O presidente da Unale, deputado Kennedy Nunes (PSD-SC),  
acompanhado do vice-presidente, deputado Ricardo Barbosa  
(PSB-PB), esteve presente na Assembleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp), dia 20 de maio para ressaltar a relevância da participação 
da Casa nas principais bandeiras da Unale na gestão.

TOCANTINS É DESTINO DE VISITA ÀS ASSEMBLEIAS  
O presidente da Unale, deputado Kennedy Nunes (PDT-SC),  
deu continuidade à agenda de trabalho desta gestão, no dia  
04 de junho, em Tocantins. O parlamentar esteve reunido 
com o governador Mauro Carlesse, com quem reforçou  
o convite para a participação do 2º Seminário Regional  
de Promoção e Defesa da Cidadania.

PERNAMBUCO RECEBE VISITA 
DO VICE-PRESIDENTE DA UNALE

O vice-presidente 
da Unale, deputado 
Ricardo Barbosa 
(PSB-PB), participou 
do lançamento do 
Projeto Alepe Acolhe, 
na tarde do dia 22 
de maio. O projeto 
é uma parceria 
da Assembleia 
Legislativa de 
Pernambuco com o 
Poder Judiciário e 
tem como objetivo 
proteger e amparar 
jovens que foram regressos 
de programas de adoção.

RIO DE JANEIRO DEBATE USO DE DROGAS

Dia 15 de maio, o presidente da Unale, deputado 
Kennedy Nunes (PSD-SC), participou da 1ª 
Audiência Pública da Comissão de Prevenção ao 
Uso de Drogas e Dependentes Químicos em Geral, 
na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
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G I R O  P E L A S  A S S E M B L E I A S 

RIO GRANDE DO SUL RECEBE PRESIDENTE 

No dia 12 de setembro, o presidente Kennedy Nunes (PSD-
SC) esteve reunido com o governador em exercício, delegado 
Ranolfo Vieira Jr (PTB), com o presidente da Assembleia 
Legislativa, Luís Augusto Lara (PTB) e com os deputados 
Franciane Bayer (PSB). Elizandro Sabino (PTB) e Vilmar 
Zanchin (MDB) para debater a força do legislativo estadual.

CEARÁ DEBATE PRINCIPAIS 
BANDEIRAS DA UNALE 

Dando sequência ao roteiro de visitas às Casas 
Legislativas estaduais, o presidente da Unale, deputado 
Kennedy Nunes (PSD-SC), esteve na tarde do dia 14 de 
fevereiro, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), 
onde foi recebido pelo deputado e membro da diretoria 
da entidade, Sérgio Aguiar (PDT-CE) e pelo presidente da 
Casa, deputado José Sarto (PDT-CE). Na oportunidade, 
foram debatidas as principais bandeiras da entidade.

PIAUÍ INAUGURA OUVIDORIA 
DA CASA LEGISLATIVA

O presidente da instituição, deputado Kennedy Nunes (PSD-SC), 
esteve na manhã do dia 3 de setembro, na Assembleia 
Legislativa do Piauí para participar da inauguração da 
Ouvidoria da Casa. Na oportunidade, o presidente também 
destacou a realização dos Seminários Regionais promovidos 
pela entidade, com o apoio do Governo Federal.

SANTA CATARINA RECEBE FÓRUM DE QUALIFICAÇÃO

No dia 30 de agosto, aconteceu na Assembleia Legislativa de Santa  
Catarina o Fórum de Qualificação de Graduações e Facilitação do  
Turismo Terrestre no Mercosul, realizado pelo Bloco Brasileiro  
da UPM com o apoio da entidade. O presidente da Unale e  
ex-presidente da UPM, deputado Kennedy Nunes (PSD-SC)  
foi anfitrião do evento que segue ao longo de todo o dia.

RIO GRANDE DO NORTE E  
UNALE ESTREITAM RELAÇÕES 

Cumprindo agenda pela Unale, o presidente da entidade, 
deputado Kennedy Nunes (PSD-SC) realizou visita institucional à 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte , na manhã do dia 
4 de setembro, onde foi recebido pelo presidente da Assmbelia, 
Adriano Galdino (PSB) e pelo governador do estado,João Azevedo 
(PSB).O objetivo das visitas é estreitar os laços com as Casa 
Legislativa e debater as bandeiras defendidas pela instituição.

AMAPÁ É PALCO DE DEBATE SOBRE PACTO FEDERATIVO

Kennedy Nunes (PSD-SC) também esteve, no dia 06 de junho, 
na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá para convidar 
os parlamentares a se envolverem nas discussões sobre vários 
temas que fazem parte do Pacto Federativo da Unale.
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NA BAHIA, MEMBROS DA UNALE CUMPREM AGENDA 

No dia 5 de outubro, o presidente da Unale, deputado Kennedy Nunes (PSD-
SC), realizou uma visita institucional na Assembleia Legislativa da Bahia, onde 
ressaltou a relevância da participação das Assembleias Legislativas na discussão 
das principais bandeiras da instituição, além de tratar das ações promovidas 
pela entidade e do fortalecimento do poder legislativo estadual. A aproximação 
com todas as Casas Legislativas estaduais é uma das metas desta gestão.

ALAGOAS RECEBE DIRETORIA DA 
UNALE EM SESSÃO PLENÁRIA

No dia 15 de outubro, o presidente da Unale, deputado Kennedy Nunes 
(PSD-SC), acompanhado da secretária-geral da entidade, deputada 
Ivana Bastos (PSD-BA) e pelo secretário, deputado Diogo Moraes 
(PSB-PE), participaram da sessão plenária da Assembleia Legislativa 
de Alagoas (ALEAL), para estreitar o relacionamento das instituições.

MATO GROSSO DEBATE PACTO FEDERATIVO 

Em visita institucional à Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso, na manhã do 
dia 23 de outubro, o presidente da Unale, 
deputado estadual Kennedy Nunes (PSD-
SC), destacou a importância do legislativo 
estadual e defendeu o novo Pacto Federativo.

ESPÍRITO SANTO RECEBE COMITIVA DA UNALE

Composta pelo presidente da entidade, deputado Kennedy 
Nunes (PSD-SC), a secretária-geral, deputada Ivana Bastos 
(PSD-BA) e o ex-presidente, Sandro Locutor, a equipe realizou 
uma visita institucional à Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, no dia 29 de outubro. O grupo foi recepcionado pelo 
presidente da Casa, deputado Erick Musso (PRB-ES).

ACRE E UNALE APRIMORAM RELACIONAMENTO

Em 30 de outubro, o presidente da Unale, deputado 
Kennedy Nunes (PSD-SC), esteve presente na 
Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), para realizar 
visita institucional e aprimorar o estreitamento da relação 
entre as instituições do Poder Legislativo Estadual.

SERGIPE REALIZA 2º SIMPÓSIO 
SOBRE CONSTITUIÇÃO

O presidente da Unale, deputado estadual Kennedy Nunes 
(PSD-SC), participou do evento, realizado pela Assembleia 
Legislativa de Sergipe, teve início na manhã do dia 8 de 
outubro e foi até o dia de 10 de outubro. O objetivo do 
simpósio foi debater o tema “Perspectivas para o Pacto 
Federativo” e discutir a efetividade da Constituição, em 
comemoração aos 30 anos da Carta Magna do estado.
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R E L A Ç Õ E S  I N S T I T U C I O N A I S

ENTIDADE DEBATE  
PAUTA DA JUVENTUDE

O presidente da Unale, deputado 
Kennedy Nunes (PSD-SC), esteve 
reunido, no dia 11 de fevereiro, 
com a Secretária Nacional da 
Juventude, Jayana Nicaretta, para 
estreitar ações que envolvam a 
questão da profissionalização 
dos jovens em todo o Brasil.

