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1. PARA ENTEDERMOS O CONGRESSO NACIONAL1 
 

 
Comissão Representativa  

Oito senadores e 17 deputados representam o Congresso durante o recesso 

Prevista no parágrafo 4º do artigo 58 da Constituição federal, a Comissão Representativa do 

Congresso Nacional funciona nos recessos parlamentares, que vigoram anualmente entre 18 e 31 
de julho e entre 23 de dezembro e 1º de fevereiro, períodos nos quais são suspensas as atividades 
do Congresso Nacional e das Casas que o compõem: Câmara dos Deputados e Senado Federal. 
Composta por oito senadores e 17 deputados, com igual número de suplentes, a Comissão 
Representativa permanece em funcionamento mesmo quando há a convocação extraordinária do 
Congresso Nacional. 

Dentre as atribuições da Comissão Representativa, destacam-se deliberar: 

 sobre sustação de atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar 
ou dos limites de delegação legislativa, desde que se caracterize a necessidade da medida 
cautelar em caráter urgente; 

 sobre projeto de lei relativo a créditos adicionais, desde que a Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) tenha emitido parecer sobre eles; 

 sobre projetos que visem a prorrogar prazo de lei ou tratem de atos internacionais, 

quando o prazo da lei ou a data limite para o Brasil se manifestar sobre o acordo ocorra 
durante o período de recesso ou nos dez dias subsequentes a seu término; 

 sobre autorização para que o presidente ou o vice-presidente da República se afaste 
do país por mais de 15 dias; 

 sobre convocação de ministros de Estado; 
 e sobre o encaminhamento de requerimentos de informações a autoridades. 

Embora a Resolução 3/90, do Congresso Nacional, fixe o número de integrantes da comissão em 

sete senadores e 16 deputados, conforme a proporcionalidade da representação partidária ao final 
do período legislativo, a Resolução 02/00, também do Congresso, criou uma vaga extra em cada 
Casa para atender, pelo critério de rodízio, os partidos que não atingirem a proporcionalidade 
necessária para conquistar uma vaga. 

Os integrantes da Comissão Representativa são indicados pelas lideranças partidárias. Preside a 
comissão um membro da Mesa do Senado Federal, sendo a Vice-Presidência atribuída a um 

membro da Mesa da Câmara dos Deputados. As reuniões da Comissão Representativa devem ser 

convocadas pelo seu presidente. A comissão se reúne com a presença mínima do terço de sua 
composição, em cada Casa do Congresso Nacional, e delibera por maioria simples, presente a 
maioria absoluta tanto dos deputados como dos senadores que a integram. 

 

SAIBA MAIS: 

 

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

•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.senado.leg.br/
http://www.camara.leg.br/
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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)  

19 de novembro – Foi realizada palestra de tema: "Discutir os desafios do Brasil para o próximo 
ano". Palestrante: Heitor Gurgulino - Presidente da Academia Mundial de Arte e Secretário Geral 

Emérito da Associação Internacional de Reitores de Universidade.  

 

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) 

Na pauta – Aguarda designação de relator para ser analisado em caráter conclusivo o PL 6766/10, 
do Sr. Romero Jucá (PMDB/RR), que “Dispõe sobre a doação de bens apreendidos pelos órgãos 
públicos federais aos Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente”. 

Será analisado em caráter conclusivo o PL 1819/11, do Sr. Pauderney Avelino (DEM/AM), que 
“Estabelece condições para cumprimento de pena privativa de liberdade em hospitais-presídios”. 

Reprodução de nota do Portal Câmara de Notícias: 

Comissão aprova imunidade para opiniões e votos de conselheiros tutelares 

A garantia de imunidade para opiniões e votos de conselheiros tutelares entra em fase final de 
tramitação na Câmara dos Deputados. Proposta (PL 1029/11) do deputado Dr. Ubiali (PSB-SP) com 

esta finalidade foi aprovada na quarta-feira (12) pela Comissão de Seguridade Social e Família. 

O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) para determinar que os 

conselheiros tutelares são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. No parecer 

favorável à proposta, a relatora, deputada Érika Kokay (PT-DF), argumenta que a medida dará a 

devida autonomia e independência aos conselhos tutelares. 

"Os conselhos tutelares aplicam medidas de proteção, portanto, eles lidam com crianças e 

adolescentes com direitos violados. E, muitas vezes, as medidas protetivas entram em choque com 

o Estado em suas mais variadas expressões”, observa Érika Kokay. “Com este projeto aprovado, 
assegura-se que um órgão absolutamente fundamental para o sistema de garantias de direitos de 

crianças e adolescentes possa exercer o seu papel." 

Evitar abusos 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, cada conselho é composto por, no mínimo, 

cinco pessoas escolhidas na comunidade onde atuam. Érika Kokay avalia que a imunidade de 

opinião para os conselheiros vai evitar abusos como o que a deputada constatou em um município 

do Amazonas. 

"Na CPI da Exploração sexual, nós estivemos no município de Coari, onde o prefeito municiava uma 

rede de exploração sexual e se servia dessa rede, inclusive com recursos públicos”, lembra a 

deputada. 

“Os conselheiros tutelares denunciaram e sofreram uma verdadeira investida da prefeitura contra 

os seus próprios direitos, inclusive com ameaças de serem processados porque denunciaram a 

violação de direitos”, explica a parlamentar. “Com este projeto aprovado, o conselheiro vai ter 

imunidade." 

Tramitação 

A proposta agora será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e 

Cidadania (inclusive quanto ao mérito). Se aprovada, poderá seguir diretamente para análise do 

Senado. 

