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1. PARA ENTEDERMOS O CONGRESSO NACIONAL1 
 

Emendas ao Orçamento 

Emendas de parlamentares ao orçamento influem na alocação de recursos públicos. As emendas 
feitas ao Orçamento Geral da União, denominado de Lei Orçamentária Anual (LOA) – enviada pelo 
Executivo ao Congresso anualmente –, são propostas por meio das quais os parlamentares podem 

opinar ou influir na alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos que 
assumiram durante seu mandato, tanto junto aos estados e municípios quanto a instituições. Tais 
emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens (rubricas) do projeto de lei 
orçamentária enviado pelo Executivo. 

Existem quatro tipos de emendas feitas ao orçamento: individual, de bancada, de comissão e da 
relatoria. As emendas individuais são de autoria de cada senador ou deputado. As de bancada são 
emendas coletivas, de autoria das bancadas estaduais ou regionais. Emendas apresentadas pelas 

comissões técnicas da Câmara e do Senado são também coletivas, bem como as propostas pelas 
Mesas Diretoras das duas Casas. 

 

As emendas do relator são feitas pelo deputado ou senador que, naquele determinado ano, foi 
escolhido para produzir o parecer final sobre o Orçamento – o chamado relatório geral. Há ainda as 
emendas dos relatores setoriais, destacados para dar parecer sobre assuntos específicos divididos 
em dez áreas temáticas do orçamento. Todas as emendas são submetidas à votação da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). 

 

Existem emendas feitas às receitas e às despesas orçamentárias. As primeiras têm por 
finalidade alterar a estimativa de arrecadação, podendo inclusive propor a sua redução. As 
emendas à despesa são classificadas como de remanejamento, apropriação ou de cancelamento. 

As emendas de remanejamento são as que acrescentam ou incluem dotações e, simultaneamente, 

como fonte exclusiva de recursos, anulam dotações equivalentes, excetuando as reservas de 
contingência. Tais emendas só podem ser aprovadas com a anulação das dotações indicadas, 
observada a compatibilidade das fontes de recursos. 

 

Já as emendas de apropriação são que acrescentam ou incluem dotações e, simultaneamente, 
como fonte de recursos, anulam valor equivalente proveniente de outras dotações e de verbas da 
chamada Reserva de Recursos. As emendas de cancelamento propõem, exclusivamente, a redução 
de dotações orçamentárias. 

                                                
1 Retirado dos portais: www.senado.leg.br e www.camara.leg.br  

Individual 

•Senador ou Deputado 

Bancada 

•Coletivas/ Bancadas 
estaduais ou Regionais 

 

Comissão 

•Coletivas/ Comissões 
técnicas da Câmara ou 
Senado e Mesas diretoras 

Relatoria 

•Senador ou Deputado/ 
Relator Geral e relatores 
setoriais do orçamento 

Infraestrutura Saúde Integração Nacional e 
Meio Ambiente 

Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia e Esporte 

Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano 

Fazenda, 
Desenvolvimento e 

Turismo 

Justiça e Defesa Poderes do Estado e 
Representação 

Agricultura e 
Desenvolvimento Agrário 

Trabalho, Previdência e 
Assistência Social 

Receitas 

•Alterar a estimativa de arrecadação 

Despesas 

•Remanejamento 

•Apropriação 

•Cancelamento 

http://www12.senado.gov.br/orcamento/loa
http://www.senado.leg.br/
http://www.camara.leg.br/
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As emendas ao Orçamento são subordinadas a normas rígidas quanto ao seu conteúdo e objetivos, 

estabelecidas pela Constituição, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF-Lei Complementar 
101/00) e Lei 4.320/64, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. As 
emendas são também objeto de regulação feita por resoluções do Congresso Nacional. 

A emenda ao orçamento que propõe acréscimo ou inclusão de dotações só poderá ser aprovada se 
estiver compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
Deverá também indicar os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 

despesas, excluídas as que incidem em: dotações de pessoal e seus encargos, serviço da dívida, e 
transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e o Distrito Federal. A emenda 
também não pode ser constituída de várias ações – que devem ser objeto de emendas distintas – 
nem contrariar normas regimentais adotadas pela CMO. 

Número de emendas 

De acordo com a Resolução 1/06 do Congresso Nacional, cada parlamentar pode apresentar até 25 

emendas individuais, no valor total definido pelo parecer preliminar do relator. Há também regras 

específicas sobre a apresentação de tais emendas, como, por exemplo, identificar entidade 
beneficiária que receberá os recursos, com endereço e nome dos responsáveis pela sua direção, 
bem como as metas que essa entidade deverá cumprir, demonstrando sua compatibilidade com o 
valor da verba fixada na emenda. 

As comissões permanentes do Senado e da Câmara podem apresentar entre quatro e oito 
emendas, dependendo de suas especificidades com relação às áreas temáticas do orçamento. No 

caso do Senado, nove do total de 11 comissões, incluindo a Mesa Diretora, podem apresentar até 
oito emendas. Somente as Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) é que podem apresentar até seis emendas. 

 

Na Câmara, do total de 21 comissões técnicas, incluindo a Mesa Diretora, 14 delas podem 
apresentar até oito emendas, cinco comissões podem oferecer até seis emendas e uma deve 
apresentar até quatro emendas. Somente a Comissão de Legislação Participativa da Câmara não 
tem direito a apresentar qualquer emenda ao orçamento. 

Essas emendas serão incorporadas ou não ao texto final do Orçamento aprovado pelo Congresso, 
conforme apreciação dos parlamentares que pertencem à CMO. Depois de aprovado na CMO e em 
sessão plenária conjunta do Congresso, o Orçamento é enviado novamente ao Executivo, para ser 
sancionado pelo presidente da República, transformando-se, portanto, na LOA. 

 

A LOA estima as receitas e autoriza as despesas do Governo de acordo com a previsão de 
arrecadação, mas está atrelada a um esquema de planejamento público das ações que serão 
realizadas durante o ano. A necessidade de contenção das despesas, aliada aos interesses do 
Executivo, podem resultar no chamado contingenciamento de determinados gastos. Quando o 
Executivo decreta o contingenciamento, impõe limites para as despesas abaixo dos que foram 
autorizados pelo Congresso. O contingenciamento bloqueia, portanto, as dotações orçamentárias, 

podendo, nesses casos, impedir que emendas aprovadas no Congresso sejam efetivadas. 

Se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesas acima do limite 
que está previsto na LOA, o Executivo submete ao Congresso um projeto de lei solicitando crédito 
adicional ou especial para órgãos públicos e ministérios. 

