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  O Senado Federal e a Responsabilidade Social 
  
A responsabilidade social das 
organizações é, na essência, um conceito 
segundo o qual as instituições decidem, 
numa base voluntária, contribuir para uma 
sociedade mais justa e equilibrada. 
Inúmeras organizações, 
independentemente do porte, vêm se 
tornando socialmente responsáveis. 

 
Uma organização, para desempenhar suas 
atividades, busca na sociedade, boa parte 
de seus recursos de produção. Esses 
recursos são internalizados, combinados e 
transformados e retornam para a 
sociedade na forma de produtos e serviços 
por ela demandados. No caso do Senado 
Federal, o produto que devolvemos à 
sociedade é a produção legislativa e a 
fiscalização dos atos da Administração. 

 
Em 2005, o Senado Federal foi pioneiro na 
realização de uma campanha estruturada 
de coleta externa de doação de sangue 
em prol da Fundação Hemocentro de 
Brasília. O êxito alcançado no primeiro 
ano, quando foram coletadas 60 bolsas de 
sangue, foi ainda maior em 2006, em que 
foram obtidas 80 bolsas. 

 
Outro trabalho que vem sendo 
continuamente desenvolvido e, que obteve 
grande destaque nacional, são as ações 
coordenadas de acessibilidade. No 
primeiro ano de gestão do Presidente 
Renan Calheiros, foi realizada a Semana 
de Valorização da Pessoa com 
Deficiência. Já, em 2006, o evento 
desencadeou ações importantes, como a 
aquisição de veículos motorizados para o 
deslocamento de pessoas com deficiência 
e idosos, além da criação de um serviço 
para atendimento a essas pessoas. 

 
Agora, em 2007, a temática abordada é a 
Síndrome de Down, a partir do lançamento da 
campanha ¨Aprendendo com as diferenças¨. 
Essa Campanha vem sendo reconhecida por 
toda a sociedade e podemos nos orgulhar de o 
Senado ser a instituição mais acessível de toda 
a administração pública. 

 
Também, no âmbito legislativo, a 
Responsabilidade Social vem sendo abordada. 
Está em análise, na Comissão de Constituição 
e Justiça, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº. 29, de 2003, da Senadora 
Lúcia Vânia, que cria condições para que as 
políticas sociais possam ser desenvolvidas 
com recursos suficientes e de maneira 
contínua, premiando as instituições que 
consigam atuar de maneira eficaz no setor. 

 
No âmbito administrativo, o Senado Federal 
adotou inúmeras ações de preservação do 
meio ambiente, como a redução do consumo 
de papel, diminuindo a derrubada de árvores, 
além de substituir, na sua frota de transporte, o 
combustível fóssil por renovável, que é 
abundante no Brasil. Isso prestigia as nossas 
tecnologias e o emprego de mais brasileiros. 

 
Em razão do relevante papel desempenhado 
pelo Senado, no equilíbrio das relações entre 
os entes federados, as ações de 
responsabilidade social, que aqui se 
desenvolvem, ganham amplitude e terminam 
disseminando-se, com efeitos positivos para a 
cidadania.     