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/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.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=465847
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=512200
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/477711-COMISSAO-APROVA-IMUNIDADE-PARA-OPINIOES-E-VOTOS-DE-CONSELHEIROS-TUTELARES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/202177-CONSELHEIRO-TUTELAR-PODERA-TER-IMUNIDADE-EM-OPINIOES-E-VOTOS.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8069-13-julho-1990-372211-normaatualizada-pl.html
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Íntegra da proposta: 

PL-1029/2011 

17/11/2014 - 17h20. Reportagem: José Carlos Oliveira. Edição: Newton Araújo. A reprodução das 

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

 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS – CDHM 

Presidente: Assis do Couto (PT/PR)  
1º Vice-Presidente: Nilmário Miranda (PT/MG)  
2º Vice-Presidente: Janete Capiberibe (PSB/AP)  
3º Vice-Presidente: Antônia Lúcia (PSC/AC)  

19 de novembro – Foi realizada Audiência Pública de tema: Comemoração do dia 20 de novembro 
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Expositores: Sra. Silvany Euclênio Silva - 
Secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais da Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial da Presidência da República; Sr. Viridiano Custodio de Brito - Secretário Especial 
da Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal; Sr. Hilton Cobra - Presidente da Fundação 
Cultural Palmares; Sra. Adna dos Santos (Mãe Baiana) - Representante do Fórum Permanente das 

Religiões Matriz Africana do Distrito Federal e entorno. 

 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA - CSSF 

Presidente: Amauri Teixeira (PT/BA)  
1º Vice-Presidente: Antonio Brito (PTB/BA)  
2º Vice-Presidente: Mandetta (DEM/MS)  
3º Vice-Presidente: José Linhares (PP/CE) 

20 de novembro – Foi realizada Audiência Pública de Tema: "Discutir as políticas de atenção à 

saúde das mulheres vulneráveis". Convidados: Rita Gomes do Nascimento - Coordenadora-Geral 
de Educação Escolar Indígena da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão (SECADI) - Representante do Ministério da Educação; Luciana Nunes Fonseca - 
Representante do Ministério da Saúde; Carolina Sales Vieira - Médica Ginecologista do Município de 
Ribeirão Preto/SP. 

 

COMISSÃO DE CULTURA – CCULT 

Presidente: Alice Portugal (PCdoB/BA)  
1º Vice-Presidente: Luciana Santos (PCdoB/PE)  
2º Vice-Presidente: Onofre Santo Agostini (PSD/SC)  
3º Vice-Presidente: Evandro Milhomen (PCdoB/AP) 

18 de novembro – Foi realizada Audiência Pública de tema: Debater o Financiamento da Política 

Destinada ao Incentivo À Cultura e às Artes Negras em suas Variadas Linguagens. Convidados: 
Luiza Helena Bairros - Ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Márcia 
Rollemberg - Secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura; José 
Hilton Santos Almeida - Presidente da Fundação Cultural Palmares; Lazzo Matumbi - Cantor. 

 

PL 6840/13 - JORNADA INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO 

Último trâmite – Em 10 de abril de 2014 aberta a Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 6840, de 2013, da Comissão Especial destinada a promover estudos e 

proposições para a reformulação do ensino médio, que "altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a jornada em 
tempo integral no ensino médio, dispor sobre a organização dos currículos do ensino médio em 
áreas do conhecimento e dá outras providências" ( PL684013). Na data designado Relator, Dep. 

Wilson Filho (PTB-PB). 

Última reunião agendada – Cancelada a audiência pública marcada em 10 de julho de 2014, 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. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=498390
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=522071
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=5829185
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=520257
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530002
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530020
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530024
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530084
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=520409
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=520406
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530110
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=530175
http://www.camara.leg.br/Internet/deputado/Dep_Detalhe.asp?id=520258
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=602570
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/pl-6840-13-jornada-integral-no-ensino-medio
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PL 7370/14 - REPRESSÃO AO TRÁFICO DE PESSOAS 

19 de novembro – Foi lido o parecer do Sr. Arnaldo Jordy (PPS/PA) e concedida vista à Srª. 
Antônia Lúcia (PSC/AC). Parecer: Pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela 
adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 2845/2003, do PL 
6934/2013, e do PL 7597/2014, apensados, com Substitutivo. 

 

PL 6998/13 - PRIMEIRA INFÂNCIA 

19 de novembro - Foi apresentado o relatório do Sr. João Ananias (PCdoB-CE). O parecer está 
programado para ser votado dia 2 de dezembro. Reprodução de nota do Portal Câmara de Notícias: 

Comissão da Primeira Infância começa a analisar relatório final 

O parecer deve ser votado no dia 2 de dezembro na comissão. 

A Comissão Especial da Primeira Infância avaliou nesta quarta-feira (19) o relatório do deputado 

João Ananias (PCdoB-CE), ao Projeto de Lei 6998/13, que pretende ser o marco legal da primeira 

infância. 

Segundo o relator, o parecer deve ser votado no dia 2 de dezembro na comissão. 

No texto que recebeu 10 emendas, Ananias optou por apresentar um texto substitutivo ao projeto 

original. Ele sugere uma lei própria com as políticas e algumas alterações na legislação vigente. 

Licenças maternidade e paternidade 

Entre as inovações, está a ampliação da licença-paternidade para 30 dias. Atualmente, pela 

Constituição, o homem que se torna pai tem direito a cinco dias de licença. Quanto à licença-

maternidade, o relatório faz indicação para que o Poder Executivo proponha sua fixação em doze 

meses. 