C
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o
s •21 comissões 

•14 e Mesa apresentam 8 emendas 

•5 apresentam 6 emendas 

•1 apresenta 4 emendas 

•CLP não pode apresentar nenhuma Se
n
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•11 comissões 

•8 e mesa apresentam 8 emendas 

•CDH e CRE apresentam 6 emendas 

Emendas 
incorporadas 

Aprovação na 
CMO 

Plenária do 
Congresso 

Executivo 

(Presidência 
da República) 

LOA 

http://www12.senado.gov.br/orcamento/ppa
http://www12.senado.gov.br/orcamento/ldo
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SAIBA MAIS: 

 

2. PRINCIPAIS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NA SEMANA 
 

2.1 Atividade legislativa da Câmara dos Deputados 
 

2.1.1 Comissões da Câmara dos Deputados 

 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO – CE 

Presidente: Glauber Braga (PSB/RJ)  
1º Vice-Presidente: Dr. Ubiali (PSB/SP)  
2º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PDT/PE)  

3º Vice-Presidente: Lelo Coimbra (PMDB/ES)  
11 de novembro – Foi realizada Audiência Pública de tema: Debater a criação do "Dia Nacional da 
Educação Profissional" Convidados Presentes: Marcelo Machado Feres - Secretário Substituto de 
Educação Tecnológica do Ministério da Educação – MEC, Diretor de Integração das Redes de 
Educação Profissional e Tecnológica – MEC; Gustavo Leal - Diretor de Operações do SENAI/DN; 
Antonio Henrique - Assessor de Relações Institucionais do SENAC; Remi Castioni - Professor de 
Políticas Públicas e Gestão da Educação Profissional da UNB. 

12 de novembro – Foi aprovado o  REQ 394/14 dos Srs. Thiago Peixoto (PSD/GO) e Professora 
Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), que "requer a realização de Reunião de Audiência Pública para 

tratar sobre a Base Nacional Comum da Educação (BNCE), convidando o senhor Ministro da 
Educação José Henrique Paim". 

Foi aprovado o REQ 395/14 da Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO), que "requer, nos 
termos do art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a realização de audiência 
pública com a presença do Senhor Romeu Weliton Caputo, Presidente do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação; do Senhor Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional de 
Municípios; da Senhora Creuza Rodrigues Repulho, Presidente da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação; e da Senhora Mariete Félix Rosa, do Comitê Diretivo do Movimento 
Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - Representante da Região Centro-Oeste, para discutir o 
"Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil (Proinfância)." 

Foi aprovado o parecer da Srª. Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO) sobre o PL 3016/11 
do Sr. Edivaldo Holanda Junior2 (PTC/MA), que "dispõe sobre a obrigatoriedade de o material 

                                                
2 Fora de exercício. 

•www2.camara.leg.br/glossario  

•www12.senado.gov.br/noticias/glossario-legislativo 

Para entender mais sobre os termos legislativos: 

•www.senado.leg.br/atividade/agenda/default.asp  

•www.camara.leg.br/internet/agendacamara 

Previsão de agenda do Senado e da Câmara: 

•Câmara: www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-
deputados    

•Senado/ Regimento Comum: www.senado.leg.br/legislacao/regsf/ 

Acesse os regimentos internos: 

http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=527072
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=533383
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=531877
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=525239
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=737826
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=744792
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=532331
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didático adquirido para o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e para o Programa Nacional 

do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) ser confeccionado com matéria prima 
reciclada". Parecer: pela rejeição deste. 

13 de novembro – Foi realizada Audiência Pública de tema: "Educação Sexual dos Adolescentes". 
Convidados: Clarice Salete Traversini - Diretora de Currículo e Educação Integral da Secretaria de 
Educação Básica - SEB/ MEC; Adele Benzaken - Diretora Adjunta do Departamento de DST, AIDS e 
Hepatites Virais - SVS/MS; Antônio De Moraes Júnior - Chefe do Departamento de Andrologia da 
Sociedade Brasileira de Urologia – SBU; 

 

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO – CTASP 

Presidente: Luiz Fernando Faria (PP/MG)  

1º Vice-Presidente: Flávia Morais (PDT/GO)  
2º Vice-Presidente: Gorete Pereira (PR/CE)  
3º Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB/GO) 

12 de novembro - Foi aprovado por unanimidade o REQ 350/14 dos Srs. Nelson Pellegrino 
(PT/BA) e Sebastião Bala Rocha (SDD/AP), que "requer a realização de Seminário para debater 
sobre a Universidade Federal da Chapada da Diamantina e os desdobramentos Econômicos e 
Comerciais na Região da Chapada Diamantina no Estado da Bahia, nos termos do art. 24, inciso 

III, combinados com o artigo 255, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados". 

Foi aprovado por unanimidade o REQ 351/14 do Sr. Nelson Pellegrino (PT/BA), que "requer 
realização de Audiência Pública, para debater a criação da Universidade Federal do Nordeste Baiano 
- UFNB".  

Foi aprovado por unanimidade o parecer do Sr. Policarpo (PT/DF) sobre o  PL 2758/11, do Sr. 
Deputado Diego Andrade (PSD/MG), que "dá aos trabalhadores em educação (professores e 

funcionários), cuja atuação seja junto ao sistema prisional brasileiro, o adicional de 
periculosidade". (Apensado: PL 7715/2014) Parecer: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL nº 7.715/14, apensado.  

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA– CCJC 

Presidente: Vicente Candido (PT/SP)  
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT/PB)  
2º Vice-Presidente: Fábio Trad (PMDB/MS)  
3º Vice-Presidente: Vitor Paulo (PRB/RJ) 
11 de novembro – Foi aprovada a redação final do PL 47/07, do Sr. Lincoln Portela (PR/MG), que 
""Introduz alínea "d " no art. 1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935"". Explicação da ementa: 
Fixa o prazo de 2 (dois) anos de efetivo e contínuo funcionamento para as entidades obterem o 

título de sociedade de utilidade pública. Relator: Sr. Valtenir Pereira (PROS/MT). 

Foi aprovada a redação final do PL 3750/08, da Srª. Sueli Vidigal (PDT/ES), que "dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência nos 
locais que especifica". Relator: Sr. Mauro Benevides (PMDB/CE). 

Foi aprovada a redação final do PL 4297/2008, da Srª. Andreia Zito (PSDB/RJ), que "altera a Lei nº 

8.069, de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, para acrescentar uma alínea 
"c" ao art. 136 da referida lei". Explicação da ementa: Estabelece a atribuição do Conselho Tutelar 

para representar o Ministério Público nos casos de não atendimento de requisições de serviços 
públicos. Relator: Sr. Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP). 

Foi aprovada a redação final do PL 6711/09, do Senado Federal - Expedito Júnior (PSDB/RO) - (PLS 
47/2008), que "altera o art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para dispor sobre a 
destinação de veículos de transporte coletivo de passageiros objeto de pena de perdimento". 
Relator: Sr. Marcos Rogério (PDT/RO). 

Foi aprovada a redação final  PL 6722/10, do Poder Executivo - (PL 1139/2007), que "institui o 
Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura - Procultura, e dá outras providências". 
(Apensado: PL 7250/2010). Explicação da ementa: Altera a Lei nº 9.250, de 1995 e revoga as Leis 
nºs 8.313, de 1991; 9.312, de 1996; 9.999, de 2000 e 11.646, de 2008; revoga, também, 
dispositivos das Leis nºs 8.849, de 1994; 9.064, de 1995; 9.065, de 1995; 9.532, de 1997; 9.874, 
de 1999 e artigos das Medidas Provisórias nºs 2.189-49 e 2.228-1, ambas de 2001. Relator: Sr. 

Mauro Benevides (PMDB/CE). 

http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=37319
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=525797
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530053
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=520468
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=520829
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=615614
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=615615
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=528429
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530186
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=521703
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530082
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530126
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340116
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=405061
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=415739
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=465318
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=465486
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Foi aprovada a redação final do  PL 2949/11, dos Srs. Antonio Brito (PTB/BA) e Benedita da Silva 

(PT/RJ), que "altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre a 
responsabilidade de normatizar e padronizar a identidade visual do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS". Relator: Sr. Onofre Santo Agostini (PSD/SC). 

