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Resultado: Adiado. ITEM 13 - Projeto de Lei do Senado n° 491, de 2018 - Não Terminativo - que:
"Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para proibir a visita íntima
acompanhada de criança." Autoria: CPI dos Maus-tratos - 2017 (CPIMT). Relatoria: Senador Lasier
Martins. Relatório: Favorável ao Projeto, na forma da Emenda (Substitutivo) que apresenta.
Resultado: Adiado. ITEM 14 - Sugestão n° 16, de 2017 - Não Terminativo - que: "Fim da
aposentadoria especial para Senadores e Deputados" Autoria: Programa e-Cidadania. Relatoria:
Senador Paulo Paim. Relatório: Não foi apresentado relatório. Resultado: Declarada a
prejudicialidade da Sugestão, nos termos do art. 334, II, do Regimento Interno do Senado Federal,
tendo em vista a aprovação da sugestão 43/2017, de mesmo teor. A matéria será arquivada. ITEM
15 - Sugestão n° 24, de 2017 - Não Terminativo - que: "Criminalização da apologia ao
comunismo" Autoria: Programa e-Cidadania. Relatoria: Senador Telmário Mota. Relatório: Pela
rejeição da Sugestão. Resultado: Retirado de pauta. ITEM 16 - Sugestão n° 4, de 2018 - Não
Terminativo - que: "Proibam fogos de artifício COM RUÍDOS (rojões, morteiros, bombas, etc)"
Autoria: Programa e-Cidadania. Relatoria: Senadora Mailza Gomes. Relatório: Favorável à
Sugestão, na forma do Projeto de Lei do Senado que apresenta. Resultado: Retirado de pauta.
ITEM 17 - Sugestão n° 19, de 2018 - Não Terminativo - que: "Permanência dos cursos de humanas
nas universidades públicas." Autoria: Programa e-Cidadania. Relatoria: Senadora Leila Barros.
Relatório: Pelo arquivamento da Sugestão. Resultado: Aprovado o Relatório, que passa a constituir
o Parecer da CDH, pelo arquivamento da Sugestão. ITEM 18 - Projeto de Lei do Senado n° 248,
de 2015 - Terminativo - que: "Cria o Estatuto do Cigano." Autoria: Senador Paulo Paim. Relatoria:
Senador Telmário Mota. Relatório: Pela aprovação do Projeto, com as Emendas números 1-CE, 2CE, 5-CE, 8-CE e 9-CE, 10-CAS e 11-CAS e com cinco Emendas que apresenta, e pela rejeição das
Emendas números 3-CE, 4-CE, 6-CE e 7-CE. Resultado: Retirado de pauta. ITEM 19 - Projeto de
Lei do Senado n° 188, de 2016 - Terminativo - que: "Autoriza o Poder Executivo a alterar o nome
da Fundação Nacional do Índio para “Fundação Nacional dos Povos Indígenas”." Autoria:
Senador Telmário Mota. Relatoria: Senador Paulo Paim. Relatório: Pela aprovação do Projeto.
Resultado: Lido o relatório, adiadas a discussão e votação. ITEM 20 - Projeto de Lei do Senado n°
72, de 2018 - Terminativo - que: "Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para atualizar
sua denominação para Estatuto da Pessoa Idosa." Autoria: Senador Paulo Paim. Relatoria: Senador
Romário. Relatório: Pela aprovação do Projeto, com uma Emenda que apresenta. Resultado: Lido
o relatório, adiadas a discussão e votação. ITEM 21 - Requerimento da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa n° 17, de 2019 que: "Requer, 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, com o objetivo de debater os possíveis impactos dos jogos eletrônicos violentos
nas crianças e adolescentes. Propondo para a audiência a presença do seguinte convidado: 1. O
Professor Igor Lemos - Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental Avançada, Mestre em
Psicologia e Doutor em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento." Autoria: Senador
Eduardo Girão. Resultado: Aprovado. ITEM 22 - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos
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e Legislação Participativa n° 19, de 2019 que: "Requer, com fundamento no disposto no art. 93,
inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de uma audiência pública, nesta
Comissão, para debater a CPI da Previdência e Reforma da Previdência." Autoria: Senador Paulo
Paim. Resultado: Aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às dez horas e
quarenta e dois minutos. Após aprovação, a presente Ata será assinada pelo Senhor Presidente e
publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com a íntegra das notas taquigráficas.

