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Relatora do Piso Nacional da Enfermagem

Uma das maiores vitórias do man-
dato de Zenaide Maia em 2021 foi 
a aprovação do PL 2.564/2020, que 
institui o piso salarial nacional para 
os profissionais da Enfermagem 
(enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, parteiras). Zenaide foi 
a relatora do projeto e comemorou a 
conquista histórica. 

“A aprovação desse projeto é um 
gesto concreto de valorização des-
ses homens e mulheres que todos 
os dias arriscam as suas vidas para 
salvar as nossas. É uma vitória da 
mobilização desses heróis e hero-
ínas da Saúde que estão todos os 
dias nos hospitais, nas unidades 
de saúde, na linha de frente, nos 
postos de vacinação, combatendo 
a pandemia!”

Que em 2022, possamos comemo-
rar a aprovação do projeto também 
na Câmara dos Deputados!

retrospectiva 2021
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Em defesa das mulheres,  dos trabalhadores e das pessoas com deficiência.

TOQUE OU 
CLIQUE PARA 

ACESSAR

https://www.facebook.com/zenaidesenadorarn
https://www.instagram.com/senadorazenaidemaia/
https://www.instagram.com/senadorazenaidemaia/
https://youtube.com/c/ZenaideRN
https://twitter.com/zenaidern
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Observatório da Covid – uma ideia de Zenaide

A CPI da Covid foi, sem dúvida, um dos tra-
balhos mais importantes do Congresso Na-
cional no ano de 2021 e, mesmo não sendo 
integrante com direito à voto, a senadora Ze-
naide Maia participou ativamente dos traba-
lhos da Comissão Parlamentar de Inquérito 
que investigou, entre os meses de abril e ou-
tubro, as ações e omissões do governo que 
levaram o Brasil a ter mais de 600 mil óbitos 
em decorrência da covid-19. 

A atuação de Zenaide na CPI foi reconheci-
da pelos senadores do colegiado como uma 
das vozes da bancada feminina que sempre 
esteve do lado da população, na defesa da 
vacinação e da Ciência!

“A CPI mostrou ao povo brasileiro o plano 
criminoso do governo de alcançar uma 
imunidade de rebanho sem vacinação, ao 
estimular que as pessoas saíssem para se 
contaminar. Graças à CPI, ficamos saben-
do que 4 em cada 5 mortes poderiam ter 
sido evitadas se o país tivesse ficado na 
média das precauções que foram tomadas 
em outros países. O governo sentenciou 
centenas de milhares à morte e os respon-
sáveis precisam ser punidos!”

Foi da senadora Zenaide Maia a ideia de criar 
um observatório para acompanhar os des-
dobramentos do relatório da CPI da Covid, 
sugestão feita no dia 07 de outubro, reta fi-
nal da investigação parlamentar. Zenaide in-
tegra a Frente Parlamentar Observatório da 
Pandemia, criada no dia 28 do mesmo mês.

“É preciso cobrar as providências das au-
toridades sobre as recomendações do re-
latório final da CPI da Covid. Para que nin-
guém se esqueça do que aconteceu com 
os brasileiros nessa pandemia. Para que 
os responsáveis sejam efetivamente puni-
dos. E para que nunca mais esse morticí-
nio aconteça.”

Atuação reconhecida na CPI da Pandemia
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“Vacina para todos!” 

bates que versaram sobre diversos temas, 
desde a compra de vacinas, passando pelo 
cumprimento do plano de imunizações, 
estudos sobre doses de reforço e priorida-
des de vacinação, até as ações de assistên-
cia aos mais vulneráveis e de retomada da 
economia no pós-pandemia.

Zenaide defendeu o investimento na Fun-
dação Oswaldo Cruz (FioCruz), no Instituto 
Butantan e no Instituto Evandro Chagas – 
centros de pesquisa que foram parceiros 
na fabricação de vacinas e ajudaram a de-
senvolver testes de detecção da covid-19.

Zenaide também defendeu a flexibilização de 
patentes para medicamentos e vacinas anti-
-covid como forma de garantir doses para to-
dos. O desenvolvimento da variante ômicron 
chamou a atenção para a necessidade de am-
pliar a vacinação mundial, em particular nos 
países com baixa cobertura vacinal, como é o 
caso de várias nações africanas.

Médica infectologista, a senadora Zenaide Maia 
foi uma das vozes que se levantaram no Con-
gresso para cobrar a aquisição de vacinas anti-
-covid para todo o povo brasileiro. 