O homem ganha ainda o direito de não comparecer ao serviço, sem perdas no salário, para 

acompanhar a esposa ou companheira gestante nas consultas de pré-natal e nas pediátricas. Serão 

concedidos até dois dias para acompanhar consultas médicas durante a gravidez e um dia por ano 

para acompanhar filho de até seis anos ao médico. “A presença do pai ou companheiro fortalece a 
relação mãe/bebê, porque dá mais segurança à gestante, à parturiente, à mãe”, acredita João 

Ananias. 

Para o autor do projeto, deputado Osmar Terra (PMDB-RS), este é um ponto importante, mas ainda 

está sendo discutido pelos membros da comissão. “Não será um gasto a mais para as empresas, é 

um investimento que vai prevenir muitos problemas futuros, não só para a família, mas para a 

sociedade toda”, explicou. 

Propaganda 

No que diz respeito à publicidade direcionada à criança, o substitutivo altera o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA, Lei 8.069/90), para proibir a propaganda de bebidas, inclusive não alcoólicas, 

e alimentos pobres em nutrientes, com alto teor de açúcar, gordura ou sal, conforme 
regulamentação da vigilância sanitária. Pelo projeto original a proibição se aplicava a qualquer tipo 

de publicidade infantil. 

Também são inseridos no ECA dispositivos para ampliar as ações na área da saúde da gestante, da 

mãe e da criança. “Este projeto determinará um avanço na atenção aos direitos das crianças. E, 

ressaltamos, de todas as crianças das diversas infâncias brasileiras: da cidade e do interior, da 

floresta e do cerrado, dos sertões e do litoral, do campo e das margens fluviais”, afirma João 

Ananias. 

Diretrizes 

A proposta traz diretrizes para as políticas públicas e a determinação de que elas se articulem em 
uma política nacional integrada. O relator retirou do projeto original a determinação de que estados 

e municípios elaborem planos pela primeira infância em consonância com o plano nacional. Fica 

mantida, no entanto, referência a que a União os estimule com assistência técnica e financeira a 

elaborar planos globais. 

O texto elenca como áreas prioritárias de atuação: saúde, alimentação, educação, convivência 

familiar e comunitária, assistência social, cultura, lazer, espaço e meio ambiente. 

O projeto foca em um conjunto de ações para o inicio da vida, como ampliar a qualidade do 

atendimento para crianças até 6 anos, com carreira, capacitação e, inclusive, com a criação de 

novas funções publicas, que cuidem do início da vida, de modo a valorizar o papel da mãe e do pai 

junto à criança, assim como criar espaços públicos para garantir que as crianças tenham locais 
adequados para se desenvolver. 

Além disso, o projeto prevê a criação de um sistema de avaliação do desenvolvimento da criança, 

para verificar se o modelo de cuidado está adequado ou precisa ser alterado. 

Segundo Terra, a primeira infância começou a ser intensamente pesquisada há cerca de 20 anos. É 

na primeira infância, segundo ele, que a criança desenvolve as estruturas sociais, afetivas e 

cognitivas, e por isso a atenção deve ser maior para assegurar condições de desenvolvimento 

saudável. 

Continua: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/477936-COMISSAO-DA-PRIMEIRA-INFANCIA-COMECA-A-ANALISAR-RELATORIO-FINAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/462694-PROJETO-INCLUI-PROTECAO-A-PRIMEIRA-INFANCIA-NO-ESTATUTO-DA-CRIANCA-E-DO-ADOLESCENTE.html
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1287143&filename=SBT+1+PL699813+%3D%3E+PL+6998/2013


7 
 

 

Relator quer que crianças participem da formulação das políticas 

Íntegra da proposta: 

PL-6998/2013 

19/11/2014 - 19h30. Da Reportagem: RCA. A reprodução das notícias é autorizada desde que 

contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias. 

 

 

  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/COMUNICACAO/477904-RELATOR-QUER-QUE-CRIANCAS-PARTICIPEM-DA-FORMULACAO-DAS-POLITICAS.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=604836
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
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2.2 Atividade legislativa do Senado Federal 

 

2.2.1 Comissões do Senado 
 

 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS – CAE 

Presidente: Senador Lindbergh Farias - PT/RJ 
Vice-presidente: Senador Luiz Henrique - PMDB/SC 

18 de novembro – Foi aprovado o REQ nº 55 de 2014, da Srª. Gleisi Hoffmann (PT/PR), que 
Requer, nos termos do art. 93, II, do Regimento Interno do Senado Federal, seja realizada 
audiência pública, em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais, para discutir a superação da 
pobreza e o desenvolvimento econômico-social no Brasil. Para tanto, sugere-se a presença dos 

seguintes convidados: Sra. Tereza Campello – Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS); Sr. Jorge Chediek – Coordenador Residente do Sistema Nações Unidas no Brasil e 
Representante Residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no 

Brasil; Sra. Deborah Wetzel - Diretora do Banco Mundial (BIRD) para o Brasil; e Sra. Lena Lavinas, 
Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE – CE 

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

18 de novembro – Foi aprovado o REQ nº 41 de 2014, do Sr. Cyro Miranda (PSDB/GO), que 
Requeiro, nos termos regimentais, a supressão do tema: “Escola em Tempo Integral”, do 

Requerimento nº 22/2014-CE, aprovado em 29 de abril de 2014, para atender ao que determina a 
Resolução do Senado Federal nº 44, de 2013. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte avaliará 
as políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo, tendo como tema: 
“Fortalecimento Do Ensino Médio” 

19 de novembro – Foi realizada Audiência Pública com a finalidade de debater a proposta de 

"Federalização da Educação de Base". Participante: Waldery Rodrigues Júnior - Consultor 

Legislativo do Senado Federal - CL/SF. 