Senador Paulo Paim
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa

Esta reunião está disponível em áudio e vídeo no link abaixo:
http://www12.senado.leg.br/multimidia/eventos/2019/03/28
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) –
Declaro aberta a 13ª Reunião, Extraordinária, da Comissão permanente de Direitos Humanos e
Legislação Participativa do Senado Federal, 1ª Sessão Legislativa Ordinária, 56ª Legislatura.
Senadora Rose chegou neste momento e já garantiu o quórum para nós.
Proponho – o Senador Romário já está aqui – a dispensa da leitura e a aprovação da Ata da
12ª Reunião desta Comissão e da Ata da 1ª Reunião da Subcomissão Temporária de Mobilidade
Urbana e Acessibilidade.
Aqueles que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Nós vamos prestigiar os Senadores já presentes e vamos, Senador Romário, passar a palavra
a V. Exa., para que possa fazer a leitura de três projetos. E, claro, como são terminativos – mas há
também não terminativos –, no momento do quórum adequado nós colocaremos em votação.
Vamos começar com o item 20.

ITEM 20
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 72, DE 2018
- Terminativo -

Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para atualizar sua denominação para Estatuto
da Pessoa Idosa.
Autoria: Senador Paulo Paim
Relatoria: Senador Romário
Relatório: Pela aprovação do Projeto, com uma Emenda que apresenta.
Concedo a palavra ao Senador Romário, para a leitura do relatório.
O SR. ROMÁRIO (Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL/PODE - RJ. Para leitura de relatório.)
– Bom dia, Presidente; bom dia, Sras. e Srs. Senadores; bom dia a todos.
O relatório.
Vem para o exame desta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 72, de 2018, de autoria do Senador Paim, que altera a Lei nº

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BB701DFC002E4830.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.084407/2019-71