UNALE APRESENTA 
PROPOSTA À CASA CIVIL 

Na tarde do dia 18 de fevereiro, a Unale, 
representada pelo presidente, deputado 

Kennedy Nunes (PSD-SC), e pelo vice-
presidente, deputado Rodrigo Delmasso 

(PRB-DF), reuniu-se com o Ministro-chefe 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Na pauta, a 

proposta dos Seminários Regionais da Unale, 
que tratariam as temáticas: Sistema Único 

de Segurança Pública (SUSP), suicídio e 
automutilação e a violência contra a mulher.

UNALE ESTREITA RELAÇÃO COM O 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No dia 12 de fevereiro, o presidente da Unale, Kennedy 
Nunes (PSD-SC), esteve no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), em Brasília, para apresentar a entidade e 
as suas principais bandeiras. O parlamentar foi 
recebido pelo ministro do TSE, Edson Fachin, que 
ressaltou a importância do papel do deputado 
estadual dentro do cenário político brasileiro.

SEGURANÇA PÚBLICA É TEMÁTICA DE 
REUNIÕES DA UNALE EM BRASÍLIA

Cumprindo agendas institucionais em Brasília, dia 
26 de fevereiro, o presidente da Unale, deputado 
Kennedy Nunes (PSD-SC), visitou o presidente 
do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias 
Toffoli para tratar das pautas dos seminários 
regionais que foram realizados pela Unale 
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UNALE E GOVERNO 
FEDERAL ASSINAM ACORDO 
DE COOPERAÇÃO

No dia 11 de abril, o presidente da 
Unale, deputado Kennedy Nunes 
(PSD-SC) e a ex-presidente deputada 
Ana Cunha (PSDB-PA), assinaram 
com a Ministra Damares Alves, do 
Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, o Acordo de 
Cooperação Técnica entre o Governo 
Federal e a entidade. O termo prevê 
a participação de membros do Grupo 
de Trabalho de Valorização da Vida.

UNALE ABRE SEMINÁRIO NA 
ALESC COM A PRESENÇA DA 
MINISTRA DAMARES ALVES

O suicídio e a automutilação, o 
Sistema Único de Segurança Pública 
e a Violência Contra a Mulher 
foram os temas em destaque no 
Seminário Regional de Promoção 
e Defesa da Cidadania, que a Unale 
realizou na Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina, no dia 29 de 
agosto. O encontro em Santa 
Catarina foi o terceiro de cinco 
seminários regionais promovidos 
pela instituição sobre a temática. 

CONGRESSO NACIONAL 
LANÇA FRENTE 

PARLAMENTAR EM 
COMBATE AO SUICÍDIO 

E À AUTOMUTILAÇÃO

No dia 02 de julho foi lançada 
no Congresso Nacional a Frente 

Parlamentar em Combate ao 
Suicídio e à Automutilação. A 

Frente realiza uma série de ações 
de natureza intersetorial, que 
pretende envolver os poderes 

Legislativo e Executivo, além da 
sociedade civil, a fim de estimular 

ações de prevenção e redução 
dos índices de suicídio no País.
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R E L A Ç Õ E S  I N S T I T U C I O N A I S

SIMPÓSIO NACIONAL DE 
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO 
E À AUTOMUTILAÇÃO

A Câmara dos Deputados 
realizou, dia 10 de setembro, 
o primeiro Simpósio Nacional 
de Prevenção ao Suicídio e 
à Automutilação, realizado 
pela Frente Parlamentar que 
trata questões relacionadas 
ao tema na Câmara Federal, 
presidida pelo deputado Lucas 
Gonzalez (NOVO-MG).

UNALE DEBATE PONTOS DA 
REFORMA PREVIDÊNCIA

O presidente da Unale, deputado 
Kennedy Nunes (PSD-SC) e os 

presidentes e representantes das 
Casas Legislativas do Amapá, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Roraima, Santa 
Catarina, São Paulo, Sergipe e 
Tocantins, participaram, no dia 

11 de setembro, de reuniões no 
Senado Federal, para debater 

pontos importantes da Reforma 
da Previdência no âmbito 

dos estados e municípios.

UNALE PARTICIPA DE SEMINÁRIO 
DA OAB-RS PARA DEBATER 
SUICÍDIO E AUTOMUTILAÇÃO

Em continuidade à agenda no Rio 
Grande do Sul, o presidente da 
Unale, deputado Kennedy Nunes 
(PSD-SC) palestrou, dia 13 de 
setembro, no “Seminário sobre 
Suicídio e Automutilação na Infância 
e Adolescência”, organizado pelas 
Comissões da Criança e do Adolescente 
(CCA) e Acompanhamento Legislativo 
da OAB/RS e pela Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul. 
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A Ç Õ E S  L E G I S L A T I V A S

Com intensa agenda de trabalho nos estados, a Unale ainda se fez presente nas discussões 
relevantes para o cenário legislativo nacional, além das matérias consentâneas às diferentes 
Secretarias Temáticas, também naquelas como a edição das prerrogativas parlamentares, o novo 
texto do pacto federativa, reformas administrativa, tributária e previdenciária e a validação da 
carteira parlamentar funcional. Todos os trâmites foram acompanhados de perto no Congresso 
Nacional e foi disseminada informação em tempo real aos parlamentares filiados. 

Através da Legisla Consultoria e Assessoria Legislativa, a entidade acompanhou uma série de 
propostas de interesse do Poder Legislativo Estadual. 

Foi dedicada especial atenção às tramitações dos projetos abaixo:

PEC 362/2017 
Simplifica prestação  

de contas de  
pequenos municípios

Segundo a justificativa da 
proposta, os pequenos e 
grandes municípios seguem 
os mesmos critérios de 
prestação de contas, o que 
prejudica as administrações 
de pequeno porte, as quais 
sofrem com a burocracia. 
A expectativa é de que 
a medida simplificará o 
funcionamento de mais de 
60% dos municípios, assim 
considerados aqueles 
com até 15 mil habitantes. 
Encaminhada pelo Senado 
Federal, a PEC teve sua 
admissibilidade aprovada 
na CCJC da Câmara dos 
Deputados em 17/10/2019, 
iniciando-se sua apreciação 
pela Comissão Especial.

   Aguardando Criação de 
Comissão Temporária 
pela Mesa. 

PEC 48/2019 
Repasse direto de  
emendas a estados  

e municípios

A PEC oriunda do Senado 
Federal autoriza a 
transferência de recursos 
de emendas individuais 
aos entes federativos, 
independente de 
convênios ou contratos 
de repasse. Em outubro 
de 2019, a matéria 
encontrava-se sob análise 
da Comissão Especial na 
Câmara dos Deputados.

   Em vigor. 
Transformada na 
Emenda Constitucional 
105/2019

PEC 47/2012 
Competências 

das Assembleias 
Legislativas

A proposta objetiva 
atribuir maior 
competência aos 
Legislativos Estaduais 
sobre matérias no âmbito 
da União, por exemplo, 
normas sobre licitação 
e contrato, assistência 
social, propaganda 
comercial dentre outros.  
A PEC fora arquivada 
ao fim da Legislatura 
passada e retomada sua 
tramitação em fevereiro 
de 2019, tendo sido 
incluída na ordem do dia 
do Senado Federal em 
outubro com parecer 
favorável.