Foi aprovada a redação final do PL 6645/13, do Poder Executivo, que "concede auxílio especial e 
bolsa especial de educação aos dependentes dos militares da Marinha do Brasil falecidos no 
acidente ocorrido em fevereiro de 2012 na Estação Antártica Comandante Ferraz - EACF". Relator: 
Sr. Alceu Moreira (PMDB/RS). 

Foi aprovado o parecer do Sr. Oziel Oliveira (PDT/BA) sobre o  PDC 1444/09, da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - (TVR 1135/2008), que "aprova o ato que 
autoriza a Associação de Proteção a Infância e a Adolescência a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária no Município de São Gonçalo dos 
Campos, Estado da Bahia". Parecer: Pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

12 de novembro – Foi aprovado o parecer da Srª. Sandra Rosado (PSB/RN) sobre o PRC 172/13, 

da Srª. Rosane Ferreira (PV/PR), que "altera o art. 151 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados para instituir o regime de urgência na tramitação de projetos de lei de iniciativa 
popular". (Apensados: PRC 207/2013 e PRC 221/2013) Parecer: pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa deste, do PRC 207/2013 e do PRC 221/2013, apensados.  

Foi aprovado o parecer do Sr. Onofre Santo Agostini (PSD/SC) sobre o PL 4263/12, do Senado 
Federal - Paulo Bauer (PSDB/SC) - (PLS 572/2011), que "acrescenta parágrafo único ao art. 55 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para obrigar as 

escolas de educação básica a identificar, no ato da matrícula, as pessoas autorizadas a ingressar 
no estabelecimento de ensino para cuidar de assuntos de interesse do aluno". Parecer: pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo adotado pela Comissão 
de Educação. 

Na pauta – Aguarda designação de relator para ser analisado em caráter conclusivo o PL-2968/11, 
de autoria de Gabriel Chalita (PMDB/SP) ,  Alessandro Molon (PT/RJ) ,  Reguffe (PDT/DF), que 
Altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para incluir as entidades dedicadas à proteção dos 

direitos de crianças e adolescentes entre os agentes legitimados para propor a ação civil pública. 

 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA – CLP 

Presidente: Zequinha Marinho (PSC/PA)  
1º Vice-Presidente: Erivelton Santana (PSC/BA)  

2º Vice-Presidente:  
3º Vice-Presidente:  
11 de novembro – Foi realizada Audiência Pública de tema: Situação das Casas de Saúde do 
Índio - CASAI. Expositores: Danielle Soares Cavalcante - Secretaria Especial de Saúde 
Indígena/SESAI -MS; Maria Elenir Coroaia - Coordenadora da CASAI - DF; Evaldo Almeida da Silva 
- Etnia Macuxi - RR - Representante dos Usuários da CASAI-DF; Deborah Macedo Duprat de Britto 

Pereira - Subprocuradora da República - Ministério Público Federal - 6ª Câmara. 

 

PL 6840/13 - JORNADA INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO 

11 de novembro - Deferido o Requerimento n. 10.765/2014: "Defiro o pedido contido no 
Requerimento n. 10.765/2014. Apense-se o Projeto de Lei n. 7.058/2014 ao Projeto de Lei n. 

6.840/2013, nos termos do art. 142, caput, combinado com o art. 143, II, b, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados. Publique-se. Oficie-se". 

12 de novembro – Realizou-se Audiência Pública em atendimento ao Requerimento nº 2/2014 do 
Deputado Wilson Filho, subscrito pelo Deputado Newton Lima, para discutir auditoria realizada pelo 
TCU com o objetivo de avaliar a oferta e a qualidade do ensino médio no Brasil. Convidados: Alípio 
Dias dos Santos Neto, Diretor da Secretaria de Controle Externo da Educação do TCU; José 
Francisco Soares, Presidente do Inep; Bárbara Melo, Presidente da UBES; Alejandra Velasco, do 

Movimento Todos pela Educação; Marta Vanelli, Secretária-Geral da Cnte; 

 

 

  

http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=531400
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=598256
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=430216
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=565994
http://www.camara.leg.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=552475
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=531819
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=521577
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530027
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2.2 Atividade legislativa do Senado Federal 

 

2.2.1 Comissões do Senado 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – CE 

Presidente: Senador Cyro Miranda - PSDB/GO 
Vice-presidente: Senadora Ana Amélia - PP/RS 

11 de novembro – Foi aprovado o parecer da Srª Ana Rita (PT/ES) sobre o PLS 445/12 de autoria 
do Sr. Sérgio Petecão (PSD/AC), que concede isenção do Imposto de Renda sobre a remuneração 
de professores, nas condições que estabelece. Relatório: Pela rejeição. Observações: Matéria 

terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. 

Foi aprovado o parecer do Sr. Wilson Matos (PSDB/PR) sobre o PLS 7/06 de autoria do Sr. 

Cristovam Buarque (PDT/DF), que insere alíneas nos §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei nº 4.024, de 
1961, modificada pela Lei nº 9.131, de 1995, para atribuir às Câmaras do Conselho Nacional de 
Educação a função de análise e intermediação de conflitos entre trabalhadores da educação e seus 
empregadores. Relatório: Pela rejeição. Observações: 1- A matéria constou na pauta da reunião do 
dia 4/11/2014. 2- A matéria vai a Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa.  

Foi aprovado o parecer do Sr. Paulo Paim (PT/RS) sobre o PLS 185/12, de autoria da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para assegurar a presença de 
professores devidamente qualificados nas redes públicas de ensino qualidade do ensino. Relatório: 
Favorável, com a emenda oferecida. Observações: 1- Matéria a ser apreciada pelo Plenário do 
Senado Federal. 2- Na reunião do dia de hoje, a Comissão aprovou Requerimento nº37/2014-CE, 
que solicita urgência para a matéria (Extra-Pauta: Item 18). 

Foi aprovado o parecer da Srª. Lúcia Vânia (PSDB/GO) PLS 467/2012 de autoria da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incumbir o sistema de 

ensino de identificar os estudantes de baixo rendimento e inseri-los em plano de recuperação. 
Relatório: Favorável, na forma do substitutivo oferecido. Observações: 1- Matéria a ser apreciada 
pelo Plenário do Senado Federal. 2- Na reunião do dia de hoje, a Comissão aprovou Requerimento 

nº38/2014-CE, que solicita urgência para a matéria (Extra-Pauta: Item 17). 

Foi aprovado o REQ Nº 38, de 2014 de autoria da Srª. Lúcia Vânia (PSDB/GO) e outros que 
“Requeiro, nos termos do artigo 336, inciso II, combinado com o artigo 338, inciso IV, do 
Regimento Interno do Senado Federal, urgência, para o Projeto de Lei do Senado nº 467, de 2012, 
que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incumbir o sistema de ensino de identificar os estudantes de baixo 
rendimento e inseri-los em plano de recuperação””. 

Foi aprovado o REQ Nº 37, de 2014 de autoria do Sr. Paulo Paim (PT/RS) e outros que “Requeiro, 
nos termos do artigo 336, inciso II, combinado com o artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno 
do Senado Federal, urgência, para o Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2012, que “Altera a Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para assegurar a presença de professores devidamente qualificados nas redes públicas de ensino 
qualidade do ensino”. 