1454

Terça-feira

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL – SUP. A

4 Junho 2019

SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa

10.741, de 1º de outubro de 2003, para atualizar sua denominação para "Estatuto da Pessoa
Idosa", e não mais “Estatuto do Idoso”, em decisão terminativa.
Análise.
Compete à CDH opinar sobre matéria atinente à proteção dos direitos da pessoa idosa. Não
se observam óbices de constitucionalidade ou de juridicidade na proposição. Ao contrário disso,
a proposição vem atualizar a legislação, seja para pô-la em consonância com diplomas legais
internacionais sobre o tema, seja para atender a reclamos do próprio Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Idosa, seja pela desejável uniformidade interna à ordem jurídica, seja pela
necessidade de simbolizar-se de modo claro e inequívoco as direções que a lei pretende fazer a
sociedade tomar. Não se pode senão louvar e apoiar os méritos da proposição.
Faz-se necessário, contudo, a nosso ver, entrar no texto da lei para substituir, de modo
generalizado, a expressão “idoso” pela expressão “pessoa idosa”, mudança sem a qual não se
alcançariam a amplitude e a eficácia simbólica almejada pelo autor.
Em razão disso, proporemos emenda estendendo a alteração almejada não apenas à
expressão "Estatuto do Idoso", mas também a todas as ocasiões em que a expressão “idoso” é
utilizada fazendo as vezes de “pessoa idosa”.
O voto, Sr. Presidente.
Em razão do exposto, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 72, de 2018,
com a seguinte emenda:
Dê-se ao art. 3º do Projeto de Lei do Senado nº 72, de 2018, a seguinte redação,
renumerando-se seu atual art. 3º como art. 4º: “Art. 3º Substituam-se as expressões “idoso”,
"idosos”, “do idoso”, “dos idosos” e “ao idoso”, respectivamente, pelas expressões “pessoa
idosa”, “pessoas idosas”, “da pessoa idosa”, “das pessoas idosas” e “à pessoa idosa” em todo o
corpo dos artigos citados em meu relatório, bem como no Título IV e em seus Capítulos II e V,
todos da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003”.
Diante do exposto, peço aos meus pares a associada ideia da aprovação do PLS.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) –
Em discussão a matéria.
A SRA. ZENAIDE MAIA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PROS - RN. Para
discutir.) – Sr. Presidente, quero parabenizar aqui o colega Romário, que está sempre...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) –
Senadora Zenaide Maia, eu ia pedir para a senhora registrar, mas já está registrado.
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A SRA. ZENAIDE MAIA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PROS - RN) – ... nessa
linha da defesa das pessoas mais vulneráveis, que são justamente os idosos, pessoas com
deficiência, e gostei dessa mudança do termo, porque chama a atenção que, quando você diz
"do idoso", é como se fosse só o do sexo masculino. "Pessoa idosa" é um respeito, e a gente sabe
disso.
Parabéns, Romário, parabéns à autoria, e parabéns a isso aí. Temos que nos preocupar com
as nossas pessoas idosas, porque o País está envelhecendo, e, como temos isso aí, temos que
abranger a todos.
É um projeto que se faz muito bem. Isso já é mundialmente: o pessoal já diz "pessoa idosa",
e não "idoso", e nós não vamos ficar sem ver a concordância.
Às vezes eu chamo a atenção porque a gente, muitas vezes, não inventou a roda, e, se você
tem uma experiência exitosa, seja de onde for e de que lado for, a gente tem mais é que aplaudir.
Parabéns aí pelo autor e pelo nosso redator.
O SR. ROMÁRIO (Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL/PODE - RJ) – Muito obrigado,
Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) –
Agradeço à Senadora Zenaide Maia o comentário.
De fato, isso é uma demanda da sociedade civil, que, por unanimidade, pediu que nós
alterássemos.
Quando eu recebi a demanda... Tínhamos trabalhado, claro, na apresentação do Estatuto,
quase 20 anos atrás, e a sociedade civil pediu que passasse para "pessoa idosa". De pronto falei
com o Senador Romário, que foi também o grande Relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Até outro dia eu falava no Plenário, Romário, que todo o seu prestígio na vida pública...
Você estava chegando, você leu o texto e, em seguida, me respondeu: "Pode deixar que eu vou
conversar Senador com Senador". E aprovamos. Então, você foi uma peça fundamental.
E não houve aquele preconceito que um ou outro tem, e às vezes nós mesmos temos e
cometemos um erro, e você não teve. Você foi mais além do que eu poderia aqui falar. Você não
se preocupou e disse: "Não, vamos aprovar como está, para evitar de voltar novamente para a
Câmara". Mas foi importante a articulação que V. Exa. fez.
Muito bem.
Meus cumprimentos mais uma vez, Senador.
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O SR. ROMÁRIO (Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL/PODE - RJ) – Obrigado.
Eu que aproveito a oportunidade e parabenizo V. Exa. por esse brilhante trabalho que V.
Exa. faz aqui, ao longo desses anos. E quero dizer que, para mim, é sempre uma honra e um
prazer poder relatar um projeto de sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) –
Senador Romário, permita-me ainda – eu acho que é mais do que justo – mencionar o belíssimo
evento que V. Exa. e toda a sua equipe fez sobre as crianças – enfim, alguns adultos também,
claro – com síndrome de Down. Foi um belíssimo evento. Tanto que eu acho que passaram mais
de 20 Senadores lá. Eu passei, pelo menos. Fiquei pouco tempo, devido à correria, mas passei. A
Senadora Zenaide passou também, o Senador Girão também passou, e todos depois
comentamos no Plenário, citando o evento articulado por V. Exa., que teve uma repercussão
enorme em todo o País e com comentários na tribuna.
Senador Girão, estou citando V. Exa., falando que nós todos comentamos o belíssimo
evento liderado pelo Senador Romário sobre crianças e adultos com síndrome de Down, e
cumprimentei também já toda a equipe, porque, além de ser feito lá no Petrônio, depois ele
repercutiu no Plenário do Senado, por diversos Senadores.
Meus cumprimentos.
A matéria não será votada, porque ela é terminativa, e nós vamos, então, para um outro
projeto também de V. Exa.
Novamente, então, o item 10, sob a relatoria de V. Exa.