   Em tramitação 

Trata-se do projeto de 
lei 56/2015 originário 
do Senado Federal, que 
“Dispõe sobre a carteira 
de identidade funcional 
dos membros do Poder 
Legislativo da União, do 
Distrito Federal e dos 
Municípios”. O projeto, 
após aprovação no 
Senado, foi encaminhado 
à Câmara dos Deputados 
em março de 2018 e teve 
intensa participação da 
UNALE nos debates e 
tramitação até ser de 
publicada a Lei em 31 de 
julho de 2019.

   Em vigor. Transformado 
na Lei Ordinária 
13.862/2019

PL 9767/2018 
Transformado na  

Lei 13.862/2019 - 
Carteira Parlamentar
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Audiência pública na 
Câmara dos Deputados, 
com participação da Unale

Comitiva gaúcha de deputados estaduais e federais

COMITIVA GAÚCHA E  
UNALE TRATAM SOBRE A  
LEI KANDIR EM BRASÍLIA
Durante o dia 14 de fevereiro, o presidente da 
Unale, deputado Kennedy Nunes (PSD-SC), 
acompanhou comitiva de deputados estaduais 
e federais gaúchos, em Brasília, para tratar do 
andamento da Lei Kandir. O grupo esteve reunido 
com os presidentes da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado Federal, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), com o Ministro-Chefe da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni e com o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli.

UNALE PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA  
SOBRE LEI KANDIR NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados realizou audiência pública no dia 08 de abril, 
para tratar das “Ameaças de revogação da Lei Kandir e seus impactos para a economia brasileira”. Dentre os 
palestrantes, o presidente da Unale, deputado Kennedy Nunes (PSD-SC), representou os estados impactados pela 
lei e sua possível revogação. Já o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, em sua explanação, mostrou 
que a perda líquida dos estados e municípios desde a instituição da Lei em 1996, somam 636,9 bilhões de reais. 
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Carteira de identidade 
parlamentar
Aprovado na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
da Câmara dos Deputados, em 30 
de maio deste ano, o projeto de lei 
nº 9767/2018, que dispõe sobre a 
validação nacional das carteiras 
de identidade funcional parlamen-
tar, foi sancionado pelo Palácio do 
Planalto na noite desta terça-feira 
(30) e agora se torna a Lei Federal 
nº 13.782.

Depois de diversas articulações da 
diretoria executiva da entidade, junto 

o Legislativo Federal e o Executivo 
durante a tramitação no Congresso 
Nacional e na Casa Civil, garantiram 
que o texto do projeto fosse sancio-
nado sem ressalvas.

O documento será emitido pela Unale 
em parceria com as 27 Casas Legis-
lativas e terá validade para todos os 
fins de direito, em todo o território 
nacional, no curso da legislatura em 
que forem expedidas.

O presidente da Unale, deputado 
Kennedy Nunes 
(PSD-SC), come-
morou mais esta 
conquista da en-
tidade, que desde 
2015 trabalhava na 
aprovação do texto. 
“Não só para nós, 
deputados estadu-
ais, mas para todo 
o Parlamento Es-
tadual, esta é uma 
vitória crucial para 

o trabalho do parlamentar, pois fa-
cilitará a sua identificação em todo 
o País”, ressaltou.

Processo de tramitação

A iniciativa começou em 16 de no-
vembro de 2015, à época com Sandro 
Locutor como presidente da Unale, 
por meio da apresentação ao sena-
dor Paulo Paim (PT-RS), que atuava 
como relator do texto no Senado 
Federal, de emenda que reforçou 
a parceria entre as Assembleias 
Legislativas estaduais e a Câmara 
Legislativa do Distrito Federal com 
a Unale, autorizando a entidade a 
emitir carteiras de identificação fun-
cionais aos parlamentares estaduais.

Em 22 de novembro de 2017, o 
vice-presidente da Unale, deputado 
Ricardo Barbosa (PSB-PB), esteve 
reunido com o presidente da Co-
missão de Constituição e Cidadania 
e Justiça do Senado Federal, Edson 

I D E N T I D A D E  P A R L A M E N T A R

Presidente Kennedy Nunes e secretária-geral Ivana Bastos 
com Jair Bolsonaro, presidente da República
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Lobão (MDB-MA), para tratar da inserção do PLS na 
pauta da CCJ que aconteceria na próxima semana. 

Em 06 de dezembro de 2017, houve grande articulação do 
vice-presidente Ricardo Barbosa (PSB-PB), do deputado 
João Gonçalves (PDT-PB), do senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB) e do senador José Maranhão (PMDB-PB), 
para que a matéria entrasse no destaque da discussão. 

Em 28 de fevereiro de 2018, a entidade conseguiu mais 
um grande avanço no trâmite do projeto, no Senado Fe-
deral. Isto porque o texto foi aprovado, por unanimidade, 
na Comissão de Constituição e Cidadania e Justiça da 
Casa e retornaria para a aprovação da CCJ da Câmara 
dos Deputados.

Neste ano, após o recesso parlamentar, mais uma vez 
Ricardo Barbosa retomou com força a articulação para 
a aprovação do texto final, que teve o aval positivo da 
Câmara Federal em 30 de maio e seguiu para sanção 
presidencial. Estágio em que o presidente Kennedy iniciou 
mais uma articulação perante à Casa Civil para conseguir 
celeridade na sanção do texto. Vitória conquistada no 
dia 30 de julho de 2019.

Unale tratou da validação da carteira  
de identidade parlamentar, na Casa Civil

Unale se reuniu com a Casa da moeda, no Rio de Janeiro

Kit da Carteira de Identidade Parlamentar
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Reuniões da 
Diretoria Executiva
A diretoria executiva da Unale se reuniu para discutir textos que exercem influência nos estados 

em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, definir agendas de trabalho e 

avaliar os resultados. Foram cinco reuniões ao longo da gestão e três Assembleia-Gerais, com 

participação de cerca de 130 deputados estaduais nos encontros.

L I N H A  D O  T E M P O

Momento em que o então 
presidente da Unale, deputado 
Ciro Simoni transmitiu a 
gestão da entidade para o 
deputado Kennedy Nunes.

Reunião da Diretoria 
Executiva da Unale, na 

sede, em Brasília

30/01/2019

11/03/2019
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Reunião da Unale, 
na Assembleia-Geral 
Extraordinária (AGE)

Assembleia-Geral Extraordinária 
da Unale, no plenário da Câmara 
Legislativa (CLDF), em Brasília

26/04/2019

30/09/2019
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S E C R E T A R I A S  D A  U N A L E

Dentro da composição da entidade, a coordenação das Secretarias Temáticas – Educação, 

Ciência e Tecnologia, Saúde, Mulher, Cidades, Segurança e Juventude, Agricultura, Inclusão 

Social e Apoio à Fauna - elabora estudos, realiza eventos e acompanha projetos específicos 

sobre assuntos relacionados às temáticas de cada Pasta. 