 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS 

Presidente: Senador Waldemir Moka - PMDB/MS 
Vice-presidente: Senadora Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM 
 
12 de novembro – Foi Aprovado o REQ Nº 44, de 2014, de autoria do Sr. Jayme Campos 

(DEM/MT) que “Requeiro, na forma do disposto no art. 58, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, 
e nos arts. 90, inciso II, e 93, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de 
audiência pública, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), para debater, com 
especialistas e com a sociedade civil, a proposta de guarda compartilhada, objeto do Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) nº 117, de 2013. A título de sugestão, apresento o seguinte rol de autoridades 
para que sejam convidadas a participar da referida audiência pública: 1) a Sra. Maria Roseli 

Guiesmann, Presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=109603
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105887
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=109943
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118871
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118873
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Defensores Públicos da Infância e da Juventude (ABMP); 2) o Sr. Analdino Rodrigues Paulino, 

Presidente da Associação de Pais e Mães Separados (APASE); 3) a Sra. Maria Berenice Dias, Jurista 
autora do artigo “Guarda compartilhada, uma novidade bem-vinda!” e Vice-Presidente Nacional do 
Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM); 4) a Sra. Eulice Jaqueline da Costa Silva 
Cherulli, Juíza Titular da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Várzea Alegre, Mato 
Grosso; 5) o Sr. Sérgio de Moura Rodrigues, Presidente da Associação Brasileira Criança Feliz 
(ABCF); 6) o Sr. José Fernando Simão, Professor de Direito Civil da USP e Diretor do Conselho 
Consultivo Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM);” 

  

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA – CDH 

Presidente: Senadora Ana Rita - PT/ES 
Vice-presidente: Senador João Capiberibe - PSB/AP 

12 de novembro - Foi aprovado o PLS 78/11, de autoria Srª. Ângela Portela (PT/RR), que “Altera 

a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que "dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 
deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 
pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências", e a Lei 
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que "estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e 

dá outras providências", para dispor sobre o direito à moradia das pessoas com deficiência. 
Relatório: Pela aprovação do Projeto, com as 5 Emendas aprovadas na CDR. Resultado: Aprovado 
o Projeto, com as Emendas de nºs 1 a 5-CDR/CDH. E com a deliberação de que seja alterada a 
redação do termo "pessoa portadora de deficiência" para "pessoa com deficiência". Relatoria: Srª. 
Ana Rita (PT/ES) (Substituído por Ad Hoc). Relatoria Ad hoc: Sr. Eduardo Suplicy (PT/SP). 
Foi aprovado o PLS 263/11 de autoria da Srª. Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), que “altera a Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências”. 

Relatório: Pela aprovação do Projeto, com as Emendas nºs 1 e 2-CE. Resultado: Aprovado o 
Projeto, com as Emendas nºs 1 e 2-CE/CDH. 

Foi aprovado o PLS 443/11, de autoria do Sr. Humberto Costa (PT/PE), que “altera a Lei nº 11.340, 
de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para garantir à mulher vítima de violência doméstica 
o recebimento de benefício eventual e a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da 
Assistência Social), para definir o termo "situação de vulnerabilidade temporária" de que trata o 
seu art. 22. Relatoria: Srª. Ângela Portela (PT/RR). Relatório: Pela aprovação do Projeto, com uma 

Emenda que apresenta. Resultado: Aprovado o Projeto, com a Emenda nº 1-CDH. 

Foi aprovado o PLS 379/12, de Autoria do Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB/SE), que “altera o art. 
39 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, para prever tentativas de reinserção familiar da criança ou do adolescente”. Relatório: 
Pela aprovação do Projeto. Resultado: Aprovado o Projeto. Relatoria: Sr. João Capiberibe (PSB/AP). 

Foi aprovado o PLC 62/13, de autoria do Sr. Rogério Carvalho (PT/SE), que “altera os arts. 3º e 15 

da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências, e os arts. 4º e 10 da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a 
política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências”. Relatório: 
Pela aprovação do Projeto,com as emendas nºs 1 e 2-CAS. Resultado: Aprovado o Projeto, com as 

Emendas nºs 1 e 2-CAS/CDH. Relatoria: Sr. Paulo Paim (PT/RS). 

Foi prejudicado o PLS 97/09, de autoria do Sr. Raimundo Colombo (PSD/SC), que “altera o art. 134 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever que o 

Conselheiro Tutelar da Criança e do Adolescente que atuar em regime de dedicação exclusiva 
deverá ser remunerado e dá outras providências”. Relatório: Pela prejudicialidade do Projeto. 
Resultado: Prejudicado o Projeto. Relatoria: Sr. Cristovam Buarque (PDT/DF) (Substituído por Ad 
Hoc). Relatoria Ad hoc: Sr. Paulo Davim (PV/RN). 

Foi aprovado o PLS 387/09 de autoria do Sr. Eliseu Resende (DEM/MG), que “altera a Lei nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, para determinar a reserva de assentos para pessoas com 
deficiência em locais de espetáculo, conferências, aulas e outros de natureza similar”. Relatório: 

Pela aprovação do Projeto, com duas Emendas que apresenta, e pelo acatamento da Emenda nº 1-
CE, incorporada na primeira Emenda. Resultado: Aprovado o Projeto, com as Emendas nº 1-CE, 2-
CDH e 3-CDH. Relatoria: Srª. Ângela Portela (PT/RR). 

Foi aprovado o PLS 247/12, de autoria da Srª. Ângela Portela (PT/RR), que “altera a Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99331
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=100286
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101353
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=108073
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=114300
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=90038
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=93008
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106495
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providências, para instituir medidas destinadas à prevenção do uso inadequado de psicofármacos 

em crianças e adolescentes”. Relatório: Pela aprovação do Projeto, com as Emendas nºs 1 e 2-
CAS. Resultado: Aprovado o Projeto, com as Emendas nºs 1 e 2-CAS/CDH. Relatoria: Senador 
Humberto Costa (PT/PE). 

Foi aprovado o PLS 520/13 de autoria do Sr. Anibal Diniz (PT/AC), que “altera a Lei nº 10.098, de 
19 de dezembro de 2000, para estabelecer a reserva de vagas para gestantes e mulheres 
acompanhadas de criança de até um ano e meio de idade em estacionamentos públicos”. Relatório: 
Pela aprovação do Projeto. Relatoria: Srª. Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM) 

Foi aprovado o parecer do Sr. Anibal Diniz (PT/AC) sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao PLS 66/99, de autoria do Sr. Eduardo Suplicy (PT/SP), que “institui a linha oficial de pobreza e 
estabelece que o Governo Federal deverá definir metas de progressiva erradicação da pobreza e 
diminuição das desigualdades socioeconômicas, e dá outras providências”. Relatório: Favorável ao 
Substitutivo da Câmara dos Deputados, ao PLS nº 66, de 1999. Resultado: Aprovado o Relatório, 
que passa a constituir o Parecer da CDH, favorável ao Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 

Projeto de Lei do Senado nº 66, de 1999. 

Foi aprovado o relatório da Srª. Ana Rita (PT/ES) sobre o PLC 37/14, de autoria da Srª. Dalva 
Figueiredo (PT/AP), que “altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que “Cria mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência  Doméstica e Familiar contra a 

Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências”. Relatório: Favorável ao Projeto, com uma Emenda que apresenta. Resultado: 
Aprovado o Relatório, que passa a constituir o Parecer da CDH, favorável ao Projeto com a Emenda 
nº 1-CDH. 