Como a CPI comprovou, o Brasil poderia ter sido 
o primeiro país do mundo a vacinar a sua popu-
lação, se o governo demonstrasse interesse nas 
primeiras ofertas da Pfizer, em agosto de 2020.

Na Comissão Temporária de Acompanhamen-
to das Ações de Enfrentamento à Covid (CT Co-
vid19), a senadora foi presença assídua nos de-
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Zenaide é vice-presidente do grupo parlamentar 
que debate os impactos da pandemia na Educação

Em 02 de setembro, a senadora Zenaide Maia 
foi escolhida para ser a vice-presidente da Sub-
comissão de Acompanhamento da Educação 
na Pandemia. O grupo faz parte da Comissão de 
Educação do Senado e realizou um ciclo de de-
bates que reuniu especialistas em educação e 
saúde, representantes do governo, entidades da 
sociedade civil, indígenas, quilombolas, profis-
sionais da educação na cidade e no campo e as-
sociações de apoio às pessoas com deficiência, 
entre outros. O objetivo é conhecer as diversas 
realidades educacionais e a forma como cada 
uma foi impactada pela pandemia, para propor 
soluções inteligentes para o pós-pandemia.

Prioridade de vacinação para lactantes

Uma das vitórias obtidas no Senado foi a apro-
vação da inclusão de lactantes nos grupos 
prioritários para a vacinação contra a covid-19, 
a partir do substitutivo apresentado pela se-
nadora Zenaide Maia ao PL 2.112/21, de autoria 
do senador Jean Paul Prates (PT-RN).

O projeto foi inspirado na campanha Lac-
tantes pela Vacina e, no texto proposto por 
Zenaide, também entraram para o rol de 
prioridades as gestantes e puérperas; além 
das crianças e adolescentes com deficiência 
permanente, comorbidades ou privadas de 
liberdade.

O projeto virou a Lei 14.190/2021! 
“São inúmeros os estudos que demons-
tram a transferência da imunidade da mãe 
para o bebê em diversas afecções virais e a 
covid-19 não é uma exceção. Ou seja, com 
a vacinação da mãe, obtemos também a 
proteção imunológica da criança.”
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Atuação da Bancada Feminina

Relatório violência contra a mulher

2021 foi um ano importante para a bancada 
feminina no Senado. Zenaide foi uma das 
articuladoras do movimento de união entre 
as senadoras que culminou na conquista de 
uma liderança e, consequentemente, um 
assento no Colégio de Líderes.

“É o Colégio de Líderes que define os pro-
jetos que entrarão na pauta de votações 
do Senado. Foi uma conquista histórica 
das mulheres ocupar mais esse espaço de 
poder!”

Em 24 de março, Zenaide lançou o relatório 
do Monitoramento das Políticas de Enfren-
tamento à Violência Contra as Mulheres do 
biênio 2019-2020, período em que presidiu 
a Comissão Mista de Combate à Violência 
Contra a Mulher, do Congresso Nacional. 
Fruto de parceria entre a Comissão, o Ob-
servatório da Mulher Contra a Violência e 
o Instituto DataSenado, o documento traz 
um mapeamento nacional das dificuldades 
na implementação integral da Lei Maria da 
Penha, entre outras informações sobre as 
políticas de proteção à mulher.

“Este relatório tem importância estraté-
gica, pois mantém atualizados os dados 
da realidade de cada estado brasileiro. Os 
crimes cometidos contra as mulheres em 
casa - na maioria das vezes, pelos compa-
nheiros - aumentaram durante a pande-
mia. É preciso reagir! Leiam, vejam, usem 
o relatório (...) são dados minuciosos e 
que mostram onde estamos e para onde 
devemos ir, na luta contra a violência do-
méstica!” (trecho da fala de Zenaide du-
rante live de lançamento do relatório de 
Monitoramento).
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Em 2021, o Senado aprovou o PL 
3.244/2020, de Zenaide, que deixa expres-
so no texto da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006) o direito que a mulher em 
situação de violência doméstica tem de 
optar pelo ajuizamento de ações de fa-
mília nos Juizados de Violência Domés-
tica e Familiar. A mudança pode evitar a 
chamada revitimização no atendimento à 
mulher agredida e acelerar, por exemplo, 
o divórcio ou a extinção de união estável, 
entre outras medidas judiciais que ela de-
cida tomar. 