SECRETARIAS ESPECIAIS DA UNALE 
DEBATEM AGENDA DE TRABALHO 

Os membros das Secretarias Especiais da 
Unale se reuniram, dia 11 de março, na sede 
da entidade, em Brasília, para tratar da agenda 
de trabalho do ano. Ações integradas de todas 
as Secretarias – Mulher, Segurança, Cidades, 
Juventude, Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia 
– aconteceram durante os Seminários Regionais 
e trataram de algumas das principais bandeiras 
da entidade nesta gestão: combate e prevenção 
ao suicídio e automutilação, violência contra a 
mulher e Sistema Único de Segurança Pública.

SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PROMOVE PRIMEIRA 
REUNIÃO DE TRABALHO 

Os membros da Secretaria de Segurança 
da Unale estiveram reunidos, dia 22 de 
março, na sede da entidade, em Brasília, 
juntamente com a coordenadora de 
Processos Finalísticos, Márcia Leila, 
para tratar da elaboração do plano de 
trabalho da Pasta para a gestão. 

EPILEPSIA SEM PRECONCEITO: FRENTE 
PARLAMENTAR SE REÚNE E DEFINE AGENDA

A Frente Parlamentar Interestadual em Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Epilepsia também se reuniu dia 11 de março, 
na sede da Unale. O objetivo do encontro foi a definição de 
datas da agenda de trabalho do grupo em 2019. Na ocasião, 
foi apresentada a campanha do Março Roxo, que promoveu 
o esforço internacional dedicado a conscientizar pessoas 
sobre a epilepsia e combate ao preconceito da doença.

PRESIDENTE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE SE 
REÚNE COM A SECRETÁRIA NACIONAL DA PASTA

O presidente da Secretaria de Juventude da Unale, 
deputado Dirceu Ten Caten (PT-PA), esteve reunido 
com a Secretária Nacional da Juventude (SNJ), Jayana 
Nicaretta, dia 12 de maço, para tratar sobre os futuros 
parâmetros profissionais dos jovens brasileiros. No 
encontro, o parlamentar ressaltou os eixos temáticos 
ligados ao ramo da juventude que a entidade seguirá 
nesta gestão e destacou as ações prospectadas.
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PRESIDENTE DA SECRETARIA DE 
JUVENTUDE PARTICIPA DE ARENA 
TEMÁTICA NA MARCHA DOS MUNICÍPIOS 

O presidente da Secretaria de Juventude da Unale, 
deputado Dirceu Ten Caten (PT-PA), participou 
no dia 09 de abril, da Arena Temática intitulada, 
Juventude: Inovação na Gestão Municipal, realizada 
durante a XXII Marcha Brasília em Defesa dos 
Municípios – evento promovido, anualmente, pela 
Confederação Nacional de Municípios (CNM). Foram 
destaques da arena assuntos como a distribuição 
de recursos políticos, análise das necessidades 
locais e incentivo ao primeiro emprego.

PRESIDENTE DA SECRETARIA DE 
SAÚDE VISITA CONSELHO NACIONAL 
DE SECRETARIAS MUNICIPAIS 

A presidente da Secretaria de Saúde da Unale, 
deputada Goretti Reis (PSD-SE), realizou visita 
institucional ao Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems), em Brasília, no 
dia 27 de março, para apresentar as bandeiras e 
diretrizes e a Secretaria de Saúde da entidade.

PRESIDENTE DA SECRETARIA DE 
SAÚDE PARTICIPA DE REUNIÃO DA 
COMISSÃO INTERGESTORES

No dia 28 de março, Goretti Reis (PSD-SE) participou 
da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT), realizada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e pela Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), em Brasília, para debater discutidos temas que 
envolvem a saúde pública em todas as regiões do País.

UNALE SE REÚNE NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

No dia 25 de abril, o presidente da Unale, deputado Kennedy 
Nunes (PSD-SC) e o presidente da Secretaria de Agricultura da 
entidade, deputado Marcio Fernandes (MDB-MS), participaram 
de uma reunião no Ministério da Agricultura, em Brasília, com o 
objetivo do encontro foi tratar de pautas como a efetividade da 
verba do FUNRURAL, crédito ao pecuarista, plano estratégico 
do Programa Nacional de Febre Aftosa (PNEFA 2017 – 2026), 
revogação do decreto que extingue o subsídio de energia Rural, 
viabilização e liberação do Fundo do Centro Oeste (FCO) e o 
plano de trabalho da Secretaria de Agricultura da Unale.

UNALE DISCUTE PROPOSTA DE ESTATUTO 
DA MULHER PARLAMENTAR

A presidente da Secretaria de Mulher da Unale, deputada 
Alessandra Campelo (MDB-AM), e as deputadas 
Tia Ju (PRB-RJ), doutora Juliana (PRB-AC) e Ione 
Pedroso (Solidariedade-RR) estiveram presentes 
em reunião na Secretaria Nacional de Políticas para 
Mulheres, para tratar de segmentos ligados às 
temáticas que envolvem as mulheres, em 26 de abril.
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C A P A C I T A Ç Ã O 

Este ano, a Unale ofereceu 

aos parlamentares estaduais 

filiados e aos servidores 

das 27 Casas Legislativas a 

oportunidade de se capacitar 

de forma presencial e à 

distância. Por meio de 

acordo de cooperação 

educacional com o Centro de 

Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento da Câmara 

dos Deputados (Cefor), 

a entidade promoveu a 

capacitação dos membros 

legislativos para aprimorar 

a excelência do trabalho 

institucional realizado nas 

Assembleias.

Foram disponibilizados os 

cursos de Mestrado em Poder 

Legislativo (presencial); 

Técnicas Legislativas, Redação 

Oficial e Direito Constitucional, 

estes à distância, que 

contaram com 230 inscritos 

e proporcionaram a troca 

de experiência para gerar 

um reforço mútuo para a 

adequada elaboração de 

políticas públicas em prol da 

comunidade.
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tem a ganhar
A sociedade só 

EM UM NOVO TEMPO SIGNIGIFA

HUMANIZAR AS LEIS

Trabalhar pelo Cadastro Positivo, um direito do brasileiro 

Auxiliar a sociedade na prevenção ao superendividamento

Assegurar a privacidade do cidadão 

Trazer avaliação mais justa e precisa do crédito 



I N T E R N A C I O N A L

Unale avança em  
sua atuação internacional e  
nas relações paradiplomáticas 
Em 2019, a Unale se destacou na atuação internacional com missões que fomentaram as 
relações paradiplomáticas da entidade, promovendo missões técnicas nas áreas de educação, 
sustentabilidade, meio ambiente e comércio exterior, além de conduzir e compor posições de 
destaque junto a entidades de representação estrangeiras. A entidade também realizou uma 
grande conquista junto ao Ministério das Relações Exteriores, com a emissão de Passaportes 
Oficiais para deputados filiados.

Dos dias 15 a 24 de março, 
parlamentares da Unale e 
representantes do setor privado 
participaram do Programa para 
Certificação Internacional para o 
Tratamento de Resíduos Sólidos, 
no estado da Califórnia. O 
programa, certificado pela Zero 
Waste e coordenado pela Unale 
em parceria com o instituto 
Lixo Zero Brasil, teve o objetivo 
de aprofundar conhecimento 
e discutir propostas para 
políticas públicas na área de 
reciclagem e tratamento do lixo.
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A delegação fez uma imersão na temática, 
discutindo ações e estratégias para a coleta, 
tratamento, reciclagem e compostagem dos 
resíduos. Como desdobramento da missão, 
os parlamentares participaram também, 
nos dias 15 e 16 de abril, de uma agenda 
de visitas com o intuito de oportunizar aos 
membros participantes, o acompanhamento da 
aplicabilidade do conceito Lixo Zero, que já vem 
sendo implementado na capital catarinense.

