Resultado Legislativo Semanal

Semana de 23 a 27 de Outubro de 2017

SENADO FEDERAL
Na Sessão Deliberativa Ordinária, realizada na terça (24),
foi aprovado o substitutivo da PEC nº 14/2016, de autoria
conjunta de vários senadores, que cria as polícias penitenciárias
federal, estaduais e distrital. Além disso, Eunício Oliveira,
PLENÁRIO

presidente do Senado, afirmou que a Casa também deve dar
continuidade à votação de propostas que ajudem a resolver
problemas da sociedade e do dia a dia da população, como a
recente aprovação do (PLC) 101/2017, que agiliza o processo de
adoção de crianças.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
O Plenário da Câmara dos Deputados votou, na 4ª feira (25), o
pedido de autorização do Supremo Tribunal Federal (SIP
2/17) para processar, por crime comum, o Presidente da
PLENÁRIO

República, Michel Temer, e os Ministros Eliseu Padilha (Casa
Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral). O Plenário
aprovou, por 251 votos contra 233, o parecer do deputado
Bonifácio de Andrada (PSDB/MG), pelo arquivamento da
denúncia.

PAUTA NAS COMISSÕES
EDUCAÇÃO

Senado Federal | CE | 24 (terça) às 11h30, Anexo II, Ala Senador
Alexandre Costa, Plenário nº 15

EDUCAÇÃO INDÍGENA

PLS 737/15 - Foi adiada a deliberação do projeto de autoria
do Senador Telmário Mota (PDT/RR) que institui os territórios
étnico-educacionais como forma facultativa de organização da
educação escolar indígena. O parecer do relator, Senador
Randolfe Rodrigues (REDE/AP), é pela aprovação.

Senado Federal | CE | 24 (terça) às 11h30, Anexo II, Ala Senador
Alexandre Costa, Plenário nº 15

PLS 337/12 – Foi adiada a deliberação do projeto de autoria
CRÉDITO EDUCATIVO

do Senador Tomás Correia (PMDB/RO) que altera a Lei nº
10.260/2001, para universalizar a adesão de estudantes e
instituições de educação superior participantes do Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) a fundo de garantia de
operações de crédito educativo. O parecer do relator, Senador
Ronaldo Caiado (DEM/GO), é pela rejeição.

Senado Federal | CE | 24 (terça) às 11h30, Anexo II, Ala Senador
Alexandre Costa, Plenário nº 15

EDUCAÇÃO SUPERIOR

PLS 165/14 – Foi aprovado o relatório pela recomendação

DEMOCRÁTICA

da declaração de prejudicialidade do projeto de autoria do
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB), que altera a Lei que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
introduzir critérios democráticos de acesso aos cursos de
graduação das instituições públicas de educação superior.

Senado Federal |Conjunta CDH, CE e CAS| 25 (quarta), às 10h,
Anexo II, Ala Alexandre Costa, Plenário 19

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Foi realizada a audiência pública que debateu o tema
‘‘acolher, cuidar e educar na primeira infância: por
que

precisamos

de

profissionais

mais

qualificados”. Foi destacada a importância de se
investir mais na formação e valorização dos
profissionais de educação. A Senadora Marta Suplicy
(PMDB/SP) observou a falta de qualificação formal
dos profissionais que atuam em creches. A convidada
Alexandra Déprez afirmou, por sua vez, que os
investimentos na educação da primeira infância
refletem no desenvolvimento do país e resultam em
melhores indicativos socioeconômicos.

ESTAVAM PRESENTES OS CONVIDADOS:
Alexandra Déprez
Doutora em Psicologia Clínica, com Especialização em
Psicopatologia Perinatal; Mestre em Psicologia da Criança e do
Adolescente; Formadora certificada ADBB (Alarme Détresse
BéBé)
Marie Garrigue-Abgrall
Doutora em Filosofia; Professora Titular na Universidade de
Paris; Educadora em Pediatria na Primeira Infância e Psiquiatria
Infantil, atualmente no Hay les Roses Département Général du
Val-de-Marne
Maria da Penha Oliveira
Psicóloga; Psicoterapeuta de Criança, Adolescente e Adulto, com
especialização em Clínica Interdisciplinar de Transtornos
Psicopatológicos da Criança e do Adolescente; Consultora em
Processos de Acolhimento Institucional e Adoção; Supervisora
Técnica do Projeto Novos Vínculos/Aconchego