 

 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS 

Presidente: Senador Waldemir Moka - PMDB/MS 

Vice-presidente: Senadora Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM 

19 de novembro – Foi aprovado o REQ Nº 47, de 2014, 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 Direitos Humanos e Legislação Participativa, com o objetivo de 
debater 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. O Evento está inserido na VII 

Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz do Senado Federal a ser realizada na 
semana de 25 a 27 de novembro de 2014”. 

20 de novembro – Foi realizada Audiência Pública com a finalidade de debater com especialistas e 
com a sociedade civil, a proposta de guarda compartilhada, objeto do Projeto de Lei da Câmara nº 
117, de 2013. Participantes: Maria Roseli Guiesmann - Presidente da Associação Brasileira de 

Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude; Analdino 
Rodrigues Paulino - Presidente da Associação de Pais e Mães Separados; Suzana Borges Viegas de 
Lima - Presidente da Comissão de Mediação do Instituto Brasileiro de Direito de Família 
(representante de: Maria Berenice Dias); Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli - Juíza Titular da 
3ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Várzea Grande Mato Grosso; Sérgio de Moura 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118861
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118965
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118998
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Rodrigues - Presidente da Associação Brasileira Criança Feliz; José Fernando Simão - Diretor do 

Conselho Consultivo Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. 

  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ 

Presidente: Senador Vital do Rêgo - PMDB/PB 
Vice-presidente: Senador Anibal Diniz - PT/AC 

19 de novembro – Foi aprovado o parecer do Sr. Paulo Paim (PT/RS) sobre a PEC 43/12, de 
autoria da Srª. Marta Suplicy (PT/SP) e outros, que “Altera a redação do inciso II do art. 203 da 
Constituição para acrescentar entre os objetivos da assistência social o amparo à mulher vítima de 
violência”. Relatório: Favorável à Proposta, com uma Emenda que apresenta. 

 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA – CDH 

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

19 de novembro – Foi aprovado o relatório do Sr. Eduardo Suplicy (PT/SP), sobre o PLS 6/13, de 
autoria do Dr. Gim (PTB/DF), que “Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para proibir a 

fixação de períodos de carência para exames e acompanhamento pré-natais e partos para 
mulheres menores de dezesseis anos ou com deficiência física, sensorial ou mental, bem como 
para casos de gestação de risco”. Relatório: Favorável ao Projeto. 

Foi concedida vista coletiva para a SUG Nº 11, de 2014, de autoria da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção de São Paulo/OABSP, que “Sugere o Projeto de Lei que altera a Lei n° 6.015/73, 
para permitir em igualdade de condições à mulher, aos pais homoafetivos, socioafetivos, bem 
como filiação decorrente de reprodução assistida proceder ao registro de nascimento do filho, 

substituindo o Projeto de Lei da Câmara n° 16/13”. Relatoria: Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL/AP). 
Relatório: Pelo arquivamento da SUG nº 11, de 2014. 

Foi concedida vista ao Sr. Flexa Ribeiro (PSDB/PA) para o PLS 160/2014, de autoria do Sr. 
Armando Monteiro (PTB/PE), que “Altera a Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), para introduzir os conceitos de ato infracional de violência extrema e de 
responsabilidade infracional progressiva nas medidas de internação”. Relatório: Pela rejeição da 

matéria. Relatoria: Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL/AP). 

 
 

2.2.2 Plenário do Senado 
 

18 de novembro - Em pronunciamento na tribuna do Senado nesta terça-feira (18), a senadora 
Ana Rita (PT/ES) chamou atenção para dados que demonstram a dimensão da violência contra a 
população negra no Brasil. Ela lembrou que, na próxima quinta-feira (20), comemora-se o Dia da 
Consciência Negra. Segundo Ana Rita, os negros brasileiros, especialmente os jovens, são as 
maiores vítimas de violência nas periferias das grandes cidades. Ela citou dados do Mapa da 

Violência, pesquisa produzida pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso). 

Reprodução de nota do Portal de Notícias do Senado: 

Senado aprova exigência de qualificação para professores da educação básica 

Professores da educação básica terão que comprovar sua qualificação para exercer o cargo. O 

Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (18) o Projeto de Lei do Senado 185/2012, que altera 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996) para assegurar expressamente que os 
professores em exercício ou contratados para atuar no ensino básico comprovem qualificação. 

A proposta, de autoria de Adriele Souza, representante da Bahia na edição 2011 do Programa 

Jovem Senador, foi apresentada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

(CDH). Na justificativa do projeto, a jovem argumentou que a presença de professores com 

formação adequada constitui “elemento crucial” para a qualificação do processo de ensino e 

aprendizagem nas escolas públicas de educação básica. 

De acordo com o projeto a qualificação a ser comprovada pelos professores deve seguir o que 

determina o artigo 62 da LDB, que exige, para professores da educação básica, curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação. O projeto 

estabelece ainda que o Estado deve oferecer aos professores a qualificação exigida. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106824
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=110485
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=117491
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=117427
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/11/18/senado-aprova-exigencia-de-qualificacao-para-professores-da-educacao-basica
http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105887
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Em parecer favorável à matéria, o relator na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), 

senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), "a medida pode propiciar uma nova percepção do 

papel dos próprios professores e do Estado na educação". 