Antes de chegar à Bulgária, 
a comitiva da Unale esteve 
em Paris, onde visitou a 
empresa Aerzen France, 
para tratar sobre modernas 
técnicas de tratamento 
de água e esgotos e de 
despoluição de rios, 
buscando alternativas 
para a recuperação 
de rios contaminados 
pelo rompimento de 
barragens de rejeitos.

Entre os dias 15 e 23 de junho, representantes da Unale firmaram parcerias nas áreas de educação, cultura, meio ambiente e economia junto 
ao governo da Bulgária. Atendendo a convite do governo, a comitiva participou de reuniões com a Comissão de Política Econômica e Turismo, 
e também com o grupo de amizade Bulgária-Brasil, um dos maiores grupos de participação voluntária na Assembleia Nacional do país.
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Fakenews, cidadania digital, 
educação sócio-emocional e 
juventude na política foram alguns 
dos temas discutidos ao longo dos 
dias 04 e 08 de agosto, na cidade de 
Nashville, Tennessee/ EUA, durante 
a conferência da NCSL, entidade que 
representa os legisladores estaduais 
nos Estados Unidos. Mais de 250 
participantes estrangeiros de 16 
países estiveram reunidos em dias 
de intensas palestras e debates, 
que proporcionaram a troca de 
experiências e criação de propostas e 
projetos que devem ser apresentadas 
em mais de 14 estados brasileiros.

Dos dias 2 a 11 de dezembro, na cidade 
de Taipei, Taiwan a Unale participou do 
4º Fórum de Conselhos Asiáticos – ACF 
e da Reunião preparatória para o Fórum 
de Conselho Global – GCF. No encontro, 
foi proposta a criação do Fórum de 
Conselho Global como sendo uma 
assembleia legislativa local internacional, 
e contará com a contribuição da UNALE 
para a governança local. O objetivo do 
GCF é fornecer uma plataforma para 
os conselhos locais em todo o mundo, 
construindo a cooperação e fortalecendo 
a implementação da autonomia local. 
O encontro de formação do GCF deve 
acontecer na ocasião da 24ª Conferência 
Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais da Unale, em 2020.

Em 23 de setembro, o presidente 
da Unale e vice-presidente da 

Confederação Parlamentar das 
Americas (COPA), Dep. Kennedy Nunes 

(PSD-SC) e a presidente da Secretaria 
da COPA no Brasil, Dep. Ivana Bastos 

(PSD-BA), participaram da Reunião de 
Coordenação das Secretarias da COPA, 
que aconteceu na Cidade do México. O 
objetivo da reunião foi a prestação de 

contas e planejamento para a próxima 
Assembleia Geral, que deve acontecer 

em março de 2020, ainda sem data 
definida, onde o atual vice-presidente da 

entidade deve assumir sua presidência.

Uma conquista da entidade no ano de 
2019 foi a permissão para emissão 

de Passaporte Oficial, através de 
parceria firmada entre a Unale e o 

Ministério das Relações Exteriores - 
MRE. Parlamentares estaduais filiados 

à entidade, bem como assessores 
parlamentares em missão oficial ao 

exterior, podem solicitar junto à Unale, a 
emissão dos seus passaportes oficiais.
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A LATINHA DE ALUMÍNIO influenciou um 
tema muito maior no Brasil: a economia 
circular. A embalagem mais reciclada do 
planeta reduz em 95% a emissão de 
gases de efeito estufa em sua produção: 
hoje, a cada 10 latinhas consumidas no 
país, 9 foram recicladas. Esse ano ela 
completou 30 anos de fabricação brasi-
leira, marcando uma história de compro-
misso social, econômico e ambiental!

SAIBA MAIS EM:
seloeconomiaverde.com.br

DA LATA DE
ALUMÍNIO



Unale recebe presidentes  
das casas legislativas em Brasília

R E U N I Ã O  D O S  P R E S I D E N T E S 
D A S  A L E S  N A  U N A L E
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Unale recebe presidentes  
das casas legislativas em Brasília

A Unale recebeu, no dia 07 de outubro, pre-
sidentes e representantes das 27 Casas Le-
gislativas Estaduais do Brasil para tratar de 
assuntos institucionais ligados ao fortaleci-
mento do Poder Legislativo Estadual. O en-
contro, que também contou com a participação 
dos diretores e dos procuradores-gerais das 
Casas, foi o eixo central para a discussão de 
temas relevantes para o segmento na condu-
ção da gestão dos trabalhos parlamentares.

O encontro, que também contou com a partici-
pação dos diretores e dos procuradores-gerais 
das Casas, foi o eixo central para a discussão 
de temas relevantes para o segmento na con-
dução da gestão dos trabalhos parlamentares.

O Pacto federativo, texto que prevê a ampliação 
da atuação das Assembleias no parâmetro cons-
titucional, também foi destaque da discussão.

Ainda na ocasião, o presidente da Unale, de-
putado Kennedy Nunes (PSD-SC), destacou a 
importância da parceria das Assembleias Le-
gislativas com a entidade que, juntos, agregam 
forças para ampliar a atuação do Legislativo 
Estadual. “A Unale é o eixo norteador para 
que as demandas de todas as Assembleias 
Legislativas sejam ouvidas e providas pelo 
Congresso Nacional”, enfatizou Kennedy.

Ao encerrar a reunião, a secretária-geral da 
entidade, deputada Ivana Bastos (PSD-BA), 
aproveitou a oportunidade e chamou a atenção 
para a participação de todos os parlamentares 
e servidores legislativos na 23ª Conferência 
Nacional dos Legisladores e Legislativos Esta-
duais (CNLE), que será realizada em Salvador, 
na Bahia, nos dias 20, 21 e 22 de novembro.

“Humanizando as leis em um novo tempo será 
o tema central do maior encontro legislativo 
da América Latina e a Bahia está pronta para 
ser o palco deste grande debate”, acrescentou 
a parlamentar.

Outros segmentos institucionais foram deba-
tidos na reunião e foi marcado, para acontecer 
em breve, um outro encontro para tratar da 
compilação de textos para emendas constitucio-
nais que visem fortalecer a ação do Legislativo.
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ESPECIAL CONFERÊNCIA
Considerada um sucesso, a 23ª edição da Conferência Nacional da Unale  
reuniu 1605 participantes em Salvador, nos dias 20,21 e 22 de novembro,  
que discutiram o tema “Humanizando as leis em um novo tempo”.
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ESPECIAL CONFERÊNCIA
Cerimônia de 

abertura da 23ª 
CNLE
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E S P E C I A L  C O N F E R Ê N C I A

Cerimônia oficial de abertura  
da 23ª CNLE emociona o público
Solenidade homenageou ex-presidentes e 

contou com bate-papo entre o presidente da 

entidade e o músico baiano Carlinhos Brown

O que é que a Bahia tem? Com toda certeza, os mais de 
mil participantes da 23ª Conferência Nacional, presentes no 
Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA), na quarta-feira, 
20 de novembro, puderam afirmar que Salvador têm muita 
força e personalidade para receber seus visitantes. Esse 
foi o clima transmitido durante toda a cerimônia oficial de 
abertura, marcada por grande emoção.