Jairo Werner Júnior
Professor Titular de Psiquiatria da Infância e Adolescência da
Universidade Federal Fluminense e Psiquiatra do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro; Doutor em Saúde Mental
pela Unicamp

Câmara dos Deputados | CE | 24 (terça), às 10h, Anexo II,
Plenário 10

Audiência pública para debater a universalização das
bibliotecas.
O representante da Undime, Maurício Fernandes Pereira, elencou
algumas possíveis dificuldades para o cumprimento da Lei 12.244
de 2010. Entre elas, está a inclusão de funcionários da área de
biblioteconomia nos quadros de pessoal das prefeituras, fato
que impacta consideravelmente os custos do funcionalismo,
principalmente em municípios de portes pequeno e médio.
BIBLIOTECAS
O presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia lembrou
que a instalação de bibliotecas nas escolas está presente não só na
Lei 12.244/ 2010, mas também no próprio PNE. Entretanto,
"não vemos ações muito efetivas no sentido de materialização",
avalia Raimundo. O grande equívoco, segundo ele, está no fato
de conceituar as bibliotecas apenas a partir de um acervo,
quando, na verda0de, uma biblioteca não é formada apenas por
um acervo, mas também por condições materiais, estruturais e de
pessoal para que possa funcionar.
(Requerimentos nº 324/17,

do deputado

Rafael

Motta

(PSB/RN), e 299/17, da deputada Pollyana Gama (PPS/SP)).

Câmara dos Deputados |CESP| 24 (terça), às 11h, Anexo II,
Plenário 07

Audiência pública para discutir a PEC 15/15: análise do
texto e sugestões para o seu aprimoramento.
Conta com a presença dos seguintes convidados:

FUNDEB

- UBIRATAN AGUIAR, Ministro Emérito do Tribunal de Contas da
União e Relator da Lei que instituiu o FUNDEF;
- IARA BERNARDI, Vereadora da Câmara Municipal de Sorocaba e
Relatora da PEC que instituiu o FUNDEB;
- RICARDO DOS SANTOS HENRIQUES, Economista do
Instituto Unibanco.
(Requerimentos nº 24/17 e 25/17 da deputada Professora Dorinha
Seabra Rezende (DEM/TO)).

*Não foram encontrados relatos e notícias sobre esta
audiência*
Câmara dos Deputados | CEPAZ| 24 (terça), às 14h30, Auditório
Freitas Nobre

Seminário para debater o papel da educação para promover
EDUCAÇÃO PARA A
PAZ

a cultura da paz.
O seminário não aconteceu.
(Requerimento nº 3/17, da Deputada Keiko Ota (PSB/SP)).

INDÍGENAS

Câmara dos Deputados | CME| 25 (quarta), às 9h30, Anexo II,
Plenário 14

PL 7813/17 – Do deputado Jhonatan de Jesus (PRB/RR), que dispõe
ENERGIA
ELÉTRICA EM
sobre a implantação de sistemas de transmissão de energia elétrica em
TERRAS INDÍGNAS
terras indígenas, associados ou não a empreendimento hidrelétrico
localizado em terras indígenas. O relatório do relator, deputado Abel
Mesquita Jr. (DEM/RR), é pela aprovação. A matéria não foi
deliberada.
Câmara dos Deputados | CINDRA| 25 (quarta), às 10h, Anexo II,
Plenário 15

TERRAS
INDÍGENAS

REQ 180/17 - Do deputado Valadares Filho (PSB/SE), que requer
audiência pública para debater a implantação de infraestrutura pelos
Estados e Municípios em territórios quilombolas, em unidades de
conservação de uso sustentável de domínio público e em terras
indígenas. A matéria não foi deliberada.
Câmara dos Deputados | CCULT| 25 (quarta), às 11h, Anexo II,
Plenário 16

PL 4333/16 – Da deputada Laura Carneiro (PMDB/RJ), que explicita,
PRONAC

entre as finalidades do Programa Nacional de Apoio à Cultura Pronac, o apoio às culturas indígenas, afro-brasileiras e de minorias e a
distribuição equilibrada de recursos entre as manifestações culturais,
priorizando as tradicionais de origem local, raízes da cultura brasileira.
O relatório do relator, deputado Jorge Silva (PHS/ES), é pela
aprovação com substitutivo. A matéria não foi deliberada.