“Imagine: de imediato, o juiz que cuida 
do caso de violência doméstica inicia o 
processo de separação. É um avanço im-
portante! Reduz o calvário percorrido por 
muitas mulheres que sofrem violência 
e querem virar essa página dolorosa da 

vida! Muitas vezes, nessa peregrinação, 
mulheres são assassinadas. Então, essa 
mudança é uma das maiores medidas 
protetivas!” 

A relatora do projeto, senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), classificou a mudança 
proposta por Zenaide como um “salto” no 
combate à violência contra a mulher. Seu 
relatório acolheu emenda que inclui a pen-
são alimentícia entre os pedidos que po-
dem ser feitos ao Juizado de Violência Do-
méstica e Familiar. A sugestão foi feita pela 
promotora Érica Canuto, do Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Norte.

O PL está na Câmara, e aguarda o parecer 
da relatora, deputada Soraya Manato (PSL 
– ES), na Comissão de Seguridade Social e 
Família

Senado aprova projeto de Zenaide que pode ajudar mulheres 
a saírem mais rápido de situações de violência doméstica
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Sintonizada com debate recente do Supre-
mo Tribunal Federal, a senadora Zenaide 
apresentou o PL 2.325/2021, que Proíbe o uso 
das teses de “legítima defesa da honra”, “vio-
lenta emoção” e “defesa de relevante valor 
moral/social” para atenuar penas ou absol-
ver réus em casos de crimes de violência do-
méstica e familiar contra a mulher.

“Além de afastar o uso abominável da tese 
de legítima defesa da honra, meu projeto 
também exclui a violência contra a mulher 
e o feminicídio dos casos atenuantes e re-
dutores de penas associados à defesa de 
valor moral ou social, proibindo, portanto, 
que sejam utilizados para diminuir a gravi-
dade do crime.”

Zenaide no combate à pobreza menstrual

A senadora foi a relatora do projeto que deu 
A senadora foi a relatora do projeto que deu 
origem à Lei 14.214/2021, que criou o Pro-
grama de Proteção e Promoção da Saúde 
Menstrual. Infelizmente, o presidente da Re-
pública vetou o trecho mais importante do 
projeto: a distribuição gratuita de absorven-
tes higiênicos para meninas e mulheres de 
baixa renda.

“Uma em cada quatro estudantes faltem 
aulas por não terem acesso a esse item 
de higiene! Com muito orgulho, fui rela-
tora dessa Lei, de iniciativa da deputada 
Marília Arraes! E, em 2022, continuaremos 
a luta para DERRUBAR ESSE VETO PRESI-
DENCIAL!!!”

“Defesa da honra” não justifica violência doméstica
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Em 23 de fevereiro, Zenaide foi eleita, por 
aclamação, vice-presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) para o biênio 2021-
2022. A presidência ficou com o senador 
Sérgio Petecão (PSD – AC). É a CAS quem 
analisa o mérito de projetos que tratam de 
temas de relevância social, como saúde, 
direitos das crianças, adolescentes, idosos, 
pessoas com deficiência, pessoas com do-
enças raras e minorias; além de assistência 
e previdência social.

“Vamos trabalhar muito pela Saúde, pela 
Assistência, pelo social.” (trecho da fala de 
Zenaide, após ser aclamada vice-presiden-
te da CAS)

Participação em Comissões 

Comissão de Assuntos Sociais – vice-presidente

Subcomissão de Acompanhamento do 

Impacto da Pandemia na Educação – vice-presidente

Comissão de Educação – titular

Comissão Temporária da Covid (CT Covid19) - titular

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) – suplente

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) – suplente

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) – suplente

Comissão Senado do Futuro (CSF) – suplente

Vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais

Fotos  Fernando Oliveira / Agência Senado 
Edição e textos  Marcela Diniz e Gustavo Farache 
Projeto gráfico e diagramação  Faça! Comunicação e Design (WhatsApp 84 99915-5984)
Colaboração  Alanny Brito, Lucas Rodrigues, Wendell Jefferson e Eliseu Peixoto

EXPEDIENTE
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No dia 30 de novembro, a Comissão de 
Assuntos Sociais aprovou de forma termi-
nativa o PL 9/2017, que proíbe a venda de 
refrigerantes nas escolas de ensino básico 
públicas e privadas, além de prever que os 
rótulos dessas bebidas tragam alerta so-
bre o perigo de seu consumo excessivo.

