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Senado aprova 
convalidação de 
incentivos fiscais
Projeto que busca dar fim à guerra fiscal entre os estados delimita prazos para 
prorrogação de benefício tributário ou nova isenção e altera regras para concessão

O Plenário do Senado aprovou on-
tem um projeto que convalida os 
incentivos fiscais concedidos pelos 

estados a empresas e indústrias. O texto, 
que segue para sanção presidencial, cria 
regras mais flexíveis para esses incentivos, 
hoje concedidos em desacordo com a lei. 
Ao mesmo tempo, garante a continuidade 
dessa prática aos estados que já atraíram 
empreendimentos por meio dela. A pro-
posta busca dar fim à chamada guerra fis-
cal, em que estados concedem incentivos e 
isenções para atrair empresas. 

O texto aprovado foi um substitutivo dos 
deputados a uma proposta da senadora 
Lúcia Vânia. O projeto determina que, para 

um estado conceder um incentivo tribu-
tário, não será mais necessária a concor-
dância de todos os membros do Conselho 
Nacional de Política Fazendária — bastarão 
dois terços dos estados.

A concessão de novos benefícios e a pror-
rogação dos que já estão em vigor terão um 
prazo determinado de vigência: de 1 a 15 
anos, a depender do setor beneficiado. A 
redução gradual dos incentivos e isenções, 
inserida no texto pela Câmara, foi retirada 
pelo relator, senador Ricardo Ferraço.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, 
afirmou que a liberação dos incentivos será 
positiva para as populações dos estados be-
neficiados, que terão mais oportunidades.  3

Condenação 
de Lula divide  
as opiniões  
em Plenário

Conselho de Ética 
decidirá sobre 
acusação contra 
senadoras

A sentença do juiz Sér-
gio Moro, em primeira 
instância, que condena 
à prisão o ex-presidente 
Lula foi elogiada ontem 
por governistas e critica-
da pela oposicão.  2

Presidente do Conse-
lho de Ética, João Alber-
to Souza aceitou denún-
cia contra senadoras que 
ocuparam a mesa do 
Plenário. Caso será ana-
lisado pelo colegiado.  5

Congresso vota hoje LDO de 2018, 
vetos e verba para passaportes

Raquel Dodge é aprovada para 
procuradora-geral da República

Aprovado ontem pela  
Comissão Mista de Or-
çamento, o texto-base do 
projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias deve ser 

votado hoje pelo Congres-
so. Também estão na pauta 
vetos presidenciais e pro-
jeto que libera verba para 
emissão de passaportes.  4

O nome de Raquel Dodge 
para chefiar o Ministério 
Público Federal foi aprova-
do ontem pelo Senado. Em 
sabatina na Comissão de 

Constituição e Justiça, ela 
disse que a diretriz de seu 
mandato será: “Ninguém 
acima da lei, ninguém 
abaixo da lei”.  8

Eunício, entre João Alberto e Jorge Viana, comemorou a aprovação do projeto

Presidente da CMO, o senador Dário Berger (C) ouve o senador Ataídes

Sabatina de Raquel Dodge na Comissão de Justiça, presidida por Edison Lobão

Todos os anos, estudantes de ensino médio das escolas 
públicas dos estados e do DF têm a oportunidade de 
conhecer a importância da atividade legislativa no
Projeto Jovem Senador. 

Conheça o projeto em www.senado.leg.br/jovemsenador
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Exigir garantia em 
urgência médica 
pode virar crime  6

Avança permissão 
para uso de medidor 
de água e de luz  7

Confirmados novos 
conselheiros do 
Ministério Público  3

Vai a sanção projeto 
que regula profissão 
de aeronauta  3
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Foi lido na reunião de 
ontem da Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) o 
relatório referente à indica-
ção de Rodrigo Rodrigues 
de Aguiar para diretor da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). 

Ele foi designado, por men-
sagem presidencial (MSF 
39/2017), para exercer o 
cargo na vaga decorrente da 
renúncia de Martha Regina 
de Oliveira. 

A sabatina será realizada 
em agosto, após o recesso 
parlamentar.

A presidente da comissão, 
senadora Marta Suplicy 
(PMDB-SP), anunciou a 
concessão automática de 

vista coletiva após a leitura 
do relatório, elaborado por 
Valdir Raupp (PMDB-RO). 
Normalmente, as sabatinas 
são realizadas na semana 
seguinte, mas a comissão só 
voltará a se reunir em agosto, 
por causa do recesso.

Graduado em direito, 
Aguiar ocupa desde 2013 o 
cargo efetivo de especialista 
em regulação em saúde su-
plementar da ANS. Também 
por concurso, ingressou 
no órgão em 2007, como 
técnico administrativo. Já 
desempenhou funções de 
assessoria e gerência na atual 
carreira, tendo assumido o 
cargo de diretor-adjunto de 
 Fiscalização em 2016.

Por falta de quorum, foi 
cancelada ontem a reunião 
da comissão mista para vo-
tação do relatório da Medida 
Provisória (MP) 781/2017, 
que agiliza a transferência 
de recursos do Fundo Peni-
tenciário Nacional (Funpen) 
aos estados e municípios. 

Na terça-feira, havia sido 
concedida vista coletiva 
ao relatório, de autoria do 
deputado Victor Mendes 
(PSD-MA). A medida provi-
sória, que tramita em regime 
de urgência, teve o prazo de 
vigência prorrogado até 4 de 
agosto.

A DECiSãO DO juiz Sérgio Moro de condenar 
a nove anos e meio de prisão o ex-presidente 
Luiz inácio Lula da Silva repercutiu entre os 
senadores ontem.

Enquanto oposicionistas lamentaram a deci-
são, a qual classificaram de política, aliados do 
atual governo comemoraram o fato de a justiça 
estar sendo aplicada, sem distinção. A decisão do 
juiz, que condenou Lula por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro, ainda pode ser revertida 
em segunda instância.

Senadores petistas informaram que o partido 
deve divulgar uma nota sobre a sentença e que 
integrantes de legendas da oposição, de movi-
mentos sociais e da população em geral vão se 
mobilizar e protestar contra a condenação. A 
senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) informou 
que integrantes do PT vão viajar para São Paulo 
hoje para encontrar o ex-presidente. Segundo ela, 
Lula está tranquilo e tem a consciência limpa.
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Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SESSãO On-LinE 

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  
no endereço: http://bit.ly/agendaLegislativa

AgendA

Condenação de Lula por 
Moro repercute no Senado
Oposicionistas afirmaram que decisão foi política, enquanto aliados do governo sustentaram que justiça 
está sendo aplicada sem distinção. Ex-presidente foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro

 `CRe  dois embaixadores
9h Sabatina de indicados para embaixado-
res do Brasil em Gana e no México. Depois, 
análise de decretos legislativos.