Foi aprovado o REQ Nº 73, de 2014, de autoria da Srª. Ana Rita (PT/ES), que “requeiro, a 
realização de Audiência Pública, com o objetivo de debater a diminuição das barreiras de 
mobilidade digna para pessoas com deficiência, em especial a Resolução nº 280/2013 da Agência 

Nacional de aviação Civil ( ANAC). Proponho para a audiência a presença dos seguintes 
convidados: 1. Lívia Magalhães - Diretora Jurídica do MOAB; 2. Berenice Piana - inspiradora da Lei 

12.764/12, que leva o seu nome; 3. Lorena Prado - Coordenadora do Grupo Autismo Jataí; 4. 
Representante da Empresa Inframérica - Concessionária de Aeroportos no Brasil; 5. Antonio José 
Ferreira - Secretário Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência/SDH; 6. 
Representante do Ministério Público Federal; 7. Andrea Pontes - Advogada e Paratleta. 

Foi aprovado o REQ Nº 74, de 2014, de autoria da Srª. Ana Rita (PT/ES), que “requeiro, a 
realização de Audiência Pública, com o objetivo de debater sobre a regulamentação da profissão de 
instrumentador cirúrgico. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. 
Floriano Cardoso, presidente da Associação Médica Brasileira; 2. Carlos Vital Tavares, presidente 
do Conselho Federal de Medicina; 3. Leide Izabem do Nascimento, presidenta da Associação 
Nacional de Instrumentadores Cirúrgicos e, 4. Osvaldo Albuquerque Sousa Filho, presidente do 
Conselho Federal de Enfermagem”.  

Foi aprovado o REQ Nº 75, de 2014, de autoria da Srª. Ana Rita (PT/ES), que “requeiro nos termos 
do Regimento Interno do Senado Federal, incluir na pauta relativa à Semana dos Direitos 
Humanos, que ocorrerá de 07 a 13 de dezembro do corrente ano, o evento relativo ao lançamento 

do livro intitulado: “A inclusão na educação profissional: um novo jeito de ser docente” publicado 
pela UNESCO a partir da Cátedra Juventude, Educação e Sociedade, em parceria com a UCB - 
Universidade Católica de Brasília e a Editora LiberLivro”. 

Foi aprovado o REQ Nº 76, de 2014, de autoria da Srª. Ana Rita (PT/ES), que “requeiro nos termos 

do art. 58, § 2º, II, da Constituição Federal e do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal, a realização de audiência pública, em conjunto com a Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte e a Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo de o tema “Aportes das Neurociências à 
compreensão do desenvolvimento infantil: novas perspectivas” a ser realizada no próximo dia 26 
de novembro, às 10 horas. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: 1. 
Dra. Bernadette Rogé; 2. Dr. Alfred Sholl-Franco; 3. Dra. Suzana Herculano; 4. Dra. Françoise 

Molenat”. 

Foi aprovado o REQ Nº 76, de 2014, de autoria da Srª. Paulo Paim (PT/RS), que “Com fundamento 
no disposto no art. 93, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos a realização 
de Audiência Pública nesta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, para debater 
o Decreto nº. 8.243, de 23 de maio de 2014, da Presidenta da República, que “Institui a Política 

Nacional de Participação Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social, e dá outras 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115751
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103546
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103546
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=117084
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118903
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118904
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118905
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118906
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118906


11 
 

 

providências”, para tanto, sugiro que sejam convidados os Representantes das Centrais Sindicais: 

1. Arthur H. da Silva Santos - Presidente da CUT. 2. Paulo Pereira da Silva - Presidente da Força 
Sindical. 3. Ricardo Patah – Presidente da UGT. 4. Wagner Gomes – Presidente da CTB. 5. José 
Calixto Ramos – Presidente da Nova Central Sindical - NCST. 6. Ubiraci Dantas de Oliveira - 
Presidente da CGTB. 7. Lourenço Ferreira do Prado – Coordenador do Fórum Sindical dos 
Trabalhadores – FST”. 

Na pauta – Será analisado  PLS 470/13, da Srª.  Lídice da Mata (PSB/BA), que prevê a atualização 
do código Civil em temas como casamento, divórcio, união homoafetiva, relações de filiação, 

alienação parental, abandono afetivo e obrigações alimentares.  

 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 658, DE 2014 – CMMPV 

Presidente: Deputado Marcelo Castro - PMDB/PI 
Vice-Presidente: Senadora Ana Amélia - PP/RS 

12 de novembro – Foi Instalada a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a 
MP 658/14, que "altera a lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico 
das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a 
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para 
a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de 
colaboração com organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de 

fomento; e altera as leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.". 
Foram eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, o Sr. Marcelo Castro (PMDB/PI) e a 
Srª. Ana Amélia (PP/RS), e designadas Relatora e Relatora-Revisora, respectivamente, a Srª. Gleisi 
Hoffmann (PT/PR) e a Srª. Margarida Salomão (PT/MG). Reprodução de nota do Portal Câmara de 
Notícias: 

Congresso instala comissão mista para analisar MP da Lei das ONGs 

Será instalada nesta tarde a comissão mista que irá analisar a Medida Provisória 658/14, que adia a 

entrada em vigor da Lei das ONGs (Lei 13.019/14). Com a edição da MP, as novas regras de 

parcerias entre governo e organizações civis, que deveriam valer a partir deste mês, só passarão a 

valer em julho de 2015. 

A medida também altera as regras de transição. Pela lei original, as parcerias existentes no 

momento de sua entrada em vigor seguirão as normas vigentes ao tempo em que foram firmadas. 

A regra não vale para parcerias prorrogadas após a promulgação da norma, exceto no caso de 
prorrogação de ofício, exclusivamente para a hipótese de atraso na liberação de recursos por parte 

da administração pública. 

A exceção agora, conforme a MP, é para as parcerias firmadas depois de a lei entrar em vigor, e 

não já depois da sua promulgação. 

Na reunião de instalação da comissão mista serão também escolhidos o presidente e o vice-

presidente do colegiado, além do relator e do relator-revisor. 

A reunião está marcada para as 14h30, na sala 6 da ala Nilo Coelho, no Senado. 

Íntegra da proposta: 

MPV-658/2014 

12/11/2014 - 09h51. Da Redação: ND. Com informações da Agência Senado. A reprodução das 

notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias' 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=115242
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/Consulta.asp?Tipo_Cons=6&orderby=0&Flag=1&RAD_TIP=OUTROS&str_tipo=MPV&txt_num=658&txt_ano=2014%5b
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/477310-CONGRESSO-INSTALA-COMISSAO-MISTA-PARA-ANALISAR-MP-DA-LEI-DAS-ONGS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/476789-GOVERNO-EDITA-MP-ADIANDO-ENTRADA-EM-VIGOR-DE-MARCO-LEGAL-DAS-ONGS.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=644044
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
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2.2.2 Plenário do Senado 
 

11 de novembro - O senador Romero Jucá (PMDB/RR) solicitou, nesta terça-feira (11), que a 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprecie as emendas de sua autoria à proposta que trata da 
guarda compartilhada de filhos. O senador disse ser favorável à proposta e explicou que as 
modificações apresentadas buscam aperfeiçoar o projeto para evitar a violência contra as crianças 

e promover a transparência sobre a possibilidade do juiz negar ou não a guarda compartilhada. 