“É uma vitória da Educação Alimentar 
e uma prevenção à obesidade infantil, 

que atinge 3 em cada 10 crianças no 
Brasil. É umaa forma de estimular uma 
dieta mais saudável mediante a restri-
ção do marketing de refrigerantes e do 
acesso a esses produtos no âmbito das 
escolas que provêm ensino básico.”

O PL 9/2017 é de autoria do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede – AP) e seguiu para 
análise da Câmara dos Deputados.

Mais incentivo a doações para entidades de apoio ao 
paciente com câncer e à pessoa com deficiência

Outra relatoria vitoriosa de Zenaide em 
2021 foi a do PL 5.307/2020, aprovado em 
fevereiro no Senado. De acordo com o pro-
jeto, que seguiu para a Câmara, as doações 
e os patrocínios à ações e serviços do Pro-
grama Nacional de Apoio à Atenção Onco-
lógica (PRONON) e do Programa Nacional 
de Apoio à Saúde da Pessoa com Deficiên-
cia (PRONAS/PCD) poderão ser deduzidos 
do IR de pessoas físicas até o ano-calendá-
rio de 2025; e, no caso de pessoa jurídica, 
até o ano-calendário de 2026. 

“A maioria das instituições de apoio às 
pessoas com necessidades especiais e 
aos pacientes com câncer não possuem 
muitos recursos, então, estimular em-
presas e pessoas físicas a fazerem do-
ações para essas entidades, com a pos-
sibilidade de dedução dos valores no 
imposto de renda, é importante, porque 
são vidas que a gente está salvando.”

Projetos apresentados em 2021

Zenaide foi a relatora do projeto Escolas Sem 
Refrigerantes – aprovação unânime na CAS!
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O PL 3.660/2021 é daqueles projetos que 
só percebe a real importância quem so-
fre, no dia a dia, com a burocracia para 
assegurar os direitos e garantias das 
pessoas com deficiência.

A ideia é simples: conferir validade in-
determinada aos laudos que atestem 
deficiências permanentes.

Esse projeto foi pensado por Zenaide 
para facilitar a vida de quem hoje perde 
muito tempo com a renovação periódi-
ca desses laudos.

“Se uma pessoa tem uma deficiência 
irreversível, por que o laudo médico 
precisa ter prazo de validade?”

A pandemia ceifou prematuramen-
te a vida de muitos aposentados que 
não moravam com cônjuges, nem ti-
nham f ilhos menores de idade, mas 
eram o sustento da casa. Nesses ca-
sos, a lei não prevê pagamento de 
pensão por morte, o que motivou a 
apresentação do PL 3.693/2021, da se-
nadora Zenaide Maia.

“Em muitos casos, o aposentado que 
morreu de covid morava com um fi-
lho maior de idade que, por conta da 
crise, estava desempregado. Então, 
minha proposta é conceder a esse fa-
miliar – que não faria jus à pensão por 
morte - uma pensão especial equiva-
lente ao valor da aposentadoria, pelo 
tempo da expectativa de vida do apo-
sentado na data do óbito.”

Pensão especial para a família de aposentados vítimas da covid

<a
 h

re
f=

”h
tt

p
s:

//b
r.f

re
ep

ik
.c

om
/f

ot
os

-v
et

or
es

-g
ra

ti
s/

m
u

lh
er

”>
M

u
lh

er
 fo

to
 c

ri
ad

o 
p

or
 f

re
ep

ik
 - 

b
r.f

re
ep

ik
.c

om
</

a>

Validade indeterminada para laudos de deficiência permanente
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Zilda Arns no Livro dos Heróis da Pátria

Outro projeto apresentado por Zenaide 
em 2021 foi o PL 1.560, que homenageia 
a fundadora das Pastorais da Criança e 
da Pessoa Idosa, da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), Zilda Arns, 
com a inscrição de seu nome no Livro de 
Heróis e Heroínas da Pátria. Médica sani-
tarista, Zilda era reconhecida mundial-
mente por seu trabalho social. Ela mor-

reu no terremoto que destruiu a capital 
do Haiti, Porto Príncipe, em 2010.

“Zilda chegou a ser indicada ao Prê-
mio Nobel da Paz por seu trabalho pe-
los mais necessitados! Conceder a ela 
o título de Heroína da Pátria seria uma 
bela e justa homenagem do Congresso 
a essa grande brasileira!”

AIESEC in Portugal

Revogação da “MP do Trilhão”
A Lei nº 13.586/2017 concedeu benefícios 
fiscais a empresas petrolíferas e as estima-
tivas de perda de arrecadação com essas 
isenções eram da ordem de R$ 1 trilhão de 
reais em dez anos. Essa Lei teve origem na 
Medida Provisória 795/2017, que ficou co-
nhecida como “MP do Trilhão”.