 `CPI dA PRevIdênCIA  debate com IBge
9h A CPI faz balanço do primeiro semes-
tre. Depois, promove audiência interativa 
com o diretor de Pesquisas do IBGE. Por 
fim, analisa requerimentos.  

 `PARLASUL  Seminário sobre hidrovias
9h Seminário Internacional Hidrovias do 
Mercosul, no Anexo 2 da Câmara.

 `MP 783/2017  Regularização tributária
9h A comissão da MP, que cria o Progra-
ma Especial de Regularização Tributária, 
analisa relatório. 

 `CdH  Falta de penicilina
9h30 Audiência interativa sobre o desa-
bastecimento de penicilina no SUS.

 `PAUTA FeMInInA  Igualdade racial
10h O tema do debate será “Mulheres ne-
gras trilhando caminhos para a igualdade”.

 `PLenáRIo  Sessão deliberativa
14h Na pauta, o PRS 55/2015, sobre  imposto 
do querosene de aviação.

 `CongReSSo  Ldo 2018
16h Sessão destinada a votar a LDO, vetos 
e verba extra para emissão de passaportes.

 `MP 778/2017  dívidas com a Fazenda
17h A comissão mista da MP, sobre o par-
celamento de débitos com a  Fazenda 
 Nacional, analisa relatório.

Fica para agosto análise de 
indicado para diretoria da AnS

Adiada votação de MP que trata 
de verbas do Fundo Penitenciário

Gleisi: decisão é tentativa de impedir 
disputa na eleição à Presidência 

“Foi um grande presidente, mas não 
está acima da lei”, diz Ana Amélia

Decisão de juiz mostra que a lei é 
para todos, afirma José Medeiros

Para Bauer, outras pessoas públicas 
também serão condenadas no processo

Lindbergh: sentença contra ex-
presidente é um novo golpe

Humberto Costa aponta falta de provas 
e motivações exclusivamente políticas

Ex-mandatário foi penalizado sem 
nenhuma prova, critica Paulo Rocha

A Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) aprovou 
projeto que determina que os 
eventos em espaço público 
ou privado em que haja ba-
nheiros químicos deverão 
contar com unidades para 
pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida (PLC 
32/2017). 

O relator, Romário (Pode-

RJ), apresentou parecer 
favorável. O texto agora vai 
para o Plenário do Senado.

O número mínimo de 
banheiros acessíveis deverá 
corresponder a 10% do total 
— garantindo-se pelo menos 
uma unidade acessível caso 
a aplicação do percentual 
resulte em uma fração infe-
rior a um.

Segundo Gleisi Hoffmann, 
é injusta a decisão do juiz Sér-
gio Moro de condenar Lula. A 
senadora disse que, apesar de 
ser uma notícia esperada, tinha 
esperanças de que a sentença 
só viesse ao final do julgamento, 
com a absolvição.

Gleisi disse que a sentença é uma tentativa 
de Moro e dos procuradores da República que 
denunciaram Lula de impedir o ex-presidente 
de disputar a reeleição em 2018.

— Sérgio Moro, não jogue o seu diploma no 
lixo, não jogue sua história, não jogue o curso 
que fez, não dê mau exemplo aos seus alunos. 
Como que Vossa Excelência condena o ex-
-presidente sem nenhuma prova? — lamentou.

Ana Amélia (PP-RS) defendeu 
a condenação do ex-presidente 
Lula. Na opinião dela, a Justiça 
tem que ser para todos, e não 
apenas para alguns.

— O juiz Sérgio Moro está 
sendo colocado sob suspeita 
simplesmente porque deu uma sentença de 
nove anos e meio pelas irregularidades em 
relação ao apartamento tríplex pertencente 
ao ex-presidente Luiz inácio Lula da Silva. Ele 
é um grande líder, um grande presidente, mas 
por isso não justifica que ele seja inimputável, 
esteja acima da lei, seja melhor do que outras 
pessoas que estão igualmente sendo julgadas. 

José Medeiros (PSD-MT) co-
mentou em pronunciamento a 
decisão do juiz Sérgio Moro de 
condenar o ex-presidente Lula a 
nove anos e meio de prisão. Me-
deiros afirmou não comemorar 
a decisão, mas lembrou que esse 
fato mostra que a lei é para todos.

Para o senador, todos os delatados aponta-
ram o nome de Lula e ainda assim há quem o 
considere um perseguido político. Medeiros 
afirmou ainda que os governos de Lula e Dilma 
desmontaram a economia do país. Ele também 
criticou a atitude das senadoras da oposição 
que ocuparam a mesa do Senado na terça.

Paulo Bauer (PSDB-SC) co-
mentou no Plenário a decisão do 
juiz Sérgio Moro que condenou o 
ex-presidente Lula a nove anos e 
meio de prisão. Na opinião dele, 
a lei deve valer para todos.

— Certamente, muitas outras 
decisões judiciais serão tomadas que alcan-
çarão muitos outros homens públicos, muitos 
outros homens da iniciativa privada, muitos 
outros cidadãos, muitos outros personagens da 
sociedade brasileira. E nós devemos, acima de 
tudo, aqui no Senado, valorizar a democracia.

O senador, líder do PSDB, também fez um 
balanço do trabalho da bancada no semestre. 

Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que a condena-
ção do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro 
demonstra a seletividade da Justiça. Segundo 
ele, “para o senador Aécio Neves (PSDB-MG) 
a regra é uma, para Lula a regra é outra”. Lula 
foi condenado no âmbito da Lava Jato, em pri-
meira instância, a nove anos e meio de prisão 
por lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

Para ele, a sentença é “mais uma ação política” 
para evitar que Lula volte ao Planalto em 2019.

Lindbergh disse que haverá reação da so-
ciedade e que esse “novo golpe não será con-
sumado”. O senador afirmou que se Lula não 
concorrer as eleições de 2018, é melhor que o 
PT se negue a participar do pleito.

O tríplex no Guarujá (SP), que 
segundo a sentença foi objeto de 
corrupção passiva e lavagem de 
dinheiro, não é de propriedade 
de Lula, mas da construtora OAS, 
e está hipotecado na Caixa, disse 
Humberto Costa (PT-PE). O se-
nador acusou o juiz Sérgio Moro de condenar o 
ex-presidente por razões “exclusivamente políti-
cas” e “sem uma única prova”. Para Humberto, a 
sentença, em primeira instância, objetiva tentar 
impedir que Lula seja candidato à Presidência 
em 2018. O senador afirmou que Moro age com 
“viés político” e foi um dos responsáveis pelo 
impeachment de Dilma Rousseff.