O senador Magno Malta (PR/ES) elogiou o Papa Francisco pela iniciativa de criação de um conselho 
judicial para lidar com crimes de pedofilia cometidos por padres. 

O senador Kaká Andrade (PDT/SE) alertou que o crescimento do número idosos no país exige do 
governo melhores políticas públicas de desenvolvimento para garantir melhores condições de vida 
a esses brasileiros. Segundo ele, os novos desafios serão maiores nas áreas de saúde, educação, 
moradia e segurança, para combater a negligência, os maus-tratos, os abusos, a exploração 

financeira, o desrespeito e a discriminação dos idosos em todos os níveis, inclusive o familiar. 

12 de novembro - O senador Eduardo Suplicy (PT/SP) comemorou aprovação, pela Comissão de 
Direitos Humanos, de projeto de lei que institui a linha oficial de pobreza para que esse problema 
seja melhor conhecido e, assim, combatido com mais eficiência. 

O senador Douglas Cintra (PTB/PE) destacou, nesta quarta-feira (12), que a educação deve estar 
no topo do debate da agenda nacional e está diretamente relacionada ao desenvolvimento do país. 

Ele explicou que, desde o final da década de 90, mais da metade da riqueza mundial já era gerada 
pelo conhecimento, superando fatores tradicionais como recursos naturais, capital e trabalho. Para 
ele, o Brasil precisa promover, urgente, uma revolução na qualidade do seu sistema educacional. 

Reprodução de nota do Portal de Notícias do Senado: 

Senado aprova urgência para dois projetos apresentados no programa Jovem Senador 

Foram aprovados nesta quarta-feira (12) dois requerimentos de urgência para a votação de 

projetos em Plenário. Os dois projetos têm como tema a educação. Um deles obriga os professores 

em exercício ou contratados para lecionar no ensino básico a comprovar qualificação. O outro 

determina que estudantes com baixo rendimento escolar sejam incluídos em plano de recuperação 

especial. Os dois projetos foram elaborados a partir de sugestões participantes do programa Jovem 
Senador. 

O PLS 185/2012 nasceu de uma sugestão feita em 2011 pela estudante baiana Adriele Souza. O 

texto foi aprovado na última terça-feira (11) pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE). O 

objetivo é modificar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para assegurar expressamente a 

comprovação de qualificação pelos professores, ou seja: obriga o Estado a prover professores 

qualificados no sistema educacional. 

Na justificativa do projeto, a comissão afirma que dados estatísticos posteriores à implantação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef) indicam que o percentual de professores com formação considerada adequada elevou-se 

expressivamente. Esses números, no entanto, não encontram respaldo nos dados de matrícula dos 
cursos de formação de professores considerados de boa qualidade. 

Recuperação 

Na mesma sessão, foi aprovado também o requerimento de urgência para a votação do PLS 

467/2012. O projeto determina que estudantes com baixo rendimento escolar sejam incluídos em 

plano de recuperação especial. A ideia  é da jovem senadora Rafaela de Souza e Silva, que 

participou do programa Jovem Senador em 2011 representando o estado de Mato Grosso. 

De acordo com o texto , os sistemas de ensino precisam identificar, até o final do primeiro bimestre 

letivo, os estudantes dos ensinos fundamental e médio com baixo rendimento ou baixa frequência, 

para incluí-los em plano de recuperação. O plano prevê a ampliação do horário escolar, a visita de 
educadores ao ambiente familiar e, quando necessário, a assistência psicológica aos estudantes. 

Na justificativa do projeto, a comissão explica que são muitos os fatores causadores do baixo 

rendimento escolar, e não é possível creditar apenas aos alunos a responsabilidade por um 

eventual insucesso. 

Da Redação | 12/11/2014, 19h31 - ATUALIZADO EM 12/11/2014, 19h35. Agência Senado 

(Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado) 

 

13 de novembro - O senador José Pimentel (PT/CE) classificou como um sucesso a edição de 
2014 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), chamando a atenção para o número de 
candidatos inscritos e o aumento da confiança da população no exame. Embora reconhecendo que 
o Enem pode ser aperfeiçoado, o exame já se tornou o instrumento mais importante de acesso a 

escolas técnicas e superiores e ao financiamento dos estudos em instituições privadas. 

 

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/11/12/senado-aprova-urgencia-para-dois-projetos-apresentados-no-programa-jovem-senador
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105887
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=109943
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=109943
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3. EM FOCO 
 

Reprodução de notas: 

 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou nesta quarta-feira o Projeto de Lei 

4263/12, do senador Paulo Bauer (PSDB-SC), que reforça a segurança dos alunos ao obrigar 
escolas de ensino básico a registrar, no ato da matrícula, a relação de todas as pessoas autorizadas 
a ingressar no estabelecimento. 

O relator, deputado Onofre Santo Agostini (PSD-SC), recomendou sua aprovação. O texto 

aprovado é um substitutivo da Comissão de Educação que incluiu na proposta a necessidade de 
pais e responsáveis manterem essa lista atualizada. O projeto altera o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/90).  

Como a proposta foi modificada pelos deputados, deve retornar ao Senado para confirmar a 
mudança. 

Íntegra da proposta: 

PL-4263/2012 

12/11/2014 - 11h13. Reportagem: Marcello Larcher. Edição: Natalia Doederlein. A reprodução das 
notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias' 

 

 

 

Site infantil da Câmara lança concurso “Um mundo sem regras” 

Com o objetivo de estimular crianças e adolescentes a refletir sobre a necessidade das normas, o 
Plenarinho – site infantil da Câmara dos Deputados – lançou o concurso "Um mundo sem regras". 

Para concorrer, meninas e meninos nascidos entre 2000 e 2007 devem criar histórias em 
quadrinhos que retratem um mundo sem lei. As histórias devem ocupar, no máximo, uma página 
em tamanho A4. As inscrições podem ser feitas até 12 de dezembro – vale a data de postagem.  
 
No ato da inscrição, o autor da história deve enviar também, em uma folha separada, suas 
informações pessoais: nome, data de nascimento, telefone (com DDD) e endereço completo – com 

CEP, nome do bairro, da cidade e do estado. 

 
As inscrições são individuais. Não serão aceitos trabalhos em dupla ou em grupo, mas cada criança 
ou adolescente pode participar com quantas historinhas quiser. Os participantes serão divididos em 
duas categorias: os nascidos entre 2000 e 2003 e os que nasceram entre 2004 e 2007. Haverá um 
premiado em cada categoria. 

Premiação 

Os vencedores serão conhecidos no dia 30 de dezembro. Dentre os critérios de premiação constam 

adequação ao tema, originalidade e capacidade de utilizar os recursos da linguagem de quadrinhos. 
Como prêmio, os trabalhos dos vencedores serão publicados na próxima revistinha do Plenarinho. 
Eles também receberão um caderno e revistinhas do Plenarinho e um livro. Todos os participantes 
receberão uma revistinha do Plenarinho. 

