CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

REQUERIMENTO Nº _____, DE 2019
(Da Sra. Fernanda Melchionna)

Requer aditamento ao REQ nº 105/2019, que
“requer a realização do XVI Seminário LGBTI+
do Congresso Nacional” para que o evento
tenha realização conjunta entre diversas
comissões desta Casa.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 117, Art. 24, III e Art. 255 do Regimento Interno,
que a realização do Seminário LGBTI+ do Congresso Nacional, no dia 25 de junho
de 2019, se dê de forma conjunta entre esta Comissão e, conforme aprovação
anterior por estes colegiados, as Comissões de Educação; Cultura; Direitos
Humanos e Minorias; Legislação Participativa; Defesa do Direitos da Pessoa Idosa;
Defesa dos Direitos da Mulher; e Trabalho, Administração e Serviço Público.

JUSTIFICATIVA

O referido Seminário, há várias edições, é realizado de modo a aglutinar um
esforço coletivo entre Câmara dos Deputados, Senado Federal e sociedade civil.
Ao longo dos anos, diversas comissões temáticas passaram a compor a
organização desse evento, que já é tradicional no âmbito do Parlamento Brasileiro.
Este ano, contamos com a participação de oito comissões permanentes. E
isso se dá por dois motivos: i) o Seminário, que tem duração de um dia inteiro,
abarca diversos contextos da realidade LGBTI (tais como direitos civis e liberdades
individuais, trabalho, saúde, assistência social, cultura, relações internacionais,
etc); ii) a fim de não onerar apenas uma comissão com os custos do evento, tomouse a decisão de ter como método a realização conjunta.
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Desse modo, observando também o princípio da economicidade que rege a
Administração Pública, solicito aprovação deste aditamento a fim de explicitar, mais
uma vez, que o XVI Seminário LGBTI+ do Congresso Nacional terá realização
conjunta.

Sala da Comissão, 28 de maio de 2019

___________________________
DEPUTADA FERNANDA MELCHIONNA
PSOL-RS
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