A condenação do ex-presiden-
te Lula foi criticada por Paulo 
Rocha (PT-PA). Enquanto Lula 
é condenado, disse ele, o sena-
dor Aécio Neves (PSDB-MG) 
é absolvido de acusações de 
corrupção e o presidente Michel 
Temer, também denunciado, é protegido pela 
prerrogativa de função.

— Um juiz de primeira instância, sem ne-
nhuma prova, condena o presidente Lula, 
uma das maiores lideranças populares da 
América Latina, que construiu um Estado 
social, criando oportunidade para todos, 
dignidade, cidadania.

Eventos poderão ter banheiro 
químico adaptado para deficiente
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O SENADO APROVOU ontem 
a convalidação de incentivos 
fiscais dados pelos estados a 
empresas e indústrias. O texto 
aprovado é o substitutivo dos 
deputados (SCD 5/2017) ao 
projeto original (PLS 130/2014 
— Complementar) e vai para a 
sanção presidencial.

Foram 50 votos a favor, ne-
nhum contrário e 2 abstenções.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, disse que a 
liberação dos incentivos será 
positiva para as populações dos 
estados beneficiados, que terão 
mais oportunidades:

— Estou muito feliz porque, 
no encerramento do semestre, 
o Plenário votou uma das suas 
matérias mais importantes.

Pelo texto, não será mais 
necessário que um estado ob-
tenha concordância unânime 
dos membros do Conselho 
Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) para dar incentivo fis-
cal. Será necessária a anuência 
de dois terços dos estados — 
incluindo um terço dos estados 
de cada região do país.

O projeto trata da regulari-
zação de incentivos, isenções 
e benefícios fiscais oferecidos 
pelos estados em desacordo 
com a legislação. Os estados 
buscaram, com isso, atrair 
empresas para gerar empregos 
e crescimento econômico. A 
competição por investimentos 
é conhecida como guerra fiscal.

Redução gradual
A proposta visa dar fim à 

guerra fiscal, criando regras 
mais flexíveis para os incenti-
vos, e garantir aos estados que 
já contam com empreendi-
mentos atraídos através dessa 

prática a sua continuidade.
Além disso, a concessão de 

novos incentivos e a prorroga-
ção dos que já estão em vigor 
só poderão valer por prazo de-
terminado — de 1 a 15 anos, a 
depender do setor beneficiado.

Uma das modificações da Câ-
mara foi a implantação de um 
regime de reduções graduais 
do incentivo ao longo do tem-
po de validade da concessão. 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
relator do substitutivo, pediu 
a rejeição desse ponto. Para 
ele, o aumento gradativo da 
carga tributária traria efeitos 
econômicos negativos.

— É melhor que, durante o 
prazo de vigência, os benefícios 
se mantenham integrais, a fim 
de que as empresas beneficia-
das possam se preparar, do 
ponto de vista financeiro, para 
o fim dos incentivos.

José Serra (PSDB-SP) ques-
tionou esse trecho do relatório, 
ponderando que sua retirada 
configuraria uma alteração de 
mérito que o Senado não pode-
ria fazer — na revisão, cabem 
apenas emendas de redação. 
O recurso de Serra foi negado.

Pelo texto aprovado, todos os 
incentivos fiscais em vigor na 
data de sanção da lei deverão 

ser validados pelo Confaz em 
180 dias.

Os estados que concederem 
incentivos em desacordo com 
a nova lei ficarão sujeitos a 
sanções, como a interrupção 
de transferências voluntárias 
de entes da Federação e a proi-
bição de obter empréstimos.

Na versão original aprovada 
pelo Senado em 2015, os esta-
dos podiam aderir a programas 
de incentivos elaborados por 
vizinhos da mesma região, 
sem autorização do Confaz. A 
Câmara derrubou a previsão.

No entanto, os senadores a 
colocaram de volta no texto, por 
meio de um destaque do PSB.

Negociações
Omar Aziz (PSD-AM) disse 

ser favorável à regularização 
dos incentivos em vigor, mas 
criticou a criação de novos. 
Com essa previsão, segundo 
ele, os estados que conse-
guiram atrair empresas com 
incentivos correm o risco de 
perdê-las em negociações com 
outros estados:

— Aí entra a ilegalidade e 
continua a guerra fiscal.

Lúcia Vânia (PSB-GO), au-
tora da projeto original, citou 
o papel do ex-senador Luiz 
Henrique (1940-2015), relator 
do texto primeiramente apro-
vado pelo Senado.

Foram aprovadas em Plená-
rio nesta quarta-feira (12) seis 
indicações ao Conselho Na-
cional do Ministério Público 
(CNMP) e uma ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). O 
promotor Dermeval Farias 
Gomes Filho foi indicado ao 
CNMP na vaga destinada ao 
Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios. Já os pro-
curadores Orlando Rochadel 
Moreira, Fábio Barros Stica 
e Lauro Machado Nogueira 
foram indicados para vagas 
de membros do Ministério 
Público dos Estados. Stica e 
Rochadel já fazem parte do 
conselho. Pela OAB, foram 
aprovados Erick Venâncio 
Lima e Leonardo Accioly

Ao ser sabatinado pela Co-
missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), Dermeval 
Farias explicou aos senadores 
que atua na área criminal e 
acompanha a crise do sistema 
penitenciário e revelou que 

boa parte dos 600 mil presos 
são provisórios e poderiam 
ser submetidos ao processo 
de ressocialização com resul-
tados positivos.

Reconduções
Orlando Rochadel Moreira 

foi conselheiro do CNMP no 
biênio 2015–2017 e agora será 
reconduzido, assim como 
Fábio Stica. Na sabatina da 
CCJ, teve o nome aprovado 
por unanimidade.

Também sabatinado pela 
CCJ em maio, Fábio Stica 
defendeu o fim do foro es-
pecial por prerrogativa de 
função, ponderando que o 
foro deveria ser mantido para 
o procurador-geral da Repú-
blica, governadores, prefeitos, 
procuradores-gerais de Justiça 
e presidentes de tribunal.

O procurador Lauro No-
gueira, por sua vez, comentou 
na sabatina na CCJ o atual 
sistema carcerário e lamentou 

que não tenha sido aplicado o 
dispositivo da lei de execuções 
penais que determina que os 
regimes semiabertos devam 
ser cumpridos em colônias 
agrícolas ou industriais.

Leonardo Accioly tem des-
tacada participação em ati-
vidades da OAB, onde foi  
conselheiro federal por dois 
mandatos consecutivos .