A votação foi acompanhada pelos participantes da edição do Projeto Jovem Senado deste ano, que 

ocuparam a tribuna de honra do Plenário a convite do presidente da Casa, Renan Calheiros. Agora, 

a matéria segue para a Câmara dos Deputados. 

Da Redação | 18/11/2014, 17h37 - ATUALIZADO EM 18/11/2014, 19h31. Agência Senado 

(Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado) 

 

19 de novembro - A senadora Ana Rita (PT/ES) registrou a passagem do Dia Internacional de 
Combate à Violência Contra as Mulheres, em 25 de novembro, data em que começa a campanha 
conhecida como 16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres. O encerramento da 
campanha se dará em 12 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Essa campanha 
internacional, adotada em mais de 150 países, é destinada a atos para denunciar a violência contra 
a mulher. 

A senadora Lídice da Mata (PSB/BA) registrou, nesta quarta-feira (19), o lançamento da 
campanha  16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher. Lídice lembrou que a 
campanha envolve 159 países e ocorre há mais de vinte anos no Brasil. Ela ressaltou que, na 

última década mais de 43 mil mulheres assassinadas no Brasil, o que situa o país como sétimo no 
mundo em número de mulheres assassinatos. Em relação aos estupros, a senadora lembrou que 
são mais de 50 mi casos por ano, segundo o Mapa da Violência 2012 do Instituto Sangari. 

20 de novembro - A senadora Ana Rita (PT/ES) destacou a Conferência Nacional de Educação 
2014 (Conae), iniciada nesta quarta-feira (19) em Brasília, como exemplo concreto de como a 
participação direta da sociedade pode contribuir na formulação de políticas públicas sem ferir 
atribuições do Congresso Nacional. De acordo com a Senadora, não procedem as críticas à Política 
Nacional de Participação Social, instituída por decreto pela presidente Dilma Rousseff, que pode 
perder a vigência se for aprovado projeto do Congresso (PDS 147/2014). 

O senador Paulo Paim (PT/RS) lembrou que 20 de novembro não é só o dia de reflexão contra o 

preconceito, com a comemoração do Dia da Consciência Negra, mas também marca os 25 anos da 
Convenção nas Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Ele disse que a data serve de reflexão 
sobre a realidade das crianças brasileiras, porque muitas ainda trabalham nas ruas, em plantações 
e em carvoarias. Ressaltando que o país já avançou na luta contra o trabalho infantil, Paim 
advertiu que o Brasil precisa ir mais longe, sendo fundamental punir quem escraviza e explora as 
crianças. 

 

 

  

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=118766
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3. EM FOCO 
 

Reprodução de notas: 

 

Em audiência pública, usuárias foram apontadas como as mais vulneráveis a violência sexual, 

doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada. 

A deputada Jô Moraes (PCdoB-MG) e a médica ginecologista Carolina Sales Vieira pediram ações 
mais específicas do governo federal na atenção à saúde de mulheres vulneráveis, como 
adolescentes e usuárias de álcool e drogas. Em audiência pública na Comissão de Seguridade 
Social e Família, elas defenderam que as equipes de saúde cheguem a essas mulheres, 
principalmente as usuárias de crack, que muitas vezes vivem nas ruas sem qualquer tipo de 
assistência. 

A expectativa de Jô Moraes é, no próximo ano, ir com outros deputados ao Ministério da Saúde 
para discutir o assunto. “Quando tratamos de uma atenção à saúde reprodutiva das mulheres, que 
significa o direito a regular sua sexualidade e maternidade, nós temos de começar pelas mais 
vulneráveis”, disse a deputada. 

Gravidez  

Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com usuários de crack, feito em 2013 por 

encomenda do governo federal, indicou que 10% das usuárias pesquisadas estavam grávidas. A 
estimativa é de que 95% dessas gestações não tenham sido planejadas. 

“Para o Estado, o custo de uma gestação não planejada é de R$ 2.293 e R$ 4,1 bilhões por ano”, 
observou Carolina Sales, que é professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP). 

Por outro lado, ela ressaltou que essas mulheres são mais expostas a violência sexual e a doenças 
sexualmente transmissíveis e têm pouco acesso aos sistemas de saúde. Na gravidez, elas não 
fazem o pré-natal e correm o risco de ter um parto prematuro e bebês com complicações de saúde, 

sujeitos ao abandono. 

“Muito pouco se tem feito para que essas mulheres sejam incluídas no serviço de saúde. Hoje se 
demanda que ela vá a uma unidade marcar uma consulta, mas ela não vai. Já o acesso a métodos 
contraceptivos demanda da mulher ter a lembrança de tomar, algo que ela não tem”, avaliou a 
médica. 

Falta de dados 

Carolina reclamou ainda da falta de dados sobre essas populações. A técnica do Ministério da 

Saúde Luciana Fonseca reconheceu a falha e admitiu que faltam ações focadas nesse segmento. 

Conforme explicou, hoje o ministério trabalha com essas populações em programas mais gerais. 
Por exemplo, a usuária de crack grávida recebe atenção dentro da Rede Cegonha, o programa do 
governo de atenção às gestantes e parturientes. 

Anticoncepcionais 

A médica Carolina Sales defendeu ainda a oferta pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para essas 

mulheres, de anticoncepcionais de efeito reversível e de longa duração, como o DIU hormonal e o 
implante subdérmico. “Hoje, o que há para essas mulheres, quando elas não querem engravidar? 

