REQUERIMENTO Nº

DE

- CMA

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, com o objetivo de receber “Contribuições para avaliação dos planos
setoriais da PNMC”, para instruir a avaliação da Política Nacional de Mudança do
Clima, selecionada pelo Requerimento nº 13/2019-CMA, nos termos do art. 96-B do
Regimento Interno do Senado Federal.
Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados:
1.

Eduardo Assad, Embrapa

2.

Ricardo Esparta, Ecopart Assessoria Ltda.

3.

Fábio Marques, Plantar Carbon Ltda.

JUSTIFICAÇÃO
Por força da Resolução do Senado Federal n° 44, de 2013 e por
decorrência do Requerimento nº 8/2019 – CMA e do Requerimento nº 13/2019
– CMA, a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal decidiu que a política
pública a ser avaliada, até o final do ano de 2019, é a Política Nacional sobre
Mudança do Clima, o que subentende os acordos, normas que a regem, assim como
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Gabinete do Senador Fabiano Contarato

de Baixo Carbono – Plano ABC.
Sabendo da especificidade dos temas vinculados à política pública
nessa área de mudança do clima, convém receber contribuições de discussões
nas quais especialistas tragam pontos que, sob seus pontos de vista, podem ser
relevantes em uma avaliação de política pública ex post e ex ante.
No âmbito da política pública em questão, identifica-se ser
fundamental colher informações acerca do assunto “Contribuição para avaliação
dos planos setoriais”, com o objetivo de apresentar os planos setoriais, relacionados
à mitigação das emissões de gases de efeito estufa e à adaptação aos efeitos
negativos da mudança do clima para os setores da economia contemplados pela
Política Nacional sobre Mudança do Clima, de maneira a expor as respectivas
eficiências de implementação por parte dos setores e a correspondência aos
compromissos assumidos pelo Brasil.
A audiência pública integra as atividades inscritas no plano de
trabalho de avaliação da política pública e servirá como material de análise à
avaliação.

Sala da Comissão, 4 de julho de 2019.

Senador Fabiano Contarato
(REDE - ES)
Presidente da Comissão
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os planos que lhes são, entre outros, instrumentos – a citar o Plano de Agricultura