CNJ
indicado pela OAB para o 

CNJ, o nome de André Luis 
Guimarães Godinho também 
foi aprovado pelos senadores.  

Na sabatina, comentou a 
nova Lei Orgânica da Magistra-
tura, que deverá ser analisada 
pela Câmara e pelo Senado. 

O CNJ é integrado por 15 
membros, com mandato de 
dois anos, admitida uma 
recondução.  Assim como 
no CNMP, cabe ao Senado 
aprovar a escolha por maioria 
absoluta no Plenário.

O Plenário aprovou ontem 
as modificações da Câmara 
dos Deputados ao projeto 
de lei que regulamenta as 
atividades dos profissionais 
da aviação. O PLS 434/2011 foi 
votado na forma de substituti-
vo (SCD 2/2017) e será enca-
minhado à sanção presiden-
cial. Nas galerias do Plenário, 
aeronautas comemoraram a 
aprovação do texto.

A relatora, Marta Suplicy 
(PMDB-SP), disse que o 
projeto traz mais segurança, 
pois prevê o uso do Sistema 
de Gerenciamento de Risco 
de Fadiga, com conceitos 
recomendados pela Organi-
zação de Aviação Civil inter-
nacional. O projeto também 
foi defendido por Vicentinho 
Alves (PR-TO), Paulo Paim 
(PT-RS) e Lindbergh Farias 
(PT-RJ).

As empresas de aviação 

regular e de transportes de 
cargas devem planejar as es-
calas de voos dos tripulantes 
com base no sistema de risco 
de fadiga. O sindicato da ca-
tegoria deverá acompanhar 
a implantação desse sistema. 

O substitutivo manteve 
emendas que desobrigam 
tripulantes da aviação agrí-
cola de cumprirem algumas 
medidas previstas na regu-
lamentação da profissão. No 
caso de tripulantes de aviões 
pulverizadores e fertilizado-
res, regras ligadas à escala 
de serviço e a outros aspec-
tos da jornada de trabalho 
poderão ser definidos em 
acordo ou convenção coletiva 
de trabalho, desde que não 
ultrapassem os parâmetros 
de segurança de voo determi-
nados pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac).

Com Agência Câmara

Conselhos do MP e de Justiça terão novos nomes Aprovada proposta que regula 
atividades dos aeronautas
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O Plenário do Senado apro-
vou ontem autorização para 
contratação de crédito externo 
no valor de até US$ 125 mi-
lhões, com garantia da União, 
para o financiamento parcial 
de programa de saneamento 
em Belém.

A operação é firmada entre 
o Banco interamericano de 
Desenvolvimento (BiD) e, 
na contraparte, o município 
de Belém e o estado do Pará. 
A proposta segue agora para 
promulgação.

O relator da proposta na 

 Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE), Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), deu 
parecer favorável à aprovação 
do texto. Os recursos vão dar 
suporte ao Programa de Sa-
neamento Básico da Bacia da 
Estrada Nova — Promaben ii.

Convalidação de incentivo fiscal vai para sanção

Belém terá crédito de US$ 125 mi para saneamento

De acordo com projeto 
aprovado pelo Plenário, 
benefícios tributários dados 
por estados poderão ser 
prorrogados por prazo definido

Eunício Oliveira preside a sessão em que o Plenário aprovou a convalidação dos incentivos fiscais concedidos pelos estados

Projetos de energia sustentável 
contarão com US$ 750 milhões

O Plenário aprovou um pro-
jeto de resolução que autoriza 
operação de crédito externo 
de US$ 750 milhões para o 
Programa de Financiamento 
para Energia Sustentável (PRS 

25/2017). O texto vai para pro-
mulgação. A operação se dará 
entre o BNDES e o BiD, e o 
dinheiro financiará projetos de 
energia de micros, pequenas 
e médias empresas.
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ESTá MARCADA PARA hoje, 
às 16h, sessão do Congresso 
para votar o projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que vai orientar a 
elaboração e a execução do 
Orçamento do próximo ano.

O texto-base da LDO foi 
aprovado ontem à tarde pela 
Comissão Mista de Orçamento. 
Dessa forma, o presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, an-
tecipou para hoje a sessão do 
Congresso, que estava marcada 
para segunda-feira, véspera do 
recesso parlamentar.

Restaram 359 destaques que 
ainda precisam ser avaliados. 
Para garantir a votação do 
texto-base (PLN 1/2017), o 
relator, deputado Marcus 

Pestana (PSDB-MG), acolheu 
emendas que havia rejeitado 
e fez outras mudanças. Uma 
delas permite destinar recursos 
de emendas parlamentares a 
entidades de saúde, como as 
santas casas, nos três meses 
que antecedem as eleições.

Os parlamentares discutiram 
critérios para votar os desta-
ques. O receio do presidente 
da CMO, senador Dário Ber-
ger (PMDB-SC), era de que 
o grande número de itens 
apresentados inviabilizasse a 
conclusão da votação ontem.

Passaportes
Na sessão conjunta de hoje, 

deputados e senadores tam-
bém devem analisar o projeto 

que libera recursos para a Polí-
cia Federal retomar a emissão 
de passaportes, entre outras 
ações. A proposta (PLN 8/2017) 
abre crédito suplementar de 
102,3 milhões ao Ministério 
da Justiça.

Outro item em pauta é a elei-
ção dos membros do Conselho 
de Comunicação Social do 
Congresso. Com 13 integran-
tes titulares e 13 suplentes, o 
conselho é um órgão auxiliar 
do Congresso nas questões 
relativas à comunicação.

Antes de analisar todos os 
projetos, os parlamentares 
precisarão votar vetos presi-
denciais a proposições apro-
vadas pelo Congresso. Os vetos 
trancam a pauta.

Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será votado em Plenário na sessão conjunta convocada para as 16h

Congresso se reúne hoje para votar LDO 2018

A Comissão de Transparên-
cia, Fiscalização e Controle 
(CTFC) aprovou ontem um 
projeto que obriga os bancos, 
desde que haja o pedido, a usar 
o sistema braile nos contratos 
com pessoas com deficiência 
visual. De autoria de Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), o 
PLS 21/2016 agora vai para a 
Comissão de Educação (CE).

O relatório aprovado foi feito 
por Fátima Bezerra (PT-RN) 
e lido na votação por Regina 
Sousa (PT-Pi). Fátima diz que 
o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) já possui jurisprudência 
em relação ao tema, mas o 
acréscimo do direito ao Es-
tatuto da Pessoa com Defici-
ência (Lei 13.146/2015) faz-se 
necessário para haver maior 
segurança jurídica.