Pílula, que elas não lembram; camisinha, que elas também não lembram; DIU de cobre, que 
demanda que ela vá ao médico. Em último caso, uma laqueadura precoce.” 

Luciana Fonseca respondeu que a inclusão de novos medicamentos na cesta do SUS requer 
financiamento, o que seria um ponto a ser estudado. 

20/11/2014 - 13h42. Reportagem: Noéli Nobre. Edição: Daniella Cronemberger. A reprodução das 

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

 

 

• Deputada e médica cobram planejamento familiar para 
usuárias de crack 

Saúde 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/477974-DEPUTADA-E-MEDICA-COBRAM-PLANEJAMENTO-FAMILIAR-PARA-USUARIAS-DE-CRACK.html
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Aproximadamente 100 mulheres – entre senadoras, deputadas, oficiais da Marinha e da 
Aeronáutica e representantes de conselhos de direitos da mulher – participaram do lançamento da 
campanha "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher", em sessão solene do 
Congresso Nacional, nesta quarta-feira (19). 

Sessão solene marcou o lançamento da campanha "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra a Mulher". 

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) pediu empenho do Congresso na votação das matérias sobre 
os direitos das mulheres. “Temos um papel antidiscriminatório e de afirmação dos direitos”, 
afirmou a parlamentar, que foi ministra dos Direitos Humanos entre 2011 e abril deste ano. 

Entre os projetos sobre o tema está o PL 7371/14, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher e tem requerimento de urgência para ser votado no Plenário da Câmara; 
e o PL 6293/13, que torna a violência doméstica crime de tortura. 

Para a deputada Erika Kokay (PT-DF), a violência é um processo de “desumanização” que precisa 
ser central nas ações de Estado. Ela classificou a sub-representação feminina no Parlamento como 
uma “burca invisível” e disse que é impensável a elaboração de políticas públicas sem que a 
opinião das mulheres seja ouvida. 

Lei Maria da Penha 

Diversas autoridades que passaram pela tribuna destacaram a Lei Maria da Penha como um dos 
principais avanços nos direitos das mulheres nos últimos anos. 

Para a senadora Lídice da Mata (PSB-BA), a lei demonstra que o Estado e a sociedade não aceitam 
que as mulheres sejam “torturadas e espancadas” no ambiente doméstico. “Trata-se de uma 
conquista extraordinária, referência de legislação de defesa da mulher no mundo”, disse. 

Apoio dos homens 

O senador Aníbal Diniz (PT-AC) lamentou o pequeno número de homens presentes à sessão 

especial. Ele lembrou que, se existe violência contra as mulheres, é porque existem homens que 
praticam esse abuso. “Entendo que não são as mulheres falando delas para elas próprias que vão 

mudar este cenário. Ou encontramos uma forma de envolver os homens nesta discussão ou, 
dificilmente, teremos esse quadro melhorado”, afirmou. 

Para Aníbal Diniz, a diminuição da violência virá com o cumprimento das leis, mas também com o 
aumento da representação feminina em todas as estruturas da sociedade. O senador destacou 
esforço feito por ele para a votação do PLS 132/14, de sua autoria, que destina às mulheres uma 
vaga nas eleições de renovação de 2/3 do Senado. 

“É um projeto extremamente difícil de passar, porque, dos 81 senadores, apenas 13 são mulheres 

e nem todas compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania”, lamentou. 

Mobilização 

A campanha "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher" teve início em 1991, por 
iniciativa do Centro de Liderança Global de Mulheres (Center for Women’s Global Leadership- 
CWGL), com o objetivo de denunciar as várias formas de violência contra mulheres no mundo e 
promover o debate sobre o tema. 

O período escolhido para a mobilização se inicia em 25 de novembro – declarado Dia Internacional 
de Não Violência contra as Mulheres – e termina em 10 de dezembro, Dia Internacional dos 
Direitos Humanos. Cerca de 150 países participam da campanha. 

Íntegra da proposta: 

PL-6293/2013 

PL-7371/2014 

19/11/2014 - 19h37. Da Redação: PT. Com informações da Agência Senado. A reprodução das 

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

• Deputadas pedem apoio do Congresso para projetos em defesa das 
mulheres 

Direitos Humanos 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/472199-PROJETO-CRIA-FUNDO-VOLTADO-PARA-O-COMBATE-A-VIOLENCIA-CONTRA-A-MULHER.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/464721-VIOLENCIA-DOMESTICA-PODERA-SER-CONSIDERADA-CRIME-DE-TORTURA.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=590974
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=611447
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/477933-DEPUTADAS-PEDEM-APOIO-DO-CONGRESSO-PARA-PROJETOS-EM-DEFESA-DAS-MULHERES.html
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Na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra (20), reportagem destaca medidas 
que, na opinião de deputados e especialistas, podem contribuir para combater o racismo e 
aumentar a inclusão social de negros no Brasil. 

Os negros são mais da metade (cerca de 106 milhões de pessoas) da população brasileira, mas, 
apesar de avanços, ainda têm todos os indicadores sociais inferiores aos dos brancos. 

Os dados de 2013 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), feita pelo IBGE, 

mostram que 23% da população branca têm ensino superior completo, mais que o dobro do 
percentual entre os negros, que é de 10%. A mesma desigualdade se observa nos salários: 
brancos ganham, em média, R$ 1.607,76 por mês, quase R$ 700 a mais que o rendimento médio 
dos negros (R$ 921,18). 