JUVENTUDE

Senado Federal | CDH| 24 (terça) às 14h30, Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho,
Plenário nº 06

Foi realizada a audiência pública que debateu ‘’A redução da maioridade

AUDIÊNCIA
PÚBLICA

penal e suas consequências’’. Os convidados afirmaram que condenar
menores de 16 anos pode contribuir para que eles entrem mais cedo no mundo
do crime. O professor de Direito Penal, Cézar Bitencourt, afirmou que as
penitenciárias brasileiras já estão lotadas e que os menores de idade, se
condenados, podem integrar em facções criminosas. Por fim, o Senador João
Capiberibe (PSB/AP) observou que a diminuição de crimes está na melhoria da
política de encarceramento e não na redução da maioridade penal.
Estavam presentes os convidados:
Juliana Coelho de Lavigne
Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul –
ADPERGS
Cezar Roberto Bitencourt
Professor - Doutor em Direito Penal
Elisa Cruz
Defensora Pública da Infância do Estado do Rio de Janeiro e Vice Coordenadora da
Comissão da Infância da Associação Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP
Douglas Elias Belchior
Professor da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo - Coordenador de
Projetos da Associação Franciscana de Defesa de Direitos e Formação Popular, e
Membro do Conselho Geral da UNEafro-Brasil
Frei David dos Santos
Diretor Executivo da ONG Educafro
Zama Neff
Diretora-Executiva da Divisão de Direitos das Crianças e Adolescentes do Human
Rights Watch
Representante da Universidade de Brasília - UnB

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

(RDH 139/2017, do Senador Paulo Paim – PT/RS)

Senado Federal | CDHM| 24 (terça), às 10h, Anexo II, Ala Senador Alexandre
Costa, Plenário 03

Foi realizada a audiência pública destinada a proceder ao levantamento de
informações e dados sobre o tema da redução da maioridade penal.
Sra. ANA CLAUDIA CIFALI
Advogada do Programa Interdepartamental de Práticas com Adolescentes e Jovens em
Conflito com a Lei (PIPA) da UFRGS

AUDIÊNCIA
PÚBLICA

Sra. CARMEM MARIA CRAIDY
Pedagoga e Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Sr. FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS SIMÕES
Promotor de Justiça no Estado de São Paulo
Sr. LEOBERTO BRANCHER
Juiz da Vara Regional da Infância e da Juventude do Estado do Rio Grande do Sul
Sr. SAMUEL FRIEDMAN
Defensor Público do Estado de São Paulo
Sra. ZAMA NEFF
Diretora-Executiva da Divisão de Direitos das Crianças e Adolescentes da Human
Rights Watch

*Não foram encontrados relatos e notícias sobre esta audiência*

(Requerimento nº 74/17, do Senador Acir Gurgacz – PDT/RO)

Câmara dos Deputados | CDEICS| 25 (quarta), às 9h30, Anexo II, Plenário 05

PL 1052/15 – Do deputado Sóstenes Cavalcante (DEM/RJ), que restringe a
venda de bebidas alcoólicas a uma distância mínima de 3 quilômetros de
PEDOFILIA

estabelecimentos, públicos e privados, de ensino fundamental, médio e superior.
O relatório do relator, deputado Goulart (PSD/SP), é pela rejeição do projeto e
de seu apensado, PL 4089/15. A matéria não foi deliberada.

Câmara dos Deputados | CLP| 24 (terça), às 13h, Anexo II, Plenário 03

PLANO
NACIONAL DE
JUVENTUDE

REQ 170/17 – Do deputado André Amaral (PMDB/PB), que requer audiência
pública para debater o Plano Nacional de Juventude. A matéria não foi
deliberada.

Câmara dos Deputados | CEXDROG| 24 (terça), às 15h, local a definir

Audiência pública para avaliar a situação de consumo de drogas entre os jovens
no brasil e propor medidas para o seu enfrentamento.
Conta com a presença dos seguintes convidados:
CONSUMO DE
DROGAS

- EGNON SCHLÜTER, Presidente da Confederação Nacional de Comunidades
Terapêuticas;
- PATRÍCIA MAGALHÃES, Subsecretária de Políticas Sobre Drogas do Estado de
Minas Gerais.

*Não foram encontrados relatos e notícias sobre esta audiência*

(Requerimento nº 13/17, do deputado Eros Biondini (PROS/MG)).