Entrevista com o Carlinhos Brown

Dep. Fabíola Mansur (BA) entrega comenda Unale 
ao ex-presidente da entidade Luciano Nunes (PI)

Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, 
recebe comenda Unale da dep. Ivana Bastos (BA)

Ex-presidente Ciro Simoni (RS) recebe comenda Unale do 
também ex-presidente deputado Adjuto Afonso (AM)
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Secretário da fazenda de 
Pernambuco propõe melhorias 
na reforma tributária
“A carga tributária brasileira é muito injusta, uma pessoa que ganha até dois sa-
lários mínimos tem praticamente a metade de seus ganhos coletados pelo poder 
público, enquanto os com muito mais recurso tem uma tributação reduzida. É este 
modelo que temos que mudar”, afirmou Décio Padilha.

Marcelo Tas sugere humanização  
no relacionamento digital
“Não tente vender o que o seu público não quer comprar”. Com essa orientação, o jornalista, apresentador e educador 
Marcelo Tas, sintetizou e concluiu sua palestra para parlamentares e servidores das Casas Legislativas de todo o 
Brasil, durante o segundo dia da 23ª Conferência Nacional da Unale, em 21 de novembro.

Marcelo Tas em palestra 
sobre humanização no 
relacionamento digital
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Damares Alves recebe protocolo de ideias 
da Unale e elogia o trabalho da entidade
A ministra da mulher, da família e dos diretos humanos, Damares Alves, recebeu a entrega simbólica do protocolo 
de ideias, na tarde da quinta-feira, 21 de novembro, durante a 23ª CNLE. O texto é o resultado da compilação das 
164 propostas apresentadas nos cinco Seminários Regionais de Promoção e Defesa da Cidadania, promovidos em 
todas as regiões do país durante o ano de 2019. 

Damares Alves recebe 
protocolos da Unale

Painel do secretário de turismo do 
estado de São Paulo, Vinicius Lummertz

Secretário de turismo 
de São Paulo sugere 
melhorias para o setor
Vinicius Lummertz apresentou os resultados de seu es-
tado no setor e falou do potencial do país para geração de 
emprego e renda
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E S P E C I A L  C O N F E R Ê N C I A

Case de humanização de diversos órgãos 
foram apresentados durante 23ª CNLE
Novidade desta edição, projetos serviram de inspiração para serem apresentados em outros estados. A atenção 
aos interesses da população e o incentivo à participação cidadã foram os temas defendidos durante a apresentação 
dos cases de humanização que obtiveram sucesso em âmbito federal.

Case de humanização 
das Ouvidorias

Procurador do Estado 
de Sergipe aborda 
imunidades e garantias 
parlamentares 
Evânio Moura discursou sobre os direitos consti-
tucionais dos parlamentares. “Prerrogativa é uma 

garantia estabelecida 
pela Constituição Fe-
deral para que aquele 
integrante de poder 
possa desempenhar 
o seu cargo, são con-
dições legais e indis-
pensáveis”, explicou na 
ocasião.

Estrategista político 
da Espanha sugere 
novo modelo de gestão
Conhecido internacional-
mente como o criador de 
presidentes, Antônio Sola 
deu falou sobre a construção 
de uma nova política. O estra-
tegista político da Espanha, 
Antônio Sola, foi a atração 
principal do último dia da 23ª 
CNLE, 22 de novembro. O 
desafio do espanhol foi falar 
sobre a extinção da política 
tradicional, para políticos de todo o Brasil. “Não se 
esqueça nunca de quem te elegeu e para o que 
foi eleito”, esta foi a frase que o espanhol fez os 
deputados repetirem no início de seu discurso. 

Procurador do 
Estado de Sergipe, 
Evânio Moura

Palestra de Antônio 
Sola, estrategista 
político da Espanha
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Unale reconhece destaques  
do Legislativo por meio do 
prêmio Assembleia Cidadã
A primeira edição do prêmio Assembleia Cidadã coroou 
projetos das Assembleias Legislativas do Rio Grande do 
Norte, Espírito Santo e de Pernambuco, como campeãs, 
no último dia da 23ª Conferência Nacional da Unale, 22 
de novembro. Cada um dos vencedores levou para seu 
estado um cheque de 20 mil reais, para expansão das 
iniciativas, um troféu transitório e o direito de usar o 
selo Assembleia Cidadã, por um ano. 

O prêmio foi criado pela Unale, com objetivo de incentivar 
projetos de destaque do legislativo estadual, nas categorias 
de Gestão, Atendimento ao Cidadão e Projetos Especiais. 

“O Assembleia Cidadã nasceu da vontade de ver como 
as Casas Legislativas estão trabalhando para melhorar 
o atendimento ao cidadão, de como estão inovando no 
serviço público e dando mais mais transparência e hu-
manização às atividades legislativas”, explicou o então 
presidente, deputado estadual Kennedy Nunes (PSD-SC).

Os nove finalistas do Assembleia Cidadã foram anun-
ciados durante a cerimônia oficial de abertura da 23ª 
CNLE, em 20 de novembro, e a votação realizada pelos 
praticantes, por meio de totens disponíveis nos corredores 
do Centro de Cultura Cristã da Bahia (CECBA). 

E S P E C I A L  C O N F E R Ê N C I A

Totem onde foram escolhidos 
os vencedores do Prêmio 

Assembleia Cidadã
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Este foi o último passo do processo, que teve outras duas 
etapas:  inscrição e análise pela banca julgadora. Esta 
por sua vez foi formada por representantes da Ouvidoria 
do Tribunal de Contas da União (TCU), Ouvidora-Geral 
da União (OGU), Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap), Defensoria Pública do Estado da Bahia 
(DP/BA) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que 
atribuíram notas para os itens: eficiência, criatividade, 
inovação, resultados e replicabilidade. 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO – O grande ganhador 
foi o projeto “Espaço Assembleia Cidadã” da As-
sembleia Legislativa do Espírito Santo, com 373 votos. 
O projeto faz parte de uma iniciativa da Casa, onde são 
disponibilizados serviços para a população, como Pro-
con, delegacia do consumidor, emissão de carteiras de 
identidade e procuradoria da mulher.

Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, ficaram as 
Assembleias Legislativas Mato Grosso do Sul, com 238 
votos para o projeto “ALEMS Acessível”; e do Paraná, 
61 votos, para o aplicativo “Agora é Lei”. 

GESTÃO – O premiado desta categoria foi o “Legis RH”, 
do Rio Grande do Norte, com 246 votos. O projeto 
foi implantado em maio de 2017, e é um aplicativo para 
implantar o processamento da folha de pagamento, 
o controle do cadastro dos servidores e o controle de 
férias, com o objetivo principal é facilitar a interação. 

Ficou em segundo lugar o projeto “Ales digital”, da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, com 218 
votos, e em terceiro o “Selo verde”, da Assembleia 
Legislativa de Goiás, com 208 votos. 

PROJETOS ESPECIAIS – O projeto da Assembleia 
Legislativa de Pernambuco, que prepara adolescentes 
que estão no cadastro nacional de adoção e em situação 
de vulnerabilidade para o mercado de trabalho e demais 
inserções sociais, foi o campeão entre os projetos espe-
ciais. No total, o “ALEPE Acolhe” recebeu 485 votos. 

O projeto “Paramento Universitário”, da Assembleia 
Legislativa do Paraná, ficou em segundo lugar, com 106 
votos; e o “ALESC inclusiva”, de Santa Catarina em 
terceiro lugar, com 61 votos. 

