
 

Senhor Senador,  

 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de 

Ciências (ABC) vêm à presença de Vossa Excelência agradecer o empenho dessa 

Casa em considerar as contribuições da Ciência e Tecnologia para o Projeto do Código 

Florestal em tramitação no Senado.  

O plenário do Senado ao aprovar a discussão do Projeto, na Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), permitiu a participação 

efetiva da Ciência brasileira na construção desse relevante marco lega

para o crescimento econômico, social e ambientalmente sustentável do nosso país. 

incluir a CCT entre as comissões a

essa Casa esteja empenhada na visão da Ciência e na pluralidade de opiniões 

informações, considerando que o melhor para o Brasil é um acordo entre as partes 

envolvidas no assunto, fundamentado nas contribuições que 

tema. 

Para enriquecer o debate, tomamos a liberdade de sugerir que haja relatores distinto

para as diferentes comissões que estão apreciando o PLC 30/2011.

Ainda, acreditamos que seria ó

mais institucional possível, dada a sensibilidade da questão e a importância do Senado 

como instância revisora nesse caso. Na visão da SBPC e da ABC, cremos que o 

próprio presidente da CCT do Senado poderia assumir essa relatoria. 

A SBPC e a ABC reiteram que as contribuições da Ciência visam ajudar na elaboração 

de um marco legal que resulte na manutenção e apr

e da preservação e conservação ambiental do país

Certos de que nosso pleito será levado em consideração por Vossa Excelência, 

aproveitamos a oportunidade para enviar cordiais saudações.

 

 

      HELENA BONCIANI NADER
            Presidente da SBPC

 

     

São Paulo, 15 de agosto de 2011

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de 

Ciências (ABC) vêm à presença de Vossa Excelência agradecer o empenho dessa 

Casa em considerar as contribuições da Ciência e Tecnologia para o Projeto do Código 

em tramitação no Senado.   

O plenário do Senado ao aprovar a discussão do Projeto, na Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), permitiu a participação 

efetiva da Ciência brasileira na construção desse relevante marco lega

para o crescimento econômico, social e ambientalmente sustentável do nosso país. 

incluir a CCT entre as comissões as já aprovadas e em andamento, acreditamos que 

essa Casa esteja empenhada na visão da Ciência e na pluralidade de opiniões 

informações, considerando que o melhor para o Brasil é um acordo entre as partes 

envolvidas no assunto, fundamentado nas contribuições que a Ciência pode anexar ao 

Para enriquecer o debate, tomamos a liberdade de sugerir que haja relatores distinto

para as diferentes comissões que estão apreciando o PLC 30/2011.

seria ótimo que a CCT pudesse expressar posição própria e 

mais institucional possível, dada a sensibilidade da questão e a importância do Senado 

ra nesse caso. Na visão da SBPC e da ABC, cremos que o 

próprio presidente da CCT do Senado poderia assumir essa relatoria. 

A SBPC e a ABC reiteram que as contribuições da Ciência visam ajudar na elaboração 

de um marco legal que resulte na manutenção e aprimoramento do setor agropecuário 

e da preservação e conservação ambiental do país. 

Certos de que nosso pleito será levado em consideração por Vossa Excelência, 

aproveitamos a oportunidade para enviar cordiais saudações. 

      Atenciosamente,  

HELENA BONCIANI NADER 
Presidente da SBPC 

                                 JACOB PALIS
                                        Presidente da ABC

 

 

São Paulo, 15 de agosto de 2011 
SBPC-116/Dir. 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de 

Ciências (ABC) vêm à presença de Vossa Excelência agradecer o empenho dessa 

Casa em considerar as contribuições da Ciência e Tecnologia para o Projeto do Código 

O plenário do Senado ao aprovar a discussão do Projeto, na Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), permitiu a participação 

efetiva da Ciência brasileira na construção desse relevante marco legal, fundamental 

para o crescimento econômico, social e ambientalmente sustentável do nosso país. Ao 

s já aprovadas e em andamento, acreditamos que 

essa Casa esteja empenhada na visão da Ciência e na pluralidade de opiniões e 

informações, considerando que o melhor para o Brasil é um acordo entre as partes 

a Ciência pode anexar ao 

Para enriquecer o debate, tomamos a liberdade de sugerir que haja relatores distintos 

para as diferentes comissões que estão apreciando o PLC 30/2011. 

que a CCT pudesse expressar posição própria e 

mais institucional possível, dada a sensibilidade da questão e a importância do Senado 

ra nesse caso. Na visão da SBPC e da ABC, cremos que o 

próprio presidente da CCT do Senado poderia assumir essa relatoria.  

A SBPC e a ABC reiteram que as contribuições da Ciência visam ajudar na elaboração 

imoramento do setor agropecuário 

Certos de que nosso pleito será levado em consideração por Vossa Excelência, 

JACOB PALIS 
Presidente da ABC 