Também foi aprovado o 
relatório de Eduardo Lopes 
(PRB-RJ) ao PLC 30/2017, que 
trata de práticas de publicida-
de abusiva condenadas pelo 
Código de Defesa do Consu-
midor (Lei 8.078/1990). 

Pelo texto, é abusiva a pu-
blicidade discriminatória de 
qualquer natureza que incite 
à violência, que explore me-
dos ou superstições, que se 
aproveite da inexperiência 
da criança, que desrespeite o 
meio ambiente, que induza 
consumidores a se comportar 
de forma prejudicial à própria 
saúde e que contenha texto 
ou audiovisual que conduza 
consumidores a erro quanto 
ao produto anunciado. 

A proposta será agora anali-
sada em Plenário pelo Senado.

Armando Mon-
teiro (PTB-PE) 
criticou a impor-
tação de etanol 
de milho dos Es-
tados Unidos. Se-
gundo ele, o crescimento 
das compras externas de 
etanol alcançou 400% no 
primeiro semestre deste 
ano em comparação ao 
ano passado.

De acordo com o se-
nador, do ponto de vista 

ambiental, o eta-
nol de cana-de-
-açúcar produzi-
do no Nordeste é 
mais sustentável 
do que o impor-

tado. 
Além disso, a impor-

tação estaria desequi-
librando o mercado, 
ameaçando o emprego 
na região , além de não 
melhorar o preço do 
produto.

Otto Alencar 
(PSD-BA) pediu 
ontem, em Ple-
nário, que José 
Serra (PSDB-SP) 
não apresente 
requerimento de adia-
mento da votação do 
projeto que convalida os 
incentivos fiscais dados 
por alguns estados para 
atrair a instalação de in-
dústrias em seus territó-
rios (PLS 130/2014). Otto 

lembrou que o 
município de São 
Paulo e o estado 
de São Paulo já se 
beneficiaram com 
renegociações de 

dívidas que têm com a 
União, inclusive com 
seu apoio.

Ele afirmou que, se a 
proposta não for votada, 
os estados do Nordeste, 
carentes de investimen-
tos, sofrerão ainda mais.

Valdir Raupp 
(PMDB-RO) fez 
um balanço posi-
tivo dos trabalhos 
do Congresso Na-
cional neste pri-
meiro semestre e apon-
tou dados favoráveis da 
economia brasileira. Ele 
lembrou a aprovação do 
teto de gastos, que pas-
sou a controlar as des-
pesas públicas e impedir 
que o Estado aumente 

seus custos sem os 
cuidados devidos 
com o orçamento.

Raupp ressaltou  
que a taxa básica 
de juros tem sido 

reduzida mês a mês e 
deve ficar abaixo de 10% 
ao ano no final de 2017, o 
que não acontece desde 
2013. Ele acredita tam-
bém que o desemprego 
deve começar a diminuir 
no segundo semestre.

Audiências públicas, pales-
tras e pedidos de informação 
ao governo são algumas das 
ações previstas pela Comissão 
de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA) para avaliação 
da pesquisa agropecuária no 
Brasil. Esse é o tema escolhido 
pelo colegiado para a avalia-
ção de políticas públicas que é 
feita anualmente por todas as 
comissões. O plano de traba-
lho da avaliação foi aprovado 
ontem pela comissão.

O plano, de Ana Amélia (PP-
RS), prevê cinco audiências 
públicas sobre o tema, para 
ouvir governos, produtores 
e academia sobre pesquisa 
agropecuária. A primeira 
delas deve ser marcada para 
9 de agosto e as outras serão 
feitas até outubro. Também 
em outubro, a senadora  
deve receber e analisar as 
informações enviadas pelos 
ministérios. A apresentação 
e a votação do relatório estão 
previstas para novembro.

Durante a reunião, os sena-
dores também aprovaram re-
querimentos para possibilitar 
o cumprimento do plano. Os 
documentos pedem a realiza-
ção das audiências e o envio 
de informações à comissão 
por parte da Casa Civil e dos 

Ministérios da Agricultura, 
Educação e Ciência e Tec-
nologia.

Fiscalização
A avaliação de políticas pú-

blicas no Senado é resultado 
de uma resolução aprovada 
em 2013 para fortalecer o 
papel fiscalizador da Casa.

De acordo com o texto, cada 
comissão permanente do 
Senado tem que eleger, até o 
último dia útil do mês de mar-
ço, uma política pública por 
ano para avaliação. A análise 
é feita sobre os impactos das 

propostas e as atividades de 
suporte para a sua execução, 
com a solicitação de informa-
ções e documentos a órgãos 
do Poder Executivo, Tribunal 
de Contas da União (TCU) e 
entidades da sociedade civil.

Ao final da sessão legisla-
tiva, a comissão apresenta 
relatório com as conclusões 
da avaliação realizada. A 
Consultoria Legislativa e a 
Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle ela-
boram estudos e relatórios 
técnicos que subsidiam os 
trabalhos de avaliação.

Comissão de Transparência aprova 
texto que beneficia deficiente visual 

Armando Monteiro critica etanol 
importado dos Estados Unidos

Otto Alencar defende convalidação 
de incentivos fiscais dos estados

Raupp faz balanço positivo dos 
trabalhos do Congresso neste ano

O relator da LDO, Marcus Pestana (E), e o presidente da CMO, Dário Berger (C)

Ivo Cassol é o presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária

Senador Ataídes Oliveira conduz reunião da Comissão de Transparência

Pesquisa agropecuária será avaliada por colegiado
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O PRESiDENTE DO Conselho de Ética, 
João Alberto Souza (PMDB-MA), ad-
mitiu ontem a denúncia contra as seis 
senadoras que na terça-feira ocuparam 
a mesa do Plenário durante a sessão em 
que foi votada a reforma trabalhista.

O documento, protocolado por José 
Medeiros (PSD-MT) e outros 14 se-
nadores, pede a abertura de processo 
disciplinar contra Ângela Portela (PDT-
RR), Fátima Bezerra (PT-RN), Lídice da 
Mata (PSB-BA), Gleisi Hoffmann (PT-
PR), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
e Regina Sousa (PT-Pi).

Segundo João Alberto, há indícios de 
quebra de decoro e o conselho deve 
analisar o caso. Na próxima reunião do 
colegiado, deverá ser sorteado o relator 
que analisará a Denúncia 1/2017. O 
relator deverá notificar as senadoras, 
que terão cinco dias para apresentar 
defesa. O relator, então, preparará o 
seu relatório, sem prazo. Após estudar 
o relatório, o conselho deliberará.