“Legis RH”, projeto vencedor na categoria gestão

O projeto da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alepe 
Acolhe, foi o vencedor na categoria projetos especiais

“Espaço Assembleia Cidadã”, projeto vencedor 
na categoria atendimento ao cidadão
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CARTA DE SALVADOR
Nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2019, em Salvador, no 
estado da Bahia, a Conferência Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais – CNLE, realizada anualmente pela 
União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais 
(Unale), apresentou como tema “Humanizando as Leis em 
um Novo Tempo”. O encontro teve como objetivo, abordar 
os aspectos da humanização nas relações institucionais 
de entes públicos e nas medidas em favor da sociedade. A 
realização deste evento, tem por princípio ser um espaço 
de oportunidades para proporcionar o diálogo e a troca de 
informações entre os parlamentares e a sociedade civil, na 
discussão de temas relevantes para o crescimento do País.

Entre delegações nacionais e estrangeiras, foram mais de 
1600 inscritos que acompanharam a dinâmica do maior 
encontro legislativo da América Latina. Seguindo a temá-
tica da humanização, foram abordados conceitos a serem 
considerados pelo legislativo, e que impactam diretamente 
na vida dos cidadãos:
 
1. HUMANIZAÇÃO DO RELACIONAMENTO DIGITAL: 

Em um cenário de profunda transformação digital, a forma 
de comunicar tem sido crucial para a correta interpreta-
ção da mensagem. Para o Parlamento, as ferramentas 
digitais proporcionam a celeridade de informar e inserir 
diretamente o cidadão na legislação, humanizando, 
assim, o processo legislativo. Por isso, recomenda-se 
que o parlamentar utilize das referidas ferramentas com 
transparência e conteúdo relevante, sempre na busca de 
valorizar a informação a ser transmitida.

2. REFORMA TRIBUTÁRIA MAIS JUSTA: O Brasil ocupa 
o 2º lugar no ranking de concentração de renda mundial. 
Diante de tal realidade, é premente a necessidade de se 
discutir mudanças e aprimoramento no ordenamento 
tributário do País. Sugerimos que questões como o 
combate à regressividade tributária, a redução do Custo 
Brasil, a criação de ambiente de negócios para destravar 
investimentos e a implementação de política para o 
desenvolvimento regional sejam consideradas.

3. MODERNIZAÇÃO DA POLÍTICA: O processo de cons-
trução de uma sociedade envolve ciclos de transforma-
ções. Não poderia ser diferente com a política. Por isso 
a importância de debater a “Pós-Política” como uma 
forma de utilizar a democracia a serviço do povo. Sob 
este conceito, alguns desejos da sociedade brasileira 
devem ser observados: ideias transformadoras; dignida-
de; energia para buscar mudanças; participação cidadã 
digital e determinação para lutar pelo povo com retidão 
e honestidade.

4. CASES DE HUMANIZAÇÃO: Gestão e governança 
são eixos norteadores para uma Administração Pública 

eficiente. Com o objetivo de disseminar casos de sucesso 
que utilizam a humanização do serviço prestado, diversos 
órgãos públicos e entidades apresentaram iniciativas 
que impactam positivamente os seus colaboradores 
e os cidadãos. Dentro desse parâmetro, incentiva-se a 
implantação de políticas de eficiência aplicada às Casas 
Legislativas, que sejam baseadas em uma dinâmica de 
valorização da pessoa humana nos ambientes interno 
e externo.

5. PRÊMIO ASSEMBLEIA CIDADÃ:  O Prêmio tem 
como objetivo, reconhecer e dar visibilidade às ações 
desenvolvidas pelas Casas Legislativas de todo o país, 
que busquem a melhoria de suas relações com a so-
ciedade. E por princípio, a valorização do legislativo 
estadual, constituindo-se como mecanismo de incen-
tivo ao desenvolvimento e execução de projetos que o 
beneficiem na humanização das suas relações internas 
e com a sociedade. Na 1ª edição, foram premiadas as 
Assembleias Legislativas dos estados de Pernambuco, 
Espírito Santo e Rio Grande do Norte, nas categorias 
Projetos Especiais, Atendimento ao Cidadão e Gestão, 
respectivamente.

 
6. POLÍTICAS PÚBLICAS: Outro ponto de destaque foi 

a entrega do Protocolo de Ideias à Ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, 
representando o Governo Federal, como forma de co-
laborar com o desenvolvimento de políticas públicas de 
combate ao Suicídio e Automutilação, Violência Contra a 
Mulher e Segurança Pública, temas estes debatidos em 
seminários regionais ao longo do ano. 

 
7. EVENTOS SIMULTÂNEOS: Os encontros simultâneos 

contaram com 551 participantes. Além da delegação 
internacional e do Colegiado de Presidentes das As-
sembleias Legislativas, participaram 16 entidades legis-
lativas, as quais realizaram em seus eventos, debates 
que abordaram o viés da humanização voltada para o 
desenvolvimento das suas atividades específicas. 

Encerrados os trabalhos, a 23ª Conferência Nacional da 
Unale proporcionou a reflexão e sugestão de como os go-
vernos, sob a perspectiva legislativa, executiva e judiciária, 
poderão humanizar suas ações no processo de construção 
e desenvolvimento da sociedade, um dos pilares do Estado 
de Direito. A entidade, por meio de seus filiados, irá participar 
ativamente das respectivas discussões no Congresso Nacional 
e em todas as Casas Legislativas, fazendo-se presente no 
fortalecimento do poder legislativo estadual.

Salvador, 22 de novembro de 2019. 
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E S P E C I A L  C O N F E R Ê N C I A

ABCLE

Cerimonialistas 
debatem regras de 
organização e etiqueta

ANACOL 

Consultores Legislativos abordam atuação da 
consultoria e o aperfeiçoamento das suas funções 

ANPAL

Encontro de procuradores e consultores legislativos 
oportunizou discussões e trocas de experiência

ABEL
O 34º Encontro da 
ABEL foi realizado 
mais uma vez em 

parceria com a UNALE

Simultâneos 23ª CNLE

ANSREHL

Servidores de Recursos 
Humanos debatem 
modernização e e-social
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PARLAMENTO 
AMAZÔNICO

Deputados que 
compõem o Projeto 
Amazônia Legal

ASTRAL

Servidores das Televisões e Rádios 
Legislativas discutem acessibilidade na TV

COLEGIADO DE PRESIDENTES

Presidentes das Casas Legislativas 
em reunião ordinária

INTERLEGIS/ILB

INTERLEGIS/ILB demonstrou produtos 
e serviços na conferência da Unale

FENACRIA

Deputados se reúnem em Frente de Mobilização 
Nacional Pró-Criança e Adolescente
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E S P E C I A L  C O N F E R Ê N C I A

FENALE

FENALE defende a 
valorização do serviço 
público em seu 43º 
encontro nacional, 
em Salvador

OUVIDORIA

Ouvidores debatem humanização 
e modernização das redes 

UNATAQ

Taquígrafos de todo o Brasil e da Argentina se 
reúnem no 20º Encontro Nacional de Taquigrafia

REGOV

6º Encontro da Rede Legislativa de Governança e 
Gestão reuniu gestores de 14 casas legislativas

UNIPOL

UNIPOL debateu reconhecimento de agentes 
de segurança como policiais legislativos
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Ivana Bastos é eleita  
nova presidente da Unale
A deputada baiana Ivana Bastos (PSD) foi eleita presi-
dente da Unale, por unanimidade, durante a Assembleia 
Geral Ordinária da entidade, realizada ao final da 23ª 
Conferência Nacional, que ocorreu em Salvador nos 
dias 20, 21 e 22 de novembro.  A parlamentar assumiu 
o posto pelo período de um ano e sucede o deputado 
Kennedy Nunes (PSD-SC).