Textos em tramitação no Congresso Nacional buscam reduzir essas e outras disparidades entre 

negros e brancos. Proposta de emenda à Constituição (PEC 2/06, no Senado), por exemplo, institui 

um fundo para financiar políticas afirmativas. 

Ativistas pela igualdade racial pretendem apresentar aos parlamentares medida semelhante, um 
fundo de combate ao racismo, por meio de um projeto de iniciativa popular. Para isso, precisam 
coletar 1,4 milhão de assinaturas de apoio – o número corresponde a 1% do eleitorado brasileiro, 
mínimo exigido para entregar ao Parlamento propostas de iniciativas da sociedade. 

Injúria racial 

Outra frente de atuação é tornar mais rígida a legislação atual de combate ao racismo. No último 

dia 12, uma comissão externa da Câmara dos Deputados aprovou relatório final que propõe o 
aumento, no Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40), da pena para o crime de injúria racial – de 1 a 3 
anos para de 2 a 5 anos de reclusão. Além disso, a proposta, que ainda será discutida em 
comissões permanentes da Casa, torna a abertura de ação judicial contra a injúria independente da 
vontade da vítima, bastando a manifestação do Ministério Público. 

O crime de injúria racial se configura diante do uso de palavras depreciativas referentes a raça, 
cor, religião ou origem, com o intuito de ofender a honra de uma pessoa específica. Já o crime de 

racismo, definido em lei (7.716/89) como inafiançável e imprescritível, não tem como vítima um 
cidadão determinado. 

Torcidas racistas 

Em análise na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, projeto do deputado Alceu 
Moreira (PMDB-RS) pune torcedores que cometerem atos de racismo durante competições 
esportivas. Pela proposta (PL 7383/14), independentemente de ser processado pelos crimes já 
previstos em lei, o torcedor ficará proibido de comparecer a jogos de seu time ou seleção por cinco 

anos. 

Violência policial 

Pronto para ser votado pelo Plenário da Câmara, o Projeto de Lei 4471/12 prevê medidas para 
garantir apuração com rigor no caso de mortes em confrontos com a polícia. Em audiências 
públicas, parlamentares ouviram denúncias dos movimentos negros, que alegam: na prática, os 
autos de resistência funcionam como uma espécie de licença para matar, principalmente negros e 

pobres. 

Atualmente, os casos de mortes e lesões corporais cometidas por agentes do Estado durante o 
trabalho são registrados pela corporação policial como autos de resistência, ou resistência seguida 
de morte, e não são investigados. "Quando houver um auto de resistência, ele tem de ser 
investigado pela polícia, com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública", defende o 
deputado Paulo Teixeira (PT-SP), um dos autores do projeto de lei. 

 

Reforma política 

Outra queixa de entidades ligadas ao tema é a baixa representatividade dos negros no Congresso 
Nacional. Para a Câmara, foram eleitos em outubro 106 candidatos que se autodeclararam negros 

• Propostas em análise no Congresso tentam reduzir desigualdade 
racial 

Justiça Social 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=76506
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/477434-COMISSAO-DE-COMBATE-AO-RACISMO-APROVA-RELATORIO-QUE-AUMENTA-PENA-PARA-INJURIA-RACIAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ESPORTES/468217-PROJETO-PUNE-TORCEDOR-RACISTA-COM-CINCO-ANOS-FORA-DOS-ESTADIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/434006-PROJETO-PREVE-REGRAS-RIGIDAS-PARA-APURACAO-DE-VIOLENCIA-POLICIAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/477820-PROPOSTAS-EM-ANALISE-NO-CONGRESSO-TENTAM-REDUZIR-DESIGUALDADE-RACIAL.html
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ou pardos. O número vai representar pouco mais de 20% (20,7%) de todos os deputados na nova 

legislatura, a partir de 2015. Os brancos somaram 407 (79,3%). 

No Senado, onde apenas uma parte das cadeiras foi renovada, foram eleitos 5 negros e 22 
brancos. Somando o resultado das duas Casas, a composição do Congresso Nacional terá uma 
ampla maioria de brancos: 79,5%, o que não reflete a realidade étnica brasileira. 

Esta foi a primeira eleição em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exigiu dos candidatos a 
autodeclaração sobre raça ou cor. 

Na avaliação de parlamentares próximos a movimentos sociais que defendem os direitos dos 

negros, o sistema atual torna mais difícil o avanço das pautas de interesse dessa parte da 
população. A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) e o deputado Domingos Dutra (SD-MA) acreditam 
que uma reforma política, que mude as regras e reduza o poder do dinheiro nas campanhas, vai 
ajudar novas lideranças vindas dos segmentos mais pobres, nos quais os negros são maioria, a se 
elegerem. 

Continua: 

Estatuto da Igualdade Racial e PEC das Domésticas foram avanços recentes 

Íntegra da proposta: 

PL-4471/2012 

PL-7383/2014 

18/11/2014 - 18h58. Reportagem: Carolina Nogueira. Edição: Marcelo Oliveira. A reprodução das 
notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias' 

 

 

Os estudantes que participam do Programa Jovem Sanador aprovaram os três projetos 
encaminhados ao Plenário Jovem nesta quinta-feira (20). Agora, os documentos serão 
encaminhados à Comissão Organizadora do projeto para que as sugestões legislativas recebam 

uma redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(CDH). Se aprovadas nessa comissão, as sugestões passam a tramitar como projeto de lei na 

Casa. 