Inscrição 

• Câmara aprova obrigatoriedade de escolas terem listas 
de autorizados a entrar 

Educação 

• Decreto presidencial sobre participação social deve ser derrubado, 
prevê Renan 

Educação 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=552475
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/477425-CAMARA-APROVA-OBRIGATORIEDADE-DE-ESCOLAS-TEREM-LISTAS-DE-AUTORIZADOS-A-ENTRAR.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/477419-SITE-INFANTIL-DA-CAMARA-LANCA-CONCURSO-%E2%80%9CUM-MUNDO-SEM-REGRAS%E2%80%9D.html
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Ao se inscrever, todos os participantes autorizam automaticamente o Plenarinho a publicar seus 

trabalhos em qualquer mídia existente ou que venha a existir, cedendo permanentemente os 
direitos autorais à Câmara dos Deputados, pelos quais não será cobrado nenhum tipo de valor. 

12/11/2014 - 10h04. Da Redação: WS. A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha 
a assinatura 'Agência Câmara Notícias' 

 

 

 

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) recebeu nesta quarta-feira (12) 

estudantes da rede pública do Distrito Federal para participarem do projeto Direitos Humanos para 
Quem?. 

A presidente da comissão, senadora Ana Rita (PT-ES), conversou com 70 meninos e meninas, 
alunos do ensino fundamental, que vieram ao Senado saber mais sobre participação legislativa e a 

importância do respeito aos direitos humanos. Adolescentes e professores realizaram uma 
dinâmica para ajudá-los a entender melhor conceitos como cidadania, leis e direitos. 

- A formação dos direitos humanos deve começar desde a primeira infância. E o Senado pode e 
deve também cumprir esse papel de possibilitar essa reflexão, esse debate, essa orientação para 
as crianças – afirmou a senadora. 

O projeto Direitos Humanos para Quem? já está confirmado para o próximo ano, atendendo 
pedidos de escolas de vários lugares do país, inclusive do estado da senadora, o Espírito Santo. 

Da Redação | 12/11/2014, 20h23. Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da 
Agência Senado) 

 

 

 

Sugestões aprovadas deverão ser endossadas por comissões e passar a tramitar na Câmara. 

Autores das propostas querem incentivo à leitura e garantia de voz aos estudantes. 

Cerca de 400 deputados mirins, participantes da 9ª edição do Câmara Mirim, aprovaram nesta 
quinta-feira (30) três ideias de projetos de lei elaboradas por alunos de escolas públicas e privadas 
do ensino fundamental. Em sessão plenária simulada na Câmara dos Deputados, os estudantes 

registraram presença, discursaram, apresentaram requerimentos e votaram propostas, como 
fazem os parlamentares. 

Nesta edição, os projetos vencedores foram dos estudantes Francisco Alves Quirino, 13 anos, de 

Afogados da Ingazeira (PE); Lívia Pessoa Carneiro, 12 anos, de Belo Horizonte (MG); e Zack Igor 
Carvalho, 13 anos, de Serrinha (BA). 

Francisco apresentou a ideia de realização de uma Conferência Nacional dos Estudantes a cada 
quatro anos. Já o projeto de Lívia institui incentivo fiscal para empresas que criarem 
minibibliotecas. Zack, por sua vez, quer criar a bolsa-cultura para crianças, adolescentes e jovens 
que participam de grupos artísticos, como os de teatro, música e dança. 

Escolha 

Os três projetos foram escolhidos por um grupo de consultores legislativos da Câmara entre 782 
ideias enviadas por estudantes do 5º ao 9º ano de todo Brasil. Já os 400 deputados mirins foram 
selecionados por professores que participaram de concursos do projeto Plenarinho da Câmara e 

• Estudantes têm aula de cidadania na CDH 

Cidadania 

• Deputados mirins aprovam três ideias de projetos de lei 

Plenarinho 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/11/12/estudantes-tem-aula-de-cidadania-na-cdh
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/476765-DEPUTADOS-MIRINS-APROVAM-TRES-IDEIAS-DE-PROJETOS-DE-LEI.html
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tiveram o direito de trazer suas turmas para o Câmara Mirim. Ao todo, 13 escolas participaram 

desta edição. 

O presidente da sessão, o deputado mirim Daniel Fernandes Rozzatti, de São Bento do Sul (SC), 
informou que os projetos dos alunos serão encaminhados para as comissões da Câmara que tratam 
do assunto, para que sejam endossados por parlamentares e tramitem na Casa. 

Segundo ele, isso foi assegurado pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Em discurso 
lido pela deputada Erika Kokay (PT-DF), Alves ressaltou que houve aumento de 90% no envio de 
projetos em relação à edição do ano passado, quando foram enviadas 414 propostas ao Câmara 

Mirim. Para ele, isso mostra uma maior conscientização, entre as crianças brasileiras, do papel do 
cidadão. 

Voz aos estudantes 

Antes da experiência do Câmara Mirim, Francisco participou da Conferência Nacional Infantojuvenil 
pelo Meio Ambiente. Foi lá que teve a ideia de propor um projeto instituindo a Conferência Nacional 
dos Estudantes. “Somos mais 40 milhões de estudantes que hoje não têm voz. Precisamos lutar 

pelos nossos direitos, como merenda digna e professores valorizados”, disse. 
 
Para ele, a conferência poderá dar voz a esses alunos, já que eles não têm contato direto com o 
governo federal e com o Ministério da Educação. Francisco – que soube do projeto Câmara Mirim 
assistindo a uma sessão plenária na TV Câmara – quer seguir a carreira política. 

Zack, que também quer ser deputado, foi incentivado a participar do Câmara Mirim pelo maestro 
da filarmônica de sua cidade, da qual é integrante. Ele acredita que a cultura de sua região é muita 

rica, mas “está acabando”. Para ele, “muitos que querem fazer cultura desistem”, por conta das 
dificuldades. Por isso, ele teve a ideia de criar uma contribuição financeira de R$ 30 mensal para 
crianças, adolescentes e jovens “aspirantes a artistas”. 

 
Ele diz que a bolsa-cultura pode ser um complemento ao já existente vale-cultura - benefício de R$ 
50 mensais, oferecido por empresas a trabalhadores que recebem até cinco salários mínimos, que 
pode ser usado para pagar ingressos de teatro, cinema, circo, museus, shows de música, e para 

comprar livros e revistas. “O vale-cultura forma a plateia. O bolsa cultura vai formar o artista”, 

disse. 

Estímulo à leitura 

A terceira vencedora do projeto, Lívia, ainda não sabe o que quer fazer quando crescer. Mas já 
sabe que a leitura é essencial para o futuro dos estudantes, ao estimular o raciocínio e a 
criatividade, podendo inclusive prevenir doenças, como o Mal do Alzheimer. Ela apresentou projeto 

justamente com o intuito de incentivar o hábito de ler. A proposta prevê desconto de 1% sobre o 
imposto de renda devido para empresas que criarem minibibliotecas. 

A deputada mirim Luana Cardoso sugeriu emenda ao projeto, para que as empresas disponibilizem 
20 minutos do tempo de serviço do empregado para uso da mibiblioteca. O projeto foi aprovado 
com a emenda. O projeto de Lívia também foi analisado e aprovado em reunião simulada da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, realizada ontem, como parte do Câmara Mirim. 

30/10/2014 - 13h10. Reportagem: Lara Haje. Edição: Daniella Cronemberger. A reprodução das 

notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias 

  

 

Uma exposição na Câmara dos Deputados e uma cartilha para distribuição nas escolas buscam 
sensibilizar a sociedade sobre a importância da família, da escola e da comunidade na prevenção 
ao uso de drogas, principalmente o crack. A cartilha foi lançada, nesta quarta-feira (29), pelo 

artista e educador Daniel Azulay, que fez os desenhos. 