Ivana agradeceu às 27 Casas Legislativas pela presença 
e apoio na realização da CNLE. “Eu cheguei à Unale e 
sonhava tanto com esse dia, plantei tanto esse dia, e 
deu certo. Essa Conferência foi feita com muito carinho e 
um milhão de dificuldades em um ano de choro, de pre-
ocupação. Todos nós, juntos, a construímos”, enfatizou.

Ivana Teixeira Bastos, casada e mãe de dois filhos, nasceu 
em Caetité, em 24 de dezembro de 1964, mas tem fortes 
raízes em Guanambi, onde sempre viveu com sua família. 

Filha de ex-deputado estadual, Ivana Bastos desper-
tou desde muito cedo o seu interesse pela política, 

especialmente quando é exercida em favor das faixas 

mais carentes da sociedade. Tem uma história de luta 

marcada pela busca de benefícios e a valorização de 

comunidades da zona rural.

Atualmente em seu 3º mandato, Ivana foi eleita depu-

tada estadual pela primeira vez em 2010. Formada em 

administração, a parlamentar exerceu na Unale o cargo 

de secretária-geral, e a vice-presidência da Assembleia 

Legislativa da Bahia.

Na Casa Legislativa da Bahia, Ivana tem assento em 

diversas comissões, como a Comissão voltada à defesa 

das causas feministas e é membro titular da Comissão 

dos Direitos da Mulher.

Na Unale, Ivana se compromete a encarar com mais essa 

missão para o biênio 2020/ 2021, com muito orgulho e 

grande empenho para dar continuidade ao trabalho e 

trazer novos olhares para a entidade:

N O V A  P R E S I D Ê N C I A
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Quais as expectativas da senhora 
frente a entidade que representa 
os 1059 deputados estaduais?

Seguirei com o objetivo de cada vez mais fortalecer 
a união do Parlamento, para que se mantenha vivo e 
atuante o nosso papel de levar a diante ações no âm-
bito nacional e internacional, firmando parcerias que 
agreguem desenvolvimento aos estados.

Qual a avaliação a senhora do atual 
cenário de humanização do Parlamento?

O cidadão está com um olhar mais detalhado e que exige 
uma atenção minuciosa para a sua demanda. Vamos 
avançar com este debate no País com muita criativida-
de, sempre na busca de boas práticas na política e nas 
atividades do Parlamento.

Defender o trabalho parlamentar também 
é um dos principais objetivos da Unale. 
Qual a importância da participação 
ativa dos parlamentares estaduais nas 
discussões do Congresso Nacional?

Na condição de legisladora e mulher, acredito que a 
participação ativa dos parlamentares estaduais nas 
discussões no Congresso Nacional é uma forma de 
dar voz e levar as discussões da população e também 
tornar o congresso mais aproximo das questões sociais. 
Estaremos firmes por uma pauta nacional de boas 
ideias, projetos e práticas pautada em compromissos 
na convergência de soluções para o bem-estar de todos.

Como os deputados estaduais colaboram 
com desenvolvimento do Brasil? 

De modo mais direto tomando como base o seu res-
pectivo estado. A colaboração deve ser por meio de 
políticas associadas à construção e apoio de ações 
para melhorar a saúde, a geração de emprego e uma 
maior valorização da educação pública. 

O que é necessário para uma 
atuação conjunta da sociedade 
civil e do Parlamento?

Acredito que o caminho para esse processo é fortalecer 
o diálogo, a parceria e a aproximação da sociedade com 
os legisladores para que o parlamentar possa manter 
uma atividade legislativa estadual cidadã e afinada com 
os anseios da população.

Como se darão as discussões do 
fortalecimento do Poder Legislativo 
Estadual em sua gestão?

Otimizando para todo País os diversos bons exemplos 
de políticas de aproximação do parlamento com a so-
ciedade, e através de uma pauta nacional que vamos 
lançar de bons projetos em defesa do cidadão para 
serem debatidos nas Casas Legislativas. Iremos renovar 
e ampliar políticas de cooperação entre instituições e a 
integração dos parlamentos.

Sendo o próximo ano eleitoral nos 
municípios, de que forma a Unale irá 
trabalhar para que não se perca o foco 
de atuação dos deputados estaduais?

Com as ações acima indicadas em torno de uma 
Atividade Legislativa Cidadã, que será desenvolvida 
em plano nacional. 

Quais os desafios esperados para a gestão?
A apatia e desânimo generalizados com a política e com 
as instituições que alicerçam os pilares democráticos 
são evidentes em nosso cotidiano e nos traz inquieta-
ções e preocupações. Deste modo, nos cabe inovar e 
com criatividade evidenciar as boas práticas na política 
e nas atividades do Parlamento. É importante mostrar 
que o parlamento não é um local distante das pessoas, 
mas sim onde a sociedade é representada para fazer 
valer a sua voz. 

O que esperar da gestão Ivana Bastos?
Uma Unale ainda mais forte e reconhecida mundialmente 
como peça fundamental do fortalecimento do Poder 
Legislativo Estadual.

E S P E C I A L  C O N F E R Ê N C I A

  Todos somos seres 
políticos e é nesse 
espaço que as 
transformações 
sociais também 
acontecem. 

Ivana Teixeira Bastos
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ÚLTIMAS TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES 
DO SETOR

MAIORES EVENTOS DE SHOPPING 
CENTERS NA AMÉRICA LATINA

DELEGAÇÕES INTERNACIONAIS

NETWORKING E TROCA 
DE CONHECIMENTO

DEFESA DO SETOR NAS 3 ESFERAS 
ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL

ACESSO A PESQUISAS E ESTUDOS 
COMPLETOS PARA ANÁLISES DO SETOR

ATUAÇÃO JURÍDICA

CURSOS COMPLETOS PARA 
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Abrasce
Há mais de 40 anos fortalecendo  
o setor de shopping centers no Brasil

w w w. abr a sce .com .br

Para mais detalhes, entre em 
contato: (11) 3506-8300 

Associe-se para aproveitar  
estes e outros benefícios!
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Deputados Gil Pereira, Ivana Bastos e Alencar da Silveira

Deputados de sergipanos Luciano Bispo, Zezinho Sobral, Luciano Pimentel e Goretti Reis Deputados Kennedy Nunes e Ivana Bastos e  
a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka

Ex-presidentes da Unale Ciro Simoni e Adjuto Afonso Deputados do Acre, Luis Tchê e Whendy Lima

Deputadas Janete Sá, Tia Ju e Ione PedrosoDeputada Ivana Bastos e presidente da Assembleia baiana, Nelson Leal
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Deputados Gil Pereira, Ivana Bastos e Alencar da Silveira

Deputada Tia Ju, secretário Fausto Franco e deputado XXDeputados Kennedy Nunes e Ivana Bastos e  
a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka

Depuatada Fabiola Mansur e ex-presidente da Unale Luciano Nunes

Deputadas Ana Cunha e Liziane Bayer, ministra Damares Alves e deputadas Franciane Bayer e Ivana Bastos Deputadas Janete Sá, Tia Ju e Ione Pedroso
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