O Projeto de Lei do Senado Jovem nº 1, de 2014, institui a Semana dos Direitos Humanos nas 
escolas do país, que deve ser realizada sempre na primeira semana de maio de cada ano. Nesse 
período, devem ser realizadas palestras, gincanas, concursos de redação, apresentações teatrais e 
festivais musicais sobre o tema, com a participação de alunos, professores e de toda a sociedade. 
O projeto prevê ainda que a cor branca deve ser utilizada como cor-símbolo. 

Já o Projeto de Lei do Senado Jovem nº 2/2014 estabelece medidas de preservação dos recursos 

naturais e valorização das populações tradicionais. O projeto traz princípios como a popularização 
da construção de reservatórios artificiais para armazenamento da água e para abastecimento em 
períodos de pouca chuva em áreas críticas, bem como a valorização dos saberes das populações 
tradicionais a respeito de práticas e técnicas de conservação e uso da água. A proposta estabelece 
também que o poder público estimulará a iniciativa privada a desenvolver sacolas reutilizáveis. 

O terceiro projeto aprovado (nº 3/14) proíbe a utilização dos royalties do petróleo para outros fins 

que não sejam o financiamento da saúde e da educação. A proposta determina que os recursos dos 
novos campos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos de comercialização 
autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sejam 
destinados exclusivamente para financiar as áreas de saúde e educação. 

Os jovens senadores voltam a se reunir em sessão plenária nesta sexta-feira (21). Eles também 
visitarão o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, encerrando as atividades desta edição 
do Projeto Jovem Senador. 

Da Redação | 20/11/2014, 19h46 - ATUALIZADO EM 20/11/2014, 19h47. Agência Senado 
(Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado) 

• Estudantes do Programa Jovem Senador aprovam criação da Semana 
dos Direitos Humanos nas escolas 

Jovem Senador 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/477825-ESTATUTO-DA-IGUALDADE-RACIAL-E-PEC-DAS-DOMESTICAS-FORAM-AVANCOS-RECENTES.html
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=556267
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=611672
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias
D:/USERS/barbaraa/Downloads/Estudantes do Programa Jovem Senador aprovam criação da Semana dos Direitos Humanos nas escolas
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Já está pronto o relatório do senador Cristovam Buarque (PDT-DF) para a comissão temporária que 
estuda soluções para o financiamento da educação no Brasil. Em entrevista à Agência Senado, o 
senador afirmou que procurou propor não só fontes de financiamento, mas mudanças na educação 
do país. A expectativa é de que o texto seja votado pela comissão nas próximas semanas. 

- Primeiro eu analisei quanto custa ter uma educação realmente de qualidade. Eu não procurei 
como financiar o sistema que está aí, mas um novo sistema, que substitua o atual. Depois, eu 
identifiquei 15 fontes de financiamento, de onde tirar o dinheiro para isso – explicou o senador. 

Juntas, as 15 fontes de financiamento indicadas pelo texto teriam um potencial de arrecadação de 
R$ 887,9 bilhões em 2034. O valor é mais de 4 vezes superior aos R$ 215,9 bilhões que, segundo 
o senador, teriam de ser somados aos atuais investimentos para concretizar seu projeto de 

mudança na educação. 

Entre essas fontes (ver tabela) estão, por exemplo, o aumento da produtividade que seria obtido 
com a educação, a emissão de títulos públicos pelo tesouro e o imposto sobre grandes fortunas. 
Há, ainda, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira para a Educação (CPME), que, 
criada, teria um potencial de financiamento de R$ 93,5 bilhões. 

Outra fonte apontada pelo senador é a redução nos sacrifícios fiscais decorrentes de renúncias e 
desonerações, que resultaria em R$ 249,8 bilhões ao ano.  Outras fontes de recursos apontadas 
são uma taxa verde sobre combustíveis fósseis, recursos recuperados pela justiça nos casos de 

corrupção e contrabando e a suspensão dos gastos com publicidade do governo, que geraria uma 
economia de R$ 4,3 bilhões. 

Atraso 

Para o senador, ao longo dos séculos, o Brasil sofreu por ter sua economia baseada em bens 
primários e baixa produtividade, sem contar com uma base educacional para servir ao avanço 
tecnológico. Para evitar que os fatos do passado se repitam, Cristovam sugere a criação do 

Sistema Nacional do Conhecimento e Inovação (SNCI), com a revolução da educação básica, a 

refundação da educação superior e implantação de um amplo programa de educação da população. 

A mudança na educação básica inclui a federalização das escolas, projeto antigo do senador. Para 
Cristovam, o modelo atual, municipalizado, divide as crianças por CEP, principalmente em razão da 
desigualdade entre os entes federativos. Além disso, a escola funcionaria em tempo integral. O 
custo por aluno é de R$ 9,5 mil ao ano. Em uma projeção para 2034, o custo estimado com a 
educação básica seria de R$ 497 bilhões, o equivalente a 7,4% do PIB. 

O relatório também propõe investimentos em educação superior, com aumento de 67% nos 
investimentos. O valor seria elevado dos R$ 48 bilhões para R$ 80 bilhões em 2034. Outros R$ 63 
bilhões por ano seriam usados em um programa de educação para eliminar o analfabetismo e 
formar um país de leitores cultos. O custo total para os três eixos sugeridos seria de R$ 640 
bilhões, o equivalente a 9,6% do PIB estimado para 2034. 

Da Redação | 20/11/2014, 18h31. Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da 
Agência Senado) 

 

 

 

• Em relatório, Cristovam propõe 15 novas fontes de financiamento 
para a educação 

Educação 

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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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 
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