João Alberto disse que o ato das 
senadoras foi antidemocrático e que 
aceitou a denúncia porque “não tinha 
outra saída diante dos fatos”. 

— Os fatos foram à vista de todos. 
Estavam 79 senadores assistindo àquele 
quadro horrível de quebra de ética e 

decoro parlamentar em pleno Plenário. 
Tive que acolher a denúncia e estou 
fazendo as tratativas para encontrar um 
dia propício para a reunião do conselho.

O senador informou que, assim que o 
Conselho de Ética se reunir, será eleito 

um relator para a denúncia, sendo pos-
sível que, na mesma oportunidade, o 
conselho decida não aceitar a denúncia. 

João Alberto disse que gostaria de 
reunir o Conselho de Ética antes do re-
cesso parlamentar, mas não sabe se será 
possível. A data permanece indefinida.

Defesa
Regina afirmou que é deprimente que 

o presidente do conselho tenha aceitado 
abrir processo contra elas e rejeitado 
processar Aécio Neves (PSDB-MG).

— É de lamentar, porque a gente tem 
uma carrada de provas aí contra senado-
res que cometeram coisas muito graves 
e o presidente do Conselho de Ética 
nem sequer admite. Quando admite, é 
por conta de recursos. E, mesmo com 
recursos, articula não abrir o processo. 

Fátima afirmou que o protesto das 
senadoras foi legítimo:

— Na defesa das teses e causas em 
que acreditamos, fizemos um protesto 
que ético. Ético porque foi na defesa da 
cidadania, da dignidade de milhões 
de trabalhadores e trabalhadoras. Se 
ética não tiver a ver com cidadania 
e dignidade, não sei mais o que tem. 
Estamos tranquilas.

Para Gleisi, os senadores do PSDB 

e do PMDB não têm moral para abrir 
processo contra as senadoras.

— É muita falta de vergonha na cara — 
disse em pronunciamento no Plenário.

Lídice disse que o Senado precisa 
definir o que é decoro, “para ver quais 
nesta Casa podem se enquadrar nessa 
postura de decoro”. Para ela, a denúncia 
“é um jogo político mesquinho”.

Segundo Vanessa, o protesto foi feito 
com o “coração apertado”, porque foi 
a última tentativa de barrar a reforma 
trabalhista. Ela criticou o presidente do 
conselho por aceitar a denúncia contra 
elas e fazer diferente no caso de Aécio.

— Lamento que a postura do Con-
selho de Ética seja essa em relação a 
mulheres que aqui estavam lutando 
e  seja outra em relação àqueles que 
recebem dinheiro, com provas fartas, 
de forma ilegal — discursou no Plenário.

Ângela disse que só vai se pronunciar 
após conversar com as colegas.

As penas para a denúncia são adver-
tência e censura, mas o conselho pode 
entender que a acusação é mais grave 
que denúncia e encaminhar a questão 
à Mesa para convertê-la em represen-
tação. Nesse caso, as penas podem ser 
a perda temporária do exercício do 
mandato ou a perda do mandato.

Acusação contra as seis parlamentares que ocuparam mesa do Plenário na terça, durante discussão da reforma trabalhista, foi aceita pelo presidente do Conselho de Ética

Conselho analisará denúncia contra senadoras
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O presidente do Senado, Eunício 
Oliveira, disse que cabe ao líder do 
governo, Romero Jucá (PMDB-RR), 
honrar o compromisso de promover 
mudanças na reforma trabalhista. O 
PLC 38/2017, aprovado no Senado na 
terça-feira, seguiu para sanção presi-
dencial, com a promessa do Planalto 
alterar pontos por meio de vetos ou 
medida provisória.

— Quem deve ter feito acordo e en-
tendimento foi o governo ou o líder do 
governo. A Presidência do Senado não 
fez acordo em absolutamente nada.

Três horas depois de o projeto ser 
aprovado pelo Senado, o presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia, avisou que vai 
rejeitar eventual MP com mudanças 
na reforma. Em uma rede social, Maia 
escreveu: “A Câmara não aceitará ne-
nhuma mudança na lei. Qualquer MP 
não será reconhecida pela Casa”. 

Após reunião no Palácio do Planalto, 
Jucá garantiu ontem que todos os pontos 
que foram pactuados serão ajustados, 
entre eles, os que tratam do trabalho 
intermitente, da jornada exclusiva e das 
gestantes e lactantes.

— No dia que eu não puder cumprir 
a minha palavra dada aqui eu deixo de 
ser líder do governo. O acordado está 
mantido — disse.

Mais cedo, senadores criticaram a 
declaração de Maia em reunião da Co-
missão de Constituição e Justiça (CCJ).

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) 
pediu que a CCJ envie representação à 
Presidência da Câmara, comunicando 
o acordo. Simone Tebet (PMDB-MS) 
disse que Maia “não tem poder de bar-
rar acordo firmado entre o governo e a 
base aliada”. Lasier Martins (PSD-RS) 
afirmou que Maia, “como aspirante à 
Presidência da República, já se propõe 
como ditador”. Para Armando Monteiro 
(PTB-PE), a manifestação parece com 
a de quem já se via na cadeira do presi-
dente da República. Jorge Viana (PT-RJ) 

considerou que Maia “desmoralizou 
o Senado”. Lindbergh Farias (PT-RS) 
lembrou que a oposição avisou que um 
governo “fragilizado” não teria como 
respeitar o acordo ao se pronunciar 
“pelo Twitter, como Donald Trump”. 
Ronaldo Caiado (DEM-GO) exortou o 
Senado a “reagir fortemente”. 

Ricardo Ferraço (PSDB-ES), relator 
da reforma, considerou a declaração 
“fora do tom e do contexto”. Para Cás-
sio Cunha Lima (PSDB-PB), seria a 
completa desmoralização do sistema 
político brasileiro se o acordo não fosse 
cumprido. Jader Barbalho (PMDB-PA) 
disse que o acordo será respeitado.

Eduardo Lopes (PRB-
RJ), que apoiou o pedido 
de abertura de processo 
por quebra de decoro 
parlamentar de seis se-
nadoras que ocuparam a 
mesa do Senado ontem 
afirmou que o ato foi desrespeitoso 
com o Senado, a democracia e os de-
mais senadores.

A reforma trabalhista vai ampliar a 
segurança jurídica na relação entre 
empregados e empregadores, afirmou 
Cidinho Santos (PR-MT).

O senador repeliu o que chamou de 
“mentiras” sobre retirada de direitos 
do trabalhador. Ele citou a repercussão 
positiva entre os empresários, que, afir-
mou, veem na mudança oportunidade 
para gerar empregos.