ITEM 10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 403, DE 2018
- Não terminativo -

Acrescenta o § 6º ao art. 34 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), para estabelecer o direito
à prioridade na concessão de férias ao trabalhador com deficiência ou que tenha cônjuge ou
dependente com deficiência.
Autoria: Senador Paulo Paim
Relatoria: Senador Romário
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Relatório: Favorável ao Projeto.
Observações:

Tramitação: CDH e terminativo na CAS.
Este não é terminativo.
O SR. ROMÁRIO (Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL/PODE - RJ. Para leitura de relatório.)
– Muito bem, Presidente.
Relatório e análise.
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 403, de 2018, de autoria do Senador Paim, altera a Lei
nº 13.146, LBI, para estabelecer preferência na concessão de férias em favor dos servidores
públicos ou empregados com deficiência ou que tenham cônjuge, companheiro ou dependente
com deficiência.
O autor justifica sua iniciativa com fundamento na necessidade de mais tempo para que as
férias de pessoas com deficiência sejam planejadas.
Além disso, diz que muitos trabalhadores aproveitam férias para cuidar da própria saúde ou
da de familiar com deficiência, inclusive participando de atividades e eventos voltados à melhoria
da qualidade de vida, à exploração dos potenciais da pessoa com deficiência ou mesmo à defesa
de uma sociedade inclusiva.
Vemos mérito na proposta, pois sabemos que ainda são muitas as barreiras enfrentadas
também no contexto do lazer. As férias das pessoas com deficiência ainda requerem mais
planejamento ou estão sujeitas a restrições que não afetam tão severamente as pessoas sem
deficiência.
Registre-se que a proposta não representa aumento de custos para empregadores, pois
trata apenas de questão administrativa de recursos humanos: a prioridade na definição de férias.
Trata-se, portanto, de mais uma contribuição bem-vinda para o aperfeiçoamento da LBI.
Voto.
Por essas razões, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 403, de 2018.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) –
Em discussão a matéria.
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Senador Styvenson está presente. Eu sei que ele teve um probleminha de saúde, mas já está
de volta.
Alguém quer...
Senadora Zenaide, por favor, com a palavra para discutir.
A SRA. ZENAIDE MAIA (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PROS - RN. Para
discutir.) – Eu quero parabenizar o Senador Paulo Paim, que é o autor, e o Relator, e dizer que
isso é muito real. Se você tem férias de alguém na família, ou o próprio funcionário ou trabalhador
tem algum tipo de deficiência, com certeza, essas férias têm que ser bem programadas.
Às vezes, se for se deslocar em voos, para saber a cadeira, dependendo do tipo de
deficiência... Escolher os locais em que as áreas de lazer tenham algo para as pessoas com
deficiência...
E eu queria até perguntar se ainda não está aqui no Senado, ou se já foi aprovado... Eu fui
a Relatora de um projeto que obrigava os espaços de lazer públicos ou privados, Romário, a
terem, no mínimo, 5% de equipamentos dirigidos a pessoas com deficiência. Isso é tão real,
porque as mães nos procuram e dizem: "A gente leva nossos filhos com alguma deficiência ao
parque e não existe nada disponível." Quer dizer, aparentemente, se a gente estiver longe, nem
nota isso.
Então, esse é mais um motivo para saber que as pessoas com deficiência, para o próprio
lazer, têm que se programar melhor do que as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência.
Parabéns aos dois pela brilhante ideia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) –
Em discussão a matéria.
O SR. ROMÁRIO (Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL/PODE - RJ) – Muito obrigada,
Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) –
Não havendo mais quem queira discutir, eu agradeço ao Senador Romário pela compreensão,
como sempre.
Ele, que se tornou – eu diria – mais do que um conhecedor, mas um especialista nesta e em
outras áreas também, por entender rapidamente que isso é para melhorar a vida das pessoas com
deficiência, inclusive quando é filho ou mesmo esposo ou esposa, para que eles possam até,
trabalhando em áreas diferentes, tirar férias juntos. Abre-se aqui uma grande possibilidade com
este projeto.
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Não havendo mais quem queira discutir, eu passo para outro ponto, já que não temos
quórum para deliberar, embora o projeto não seja ainda terminativo. Já temos sete; quando
chegarmos a nove, poderemos votar os projetos.
Item 9.

