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CI do Senado CI do Senado CI do Senado CI do Senado rejeita rejeita rejeita rejeita alterações à alterações à alterações à alterações à Política Nacional de Política Nacional de Política Nacional de Política Nacional de 
Mudanças ClimáticasMudanças ClimáticasMudanças ClimáticasMudanças Climáticas....    
 
A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal rejeitou hoje 
o PLS 164/2010, que propõe alterações à Lei da Política Nacional de 
Mudanças Climáticas (PNMC) – Lei nº 12.187/2009. As modificações estão 
voltadas, principalmente, à substituição gradativa de combustíveis fósseis por 
fontes alternativas de energia e à exclusão dos dispositivos relacionados ao 
Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE). Adicionalmente, propõe 
que os recursos públicos destinados às ações de mitigação dos efeitos das 
mudanças climáticas não sejam objeto de contingenciamento ou mudança de 
destinação durante a execução orçamentária. 
 
O relator do projeto na CI, Sen. Valdir Raupp (PMDB/RO), não estava presente 
durante a reunião. Foi designado relator ‘ad hoc’ o Sen. Walter Pinheiro 
(PT/BA), que manteve o parecer anteriormente apresentado pelo relator, que 
concluiu pela rejeição do projeto. 
 
A CNI também é contrária ao projeto, por entender que ele não traz inovações, 
ao mesmo tempo em que impõem restrições às iniciativas de mercado. Ao 
revogar os dispositivos que tratam do MBRE, a proposta desconsidera um 
instrumento que tem contribuído, com sucesso, para mitigar as mudanças do 
clima no âmbito internacional, e pode ser igualmente eficaz no país. Quanto à 
imposição de substituição dos combustíveis fósseis, a proposta compromete 
os inquestionáveis méritos de diversificação, variedade e flexibilidade de 
fontes da matriz energética brasileira. Por fim, ao pretender aprovar o 
dispositivo que trata dos recursos públicos, que foram vetados pelo Presidente 
da República, o projeto não supera as razões do veto original e amplia o risco 
de novo veto pelo Executivo. 
 
O projeto será apreciado ainda pelas Comissões de Assuntos Econômicos 
(CAE) e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
(CMA). 
 
 
 
 

•••• CI do Senado rejeita alterações à Política Nacional de Mudanças Climáticas; 

•••• Audiência pública debaterá renovação das concessões do setor elétrico; 

•••• Comissões do Senado discutirão CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais; 
 

 p a i n e l 
 

■ Audiência pública Audiência pública Audiência pública Audiência pública –––– Renovação  Renovação  Renovação  Renovação 

das concessões do setor elétrico das concessões do setor elétrico das concessões do setor elétrico das concessões do setor elétrico     

 

A Comissão de Infraestrutura do 

Senado aprovou hoje dois 

requerimentos para realização de 

audiência pública com objetivo de 

debater novamente o vencimento 
e renovação das concessões do 

setor elétrico. De acordo com os 

requerimentos, serão ouvidos: o 

ministro do MME, Edison Lobão; 

o presidente da CNI, Robson 

Braga de Andrade; o presidente 

da FIEP (Paraná), Rodrigo Costa 

da Rocha Loures.  
 
 

■Comissões do Senado Comissões do Senado Comissões do Senado Comissões do Senado 

discutirão a CFEMdiscutirão a CFEMdiscutirão a CFEMdiscutirão a CFEM....    

 

Em requerimento aprovado hoje, 

de autoria dos senadores Flexa 

Ribeiro (PSDB/PA) e Walter 

Pinheiro (PT/BA), foi aprovada a 

realização de audiência pública 
conjunta das Comissões de 

Serviços de Infraestrutura (CI) e 

de Assuntos Econômicos (CAE) 

para discutir a eficácia da 

sistemática da cobrança da 

Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais 

(CFEM), em face da crescente 

judicialização do processo. A 

audiência, que ainda não tem 
data marcada, contará com a 

participação de Ministros de 

Estado, Governadores e 

representantes de empresas 

privadas 
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