Paulo Paim (PT-RS) 
afirmou não se sentir 
traído com a afirmação 
do presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, de que 
não votará MP que regu-
lamente a reforma. Paim 
disse que jamais acreditou no acordo e 
lamentou que a declaração tenha sido 
feita após a aprovação no Senado. 

Segundo Vanessa 
 Grazziotin (PCdoB-AM), 
nem ela nem outros 
senadores da oposição 
fecharam acordo para a 
votação do PLS 38/2017.

Para ela, os senadores 
favoráveis se mostraram “inocentes 
úteis”, ou seja, sabiam da inverdade 
das promessas de ajustar o texto.

Eduardo Amorim 
(PSDB-SE) criticou a 
reforma trabalhista 
aprovada pelo Senado. 

— Uma reforma que 
consiste num retrocesso 
histórico enorme e que, 
por isso mesmo, não mereceu o nosso 
apoio. O trabalhador continua na po-
sição mais frágil da relação — disse.

Rober to Requião 
(PMDB-PR) defendeu 
a postura das senado-
ras que ocuparam a 
cadeira da Presidência 
do Senado.

— Que o exemplo 
de resistência e de dignidade de vo-
cês, senhoras senadoras, repercuta, 
frutifique-se e se espalhe pelo Brasil.

A terça-feira foi um dia triste, de luto, 
revolta e indignação para trabalhado-
res e parlamentares que se dedicam à 
luta pelos direitos dos que trabalham, 
afirmou Fátima Bezerra (PT-RN). Ela 
lamentou profundamente a aprovação 
da reforma trabalhista. Em sua avalia-
ção, ao abdicar do papel constitucional 
de ser a Casa revisora, a maioria dos 
senadores revelou um perfil fisiológico.

Regina Sousa (PT-Pi) questionou a 
capacidade do Conselho de Ética de 
formar um juízo sobre o protesto de 
senadoras contra a reforma trabalhista. 

— Alguém falou em golpe [em razão 
do protesto]. Golpe foi o dado contra 
uma presidente eleita [Dilma]. Foram 
14 meses preparando o golpe, e bota-
ram lá uma pessoa que se revelou o 
que se revelou.

Eunício diz que não negociou MP sobre reforma trabalhista

Ocupação da mesa foi 
vergonhosa, avalia Lopes

Cidinho comemora 
aprovação da proposta

Paim afirma que jamais 
acreditou em acordo

Para Vanessa, senadores  
foram “inocentes úteis”

Amorim diz que mudança 
na CLT é um retrocesso

Requião elogia protesto 
de senadoras da oposição 

Para Fátima Bezerra, 
a terça foi dia de tristeza

Regina: ato contra 
reforma não foi golpe

Em entrevista, senador João Alberto diz que 
houve um “quadro horrível de quebra de ética”
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A COMiSSãO DE Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou ontem 
substitutivo a projeto que veda 
e enquadra como crime a exi-
gência de autorização prévia 
de operadoras de planos de 
saúde para atendimento de 
urgência ou emergência. A 
proposta seguirá agora para 
a Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), onde terá de-
cisão final.

O substitutivo foi apresenta-
do por Paulo Paim (PT-RS) ao 
texto original (PLS 480/2015), 
do ex-senador Marcelo Cri-
vella. A intenção de Crivella 
era enquadrar como cláusula 
abusiva a exigência de auto-
rização prévia para todos os 
tipos de atendimento cobertos 
pelos planos, não apenas os de 
urgência e emergência.

Ainda pelo texto original, a 
tipificação da exigência como 
crime no Código Penal se 
aplicaria a todas as situações, 
mas Paim também restringiu 
a medida apenas aos casos 
de urgência e emergência. O 
infrator poderá receber pena 
de detenção de três meses a 
um ano, além de multa. Se a 
recusa de atendimento resul-
tar em lesão grave ou morte, o 
tempo de detenção poderá ser 
dobrado ou triplicado.

Deverá responder pelo 
crime representante, funcio-
nário, gerente ou diretor dos 
planos de saúde ou da unidade 
de saúde que condicionar o 
atendimento à prévia autori-
zação dos planos. A proposta 
estende a punição a qualquer 
outro tipo de condição para 
o atendimento de urgência e 
emergência, como a exigência 
de cheque-caução ou nota 
promissória.

Controle
Na justificação da proposta, 

Crivella relembra caso ocor-
rido em Brasília, em 2012, 
quando o então secretário 
de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento, 
Duvanier Ferreira, morreu de 
infarto agudo do miocárdio 

após ter seu atendimento re-
cusado em dois hospitais. Ele 
deixou de ser socorrido pelo 
fato de não ter podido fornecer 
um cheque-caução, a garantia 
exigida até que fosse emitida 
a autorização do plano.

Ao justificar a decisão de 
restringir os efeitos do pro-
jeto aos casos de urgência e 
emergência, Paim destacou 
o impacto que o fim da exi-
gência de autorização prévia 
para todos os procedimentos 
cobertos poderia ter sobre a 

a“estabilidade e harmonia” do 
mercado de planos de saúde. 
Ele frisou a necessidade de 
garantir a continuidade e da 
qualidade do atendimento 
aos clientes.

— Há casos em que a auto-
rização prévia funciona como 
controle de preços abusivos 
praticados em determinadas 
áreas, como a de procedimen-
tos cirúrgicos que envolvem 
órteses e próteses ortopédicas 
comercializadas com preços 
excessivamente elevados.

Em 26 reuniões realizadas 
desde fevereiro, a CAS con-
cluiu a análise de 38 projetos, 
realizou 7 audiências públi-
cas e avaliou a indicação de 
2 dirigentes para agências 
reguladoras da área de saúde.

Os dados constam de ba-
lanço que a presidente da 
comissão, senadora Marta 
Suplicy (PMDB-SP), apre-
sentou na reunião de ontem.

Marta destacou, entre ou-
tros, os projetos que tratam 
da garantia de estabilidade 
para trabalhadores com 
câncer (PLS 14/2017) e da 
reconstituição harmônica 
de mamas, pelo SUS, para 
as mulheres com sequelas 
pelo tratamento da doença 
(PLC 5/2016). Ela citou ain-
da a proposta que concede 
aposentadoria especial para 

enfermeiros (PLS 349/2016) e 
a que proíbe o extermínio de 
cães e gatos (PLC 17/2017).

Das sete audiências, três se 
integraram ao Ciclo da Refor-
ma Trabalhista, sugestão da 
senadora. Ela observou que 
a CAS abriu as discussões 
antes mesmo de o projeto ter 
chegado ao Senado.