Diante da crise econômica por que passa 

o Brasil, Zenaide propôs, no PL 1.115/2021, a 
revogação desses benefícios.

“O Brasil enfrenta uma grave crise fis-
cal e o produto da arrecadação desses 
tributos faz falta para o tão desejado e 
anunciado equilíbrios das contas públi-
cas. Revogar tais vantagens contribuiria 
para a solução do problema.”
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Para 2022, a Senadora 
Zenaide Maia destinará 
aproximadamente 32 milhões 
de reais para municípios,  
entidades filantrópicas e 
órgãos federais e estadual 
de educação. Portanto, ao 
final do seu terceiro ano 
de mandato a Senadora 
terá destinado cerca de 
113 milhões de reais e 
contemplará praticamente 
100% dos municípios do RN.

em emendas impositivas 
individual e de bancada para 
diversos municípios e entidades 
filantrópicas do Estado do Rio 
Grande do Norte, abrangendo as  
áreas de Saúde, Educação (UFRN, 
IFRN e UERN), Esporte, Lazer 
e Turismo, Segurança Pública, 
Infraestrutura Urbana e Sistema 
de Assistência Social (entidades 
filantrópicas).

ALTO OESTE 
POTIGUAR

MÉDIO OESTE 
POTIGUAR

OESTE POTIGUAR
ASSU/MOSSORÓ

SERIDÓ 
POTIGUAR

CENTRAL 
POTIGUAR

AGRESTE 
POTIGUAR

LESTE
POTIGUAR

Durante o biênio 
2020/2021, 

a Senadora 
Zenaide destinou 

aproximadamente

81 milhões 
de reais

Em defesa do Serviço Público!
Zenaide é uma das coordenadoras da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor 
Público – Em 2021, a principal luta foi contra a PEC 32 – Reforma Administrativa. 
Graças à mobilização de todos, conseguimos adiar a votação dessa proposta de des-
monte do Serviço Público!

Em defesa da Reforma Tributária 
Justa e Solidária!

Zenaide foi uma das poucas mulheres a 
integrar a Comissão que da Reforma Tri-
butária e defendeu a emenda substitutiva 
global à PEC 45. A emenda foi um trabalho 
árduo organizado por especialistas e de-
fende: adoção da tabela progressiva do IR; 
taxação de grandes fortunas e de lucros e 
dividendos; diminuição da carga tributária 
sobre o consumo.



Zenaide
SENADORA • RN

13

Em 2022, a luta continua:

 Para derrubar o veto à flexibilização de medicamentos e vacinas contra a covid;

 Para derrubar o veto sobre a disponibilização, pelos planos de saúde, de quimio-
terapia oral domiciliar às pessoas em tratamento contra o câncer;

 Para conquistar a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempe-
nham uma mesma função;

 Para a aprovação da PEC 44/2019, de Zenaide, proposta que acaba com os juros 
extorsivos cobrados no Brasil;

 Para aprovação da PEC 79/2019, de Zenaide, que garante mais recursos para a 
Segurança Pública;

 Para a aprovação de mais recursos para a Educação, a Saúde, a Assistência Social;

 Para exigir que o governo federal apresente um plano para geração de EMPRE-
GO e RENDA!

“Temos 20 milhões de brasileiros e brasileiras com fome. Temos mais de 14 
milhões sem emprego. A vida dessas pessoas deveria ser a prioridade do 
governo federal e, em 2021, fomos incansáveis na cobrança de um plano de 
geração de emprego e renda e da assistência aos mais vulneráveis. EM 2022, 
CONTINUAREMOS NA LUTA! ESTAMOS JUNTOS!!!”

Zenaide é presidente da Frente Parla-
mentar em Defesa da Soberania Na-
cional e, em 2021, foi voz ativa no Con-
gresso contra a venda do patrimônio 
construído durante décadas com di-
nheiro público.

“Conseguimos barrar a privatização 
dos Correios em 2021. No ano que 
vem, a luta continua! Infelizmente, o 
Congresso aprovou a venda da Ele-
trobrás – votei contra e continuare-
mos tentando reverter os efeitos per-
versos dessa decisão! Não podemos 
aceitar que o Brasil perca a soberania 
sobre o curso de seus rios, sobre a 
produção de sua energia!”