ITEM 9
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 402, DE 2018
- Não terminativo -

Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, para exigir o atendimento
aos princípios do desenho universal na concepção e implantação de projetos de desenvolvimento
urbano.
Autoria: Senador Hélio José
Relatoria: Senador Romário
Relatório: Favorável ao Projeto.
Observações:

Tramitação: CDH e terminativo na CDR.
Concedo a palavra ao Senador Romário neste momento para a leitura do relatório.
O SR. ROMÁRIO (Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL/PODE - RJ. Para leitura de relatório.)
– Muito obrigado, Presidente.
O PLS 402, de 2018, altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade,
para exigir o atendimento aos princípios do desenho universal na concepção e implantação de
projetos de desenvolvimento urbano.
Para isso, a proposição acrescenta o art. 49-A à Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001
(Estatuto da Cidade), determinando, de modo detalhado, a observância obrigatória dos
princípios do desenho universal, conforme definidos na Lei de Acessibilidade (Lei nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000) e na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
O detalhamento mencionado acima dirige-se à concepção e implementação de projetos
“que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e
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tecnologias da informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações
abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na
rural”. Deste modo, a proposição pretende inscrever a ideia normativa estatal em todo o futuro
crescimento de nossas cidades.
Não se observam óbices de constitucionalidade ou de juridicidade, consistindo a proposição
em iniciativa conforme a competência deste Senado Federal, tal como estabelecida no art. 24,
inciso XIV, da Carta Magna, combinado com os arts. 59 e 61 da mesma, que tratam da iniciativa
da União para dispor concorrentemente, por meio de lei ordinária, sobre aquele mesmo tema.
Quanto ao mérito, acredito que a proposição encerra conteúdo normativo precioso por sua
pertinência e utilidade no momento atual.
A essência do mérito da proposição é a disposição de prosseguir na luta pela modernização
da sociedade e da condição de vida de todos, pessoas com deficiência ou não.
A nosso ver, a proposição logra seu intento, em especial graças à inteligência intrínseca ao
conceito de desenho universal, bem como graças ao modo como a proposição incide sobre os
processos de urbanização no Brasil.
Voto.
Em razão dos argumentos expostos, o voto é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
nº 402, de 2018, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Parlamentar da Resistência Democrática/PT - RS) – Muito bem.
O Senador Romário leu o relatório.
Em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, vamos esperar o quórum para irmos à votação.
Dois Senadores já anunciaram que estão vindo – ligaram para cá e estão vindo nesse
momento.
Eu quero cumprimentar o Senador Acir Gurgacz, que já está aqui e que, na última quartafeira, foi eleito, por unanimidade, Presidente da Subcomissão Temporária sobre Mobilidade
Urbana. Ele apresentou, no primeiro dia, um belo relatório, apontando o trabalho que ele vai
implementar, e, no dia adequado que V. Exa. marcar a reunião da subcomissão, eu, que sou
suplente com muito orgulho, estarei aqui para participar, sob a orientação de V. Exa. na
Presidência.
O SR. ROMÁRIO (Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL/PODE - RJ) – Exatamente.
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