MEIO AMBIENTE
Senado Federal | CMMC | 24 (terça), às 14h30, Anexo II, Ala Senador
Alexandre Costa, Plenário 07

O senador Jorge Viana (PT-AC) manifestou sua preocupação com a
redução dos recursos destinados ao Ministério do Meio Ambiente no
Orçamento de 2018. Citando informações de um estudo da ONG
WWF e do Contas Abertas, o senador disse que a verba do Ministério
no ano que vem será R$ 500 milhões, menor do que a de 2017. Mais
de 50% dos cortes serão feitos nas verbas de controle e fiscalização
ambiental.
AUDIÊNCIA
PÚBLICA

Jorge Viana e os outros convidados falaram acerca do assunto durante
audiência pública da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas, nesta terça-feira (24), da qual é presidente.
Foram convidados os representantes das seguintes entidades:
1) Ministério das Relações Exteriores
2) Ministério do Meio Ambiente
3) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
4) Ministério de Minas e Energia
5) Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas

(RMC nº 10/2017 do Senador Jorge Viana – PT/AC)

Senado Federal | CMA | 24 (terça) às 11h30, Anexo II, Ala Senador
Alexandre Costa, Plenário nº 09

USO

PLS 162/15 - Foi adiada a deliberação do projeto de autoria do

SUSTENTÁVEL

Senador Benedito de Lira (PP/AL) que incentiva a aquaponia

DOS RECURSOS

(sistema de produção de peixes integrado ao de vegetais), pelo uso

HÍDRICOS NA

integrado e sustentável dos recursos hídricos na aquicultura e

AGRICULTRUA

agricultura, por meio de benefícios tais como prioridade de concessão
e renovação de outorga de uso de recursos hídricos, isenção de
impostos e crédito rural com juros diferenciados. O parecer do
relator, Senador Valdir Raupp (PMDB/RO), é pela aprovação
com emenda.

Senado Federal | CMA | 24 (terça) às 11h30, Anexo II, Ala Senador
Alexandre Costa, Plenário nº 09

ALTERA A

PLS 214/15 – Foi adiada a deliberação do projeto de

POLÍTICA

autoria do Senador Alvaro Dias (PSDB/PR) que altera a

NACIONAL DO

Lei no 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio

MEIO EMBIENTE

Ambiente) para excluir a silvicultura da tabela descritiva. O
parecer do relator, Senador Acir Gaurgacz (PDT/RO)
é pela aprovação com emenda.

Senado Federal | CI | 24 (terça) às 9h, Anexo II, Ala Senador
Alexandre Costa, Plenário nº 13
PLS 603/15 – Foi lido o relatório e concedida vista coletiva ao

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

projeto de autoria do ex-Senador Delcídio do Amaral (sem
partido/MS)

que

aproveitamentos

disciplina
de

o

potenciais

licenciamento

ambiental

hidroenergéticos

considerados

estratégicos e estruturantes cria mecanismos para otimizar
planejamento

do

dos
o

aproveitamento dos potenciais de energia

hidráulica do Brasil. O parecer do relator, Senador Wilder Morais
(PP/GO), é pela aprovação com emenda.

Câmara dos Deputados | CINDRA| 25 (quarta), às 10h, Anexo II,
Plenário 15

REQ 182/17 – Do deputado Rocha (PSDB/AC), que requer
audiência pública para debater a privatização da ELETRONORTE e
seus impactos na economia da Região Amazônica. A matéria não foi
REGIÃO
AMAZÔNICA

deliberada.
PL 4131/15 – Do deputado Augusto Carvalho (SD/DF), que
concede compensação financeira a produtores rurais da Amazônia
Legal e das regiões abrangidas pelo Cerrado, pela manutenção de
áreas cobertas por florestas. O relatório do relator, deputado Silas
Câmara (PRB/AM), é pela aprovação. A matéria não foi
deliberada.

Câmara dos Deputados | CAPADR| 25 (quarta), às 10h, Anexo II,
Plenário 06

INCRA

PL 6796/13 – Do deputado Jhonatan de Jesus (PRB/RR), que
determina que no caso de inadimplemento de contrato firmado com
o Incra até 10 de fevereiro de 2009, o ocupante terá 5 anos de prazo,
contado a partir de 11 de fevereiro de 2009, para adimplir o contrato
no que foi descumprido ou renegociá-lo. O relatório do relator,
deputado Josué Bengtson (PTB/PA), é pela rejeição do projeto e de
seu apensado, PL 6835/13. A matéria não foi deliberada.