Daniel Azulay apresentou na televisão a Turma do Lambe-Lambe nos anos 80. Ele tem uma 
carreira não só na TV, mas como artista plástico, compositor, autor de livros infanto-juvenis e até 

videogames. 

• Cartilha "Juntos, dizemos não ao crack e outras drogas" é lançada na 
Câmara 

Conscientização 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/476732-CARTILHA-JUNTOS,-DIZEMOS-NAO-AO-CRACK-E-OUTRAS-DROGAS-E-LANCADA-NA-CAMARA.html
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O texto da cartilha é do músico e escritor Vangi Souza. Chamada "Juntos, dizemos não ao crack e 

outras drogas", a cartilha traz uma história em quadrinhos que apresenta os males causados pelo 
crack. 

A cartilha, que tem uma tiragem inicial de 3 mil exemplares, também traz um material de apoio 
pedagógico que propõe ações educativas a serem usadas em sala de aula. A proposta é que as 
prefeituras encomendem as cartilhas com a Editora Zit para que sejam lançadas nas cidades com a 
presença de Daniel Azulay. 

O artista explicou que a cartilha é voltada às crianças, que precisam saber o quanto a droga é 

nociva. E a linguagem que se buscou é a de uma conversa. "Eu usei um personagem da Turma do 
Lambe-Lambe, o Professor Pirajá, que passa as informações, de uma forma natural e espontânea, 
como um pai que tem diálogo com seu filho, que esclarece o que é certo e errado e o que deve ser 
feito, o que é mais adequado para levar uma vida saudável", disse Azulay. 

A cartilha teve parecer técnico do Centro de Referência de Tabaco, Álcool e Outras Drogas 
(Cratode) do governo de São Paulo. 

Verba orçamentária 

Daniel Azulay e Vangi Souza se reuniram nesta quarta-feira com o líder da minoria, deputado 
Domingos Sávio (PSDB-MG), que anunciou que vai apresentar uma emenda ao projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) para impedir o contingenciamento de recursos contra as drogas em 
programas do governo federal. 

Domingos Sávio lembrou que o governo não aplicou nem a metade dos cerca de R$ 4 bilhões para 
o programa “Crack, é possível vencer”. Por esse motivo, ele apresentará a emenda que proíbe o 

bloqueio dos recursos. 

De acordo com levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), publicado em 2013, 
0,8% da população das capitais do País, aproximadamente 370 mil pessoas, usaram regularmente 
crack e similares por pelo menos seis meses em 2012. 

Exposição 

A exposição de Daniel Azulay foi inaugurada nesta quarta-feira e pode ser vista até o dia 30, das 9 

às 18h30, no Espaço Mário da Covas, na Câmara dos Deputados. A mostra, que traz 20 obras do 

artista, é promovida em parceria entre a Câmara, o Sesc e a Zit Editora. 

O Sesc receberá a exposição em três unidades do Distrito Federal (Ceilândia, Taguatinga e Gama). 

29/10/2014 - 19h13. Reportagem: Luiz Cláudio Canuto. Edição: Pierre Triboli. A reprodução das 
notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias' 

 

 

  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
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Visite o Congresso 

Sua escola pode conhecer de perto o Senado Federal e a Câmara 
dos Deputados. O prédio que abriga a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal é um marco arquitetônico da Capital da República e 
está de portas abertas para receber visitantes interessados em 
conhecer um pouco mais sobre o Poder Legislativo 
brasileiro. Agende aqui: 
http://www2.congressonacional.leg.br/visite/agendamento/buscardata  

Baixe o aplicativo Proteja Brasil 

O Proteja Brasil é o aplicativo para iPhone ou celular com sistema 
Android criado para facilitar denúncias e informar sobre violência 
contra crianças e adolescentes. A partir do local onde o usuário 
está, o Proteja Brasil indica telefones e endereços e o melhor 
caminho para chegar a delegacias especializadas de infância e 
juventude, conselhos tutelares, varas da infância e organizações 
que ajudam a combater a violência contra a infância e adolescência 
nas principais cidades brasileiras. Baixe: 
http://www.protejabrasil.com.br/br/ 

Guia Escolar ajuda a identificar sinais de abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes 

Produzida em parceira com a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República e a Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ), a publicação tem como objetivo orientar os 
profissionais de educação a identificar os sinais de exploração 
sexual, além de informar sobre os procedimentos necessários para 
fazer a denúncia. O MEC está distribuindo 60 mil exemplares do 
guia para as escolas da rede pública e publicou o conteúdo na 
versão digital no Portal do Professor. 

Educação Infantil 

O Plenarinho é o principal canal de interação entre a Câmara dos 
Deputados e o universo infantil (crianças de 7 a 12 anos, pais, professores 
e educadores). Por meio de uma linguagem acessível e lúdica, o portal 
informa sobre o Poder Legislativo - elaboração de leis e atuação 
parlamentar -, política, democracia e organização do Estado. A Turma do 
Plenarinho, composta por sete simpáticos personagens, foi criada para 
facilitar a identificação com o público infantil. Além de fornecer conteúdo 
para pesquisas sobre temas diversos, o Plenarinho oferece ainda subsídio 
para que as crianças desenvolvam o pensamento crítico e formem 
sua cidadania. Acesse: www.plenarinho.gov.br  

http://www2.congressonacional.leg.br/visite/agendamento/buscardata
http://www.protejabrasil.com.br/br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016936.pdf
http://www.plenarinho.gov.br
http://www.plenarinho.gov.br
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ANEXO - SIGLAS 

 
CD – Câmara dos Deputados. 

CF – Constituição Federal 

MPV ou MP - Medida Provisória. 

PDC - Projeto de Decreto Legislativo (CD). 

PDS - Projeto de Decreto Legislativo (SF). 

PEC - Proposta de Emenda à Constituição. 

PLC - Projeto de Lei da Câmara. 

PLN - Projeto de Lei do Congresso Nacional. 

PLS - Projeto de Lei do Senado. 

PLV - Projeto de Lei de Conversão. 

PRC - Projeto de Resolução da Câmara. 

PRS - Projeto de Resolução do Senado. 

REQ – Requerimento. 

SF – Senado Federal. 

 

 

 

•www.congressonacional.leg.br - Congresso Nacional do Brasil  

•www.senado.leg.br - Senado Federal 

•www.camara.leg.br – Câmara dos Deputados 

•http://bd.camara.gov.br/bd/page/about - Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados 

•http://www.senado.leg.br/senado/biblioteca/ - Biblioteca do Senado Federal 

Links recomendados 

•Para informações e inscrições em eventos da Câmara: 
http://www.camara.leg.br/eventos-divulgacao/eventosprogramados  

Eventos da Câmara 

•Agenda do Senado Federal - http://www.senado.leg.br/atividade/agenda/default.asp 

•Agenda da Câmara dos Deputados - http://www.camara.leg.br/internet/agendacamara  

Acompanhe a agenda da próxima semana 

EXPEDIENTE 

 

Área de Representação Institucional da União Marista do Brasil 

E-mail: leila@umbrasil.org.br 

União Marista do Brasil – UMBRASIL 

55 (61) 3346 5058 – www.umbrasil.org.br – www.facebook.com/umbrasil1 

 

 

 

 

 

mailto:leila@umbrasil.org.br
http://www.umbrasil.org.br/
http://www.facebook.com/umbrasil1