Marta destacou ainda as 
audiências que debateram 
a regulamentação de ativida-
des na área da estética e da 
profissão de massoterapeuta. 
Na Semana de Valorização 
da Vida, ela lembrou que a 
comissão debateu também 
a questão do suicídio.  

A senadora citou ainda o 
engajamento da CAS no Dia 
internacional de Enfren-
tamento à Homofobia e à 
Transfobia.

Representantes do governo, 
da indústria e economistas di-
vergiram sobre os impactos da 
medida que mudou o cálculo 
das taxas de juros para con-
tratos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), ontem, em 
audiência na comissão mista.

A MP 777/2017 cria a Taxa 
de Longo Prazo (TLP), a ser 
usada como referência para 
o custo de captação e para 
os contratos firmados pelo  
BNDES a partir de 1° de janeiro. 
Ela substituirá a Taxa de Juros 
de Longo Prazo (TJLP) nos 
empréstimos do BNDES que 
utilizam recursos dos Fundos 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT), do PiS-Pasep e da Ma-
rinha Mercante. As indústrias 
financiadas pelo BNDES não 
receberam bem a proposta.

O assessor do Ministério 
da Fazenda, João Manoel 
Pinho de Melo, declarou que 
o principal objetivo da medi-
da é defender o trabalhador 
com o custeio de benefícios 
trabalhistas como o seguro-
-desemprego, o abono salarial 

e programas de geração de 
emprego e renda.

Para o diretor de Assuntos 
internacionais do Banco 
Central, Tiago Beriel, o esta-
belecimento da TLP favorece o 
oferecimento de taxas de juros 
de médio e longo prazo mais 
baixas para todos na econo-
mia. O superintendente de 
planejamento e pesquisa do 
BNDES, Fábio Giambiagi, es-
timou em 3,2% a primeira TLP 
de janeiro de 2018. Durante 
os anos seguintes, caindo os 
juros do mercado, as taxas 
resultariam em torno de 3,5%.

Para o diretor de com-
petitividade da Associação 
Brasileira de Máquinas e Equi-
pamentos (Abimaq), Mário 
Bernardini, a medida “mata o 
setor brasileiro de fabricantes 
de bens de capital”. Para Fer-
nando Figueiredo, presidente 
da Associação Brasileira da 
indústria Química (Abiquim), 
o BNDES tem uma política 
rigorosa e séria de controle 
de créditos com diversos 
exemplos bem-sucedidos, e 
não deve mudar.

A reunião da comissão mis-
ta responsável pela análise da 
Medida Provisória 778/2017, 
que autoriza o parcelamento 
em 200 meses das dívidas 
com a Receita Federal e a 
Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional vencidas 
até 30 de abril deste ano, 
foi suspensa por pedido de 
vista coletiva do relatório de 
Raimundo Lira (PMDB-PB) 
e ainda não foi definida nova 
data para votação.

Raimundo Lira suprimiu 
parte do texto da MP que 
previa a rescisão do parce-

lamento em caso de falta de 
pagamento de uma parcela 
e acatou emendas que criam 
fórmulas de recuperação de 
créditos do iNSS a que esta-
dos e municípios têm direito.

Dessa maneira, o novo texto 
vai permitir a quitação da dí-
vida da União com os regimes 
próprios de previdência por 
meio da compensação com 
contribuições previdenciárias 
devidas ou retidas.

— Fazendo assim, no pri-
meiro ano, 11 estados já terão 
seus créditos quitados — des-
tacou Lira.

Projeto proíbe que hospitais cobrem autorização prévia de planos de saúde para atender casos de 
urgência e emergência. Proposta, aprovada ontem em comissão, prevê penas de multa e prisão

Exigir garantia em urgência 
médica pode virar crime

Comissão analisa 38 projetos no 
semestre, destaca Marta Suplicy

Governo e indústria divergem sobre 
nova taxa para contratos do BnDES

Suspensa votação de medida que 
parcela dívidas previdenciárias
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Lindbergh (C), ao lado do deputado Betinho Gomes (2º à esq.), na comissão

Marta Suplicy (D) preside última reunião da CAS antes do recesso parlamentar
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A COMiSSãO DE Transparên-
cia, Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor (CTFC) 
aprovou ontem proposta 
que faculta ao consumidor 
a instalação de medidores 
para aferir o gasto no uso de 
serviços públicos como água, 
luz e gás. O projeto segue para 
análise do Plenário.

O texto aprovado é um subs-
titutivo do senador Gladson 
Cameli (PP-AC) a uma propos-
ta da Câmara (PLC 113/2014). 
No relatório, Gladson defende 
a aprovação, argumentando 
que o projeto permitirá ao con-
sumidor controlar a utilização 
dos serviços, comparando os 
gastos com a medição feita 
pelos fornecedores.

No parecer, o senador ob-
serva que a divergência sobre 
esses gastos “já faz parte do 
dia a dia do brasileiro”. Os 
medidores instalados pelos 
prestadores, ressaltou, podem 
ter falhas e poderão ser con-
sertados ao serem comparados 

com os medidores instalados 
pelos consumidores. Nesses 
casos, explicou, as empresas 
fornecedoras serão obrigadas 
a realizar as reparações.

A instalação dos medidores 
extras será facultativa, “um 
direito a mais a ser exercido” 
pelo consumidor, esclareceu 
o relator. 

Pelo texto aprovado, os 
fornecedores dos serviços de 
luz, água e gás não poderão 

impedir ou dificultar a insta-
lação dos medidores por parte 
dos usuários. Também não 
poderão tornar indisponíveis 
as informações técnicas que 
forem requeridas visando à 
comparação dos dados. No 
caso dessas e de outras práti-
cas irregulares, estarão sujeitos 
a multas e a penalidades pre-
vistas pela legislação.

O relatório foi lido por 
 Cidinho Santos (PR-MT).

A presidente da Comis-
são de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR), 
senadora Fátima Bezerra (PT-
RN), fez ontem um balanço 
das atividades do colegiado. 
No primeiro semestre de 
2017, foram aprovadas 33 
propostas legislativas, sendo 
29 requerimentos e 4 projetos 
de lei. Os senadores estiveram 
presentes em 17 reuniões 
deliberativas, 5 audiências 
públicas e 1 reunião externa, 
a da Caravana das águas, uma 
visita às obras da transposi-
ção do Rio São Francisco.

Fátima destacou alguns 
temas debatidos pelos parla-
mentares, como o impacto da 
reforma da Previdência para 
os pequenos municípios, cuja 
economia, de acordo com a 
senadora, gira mais em torno 
dos benefícios previdenci-
ários que dos oriundos do 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).

— Vai ser um baque nas 
finanças das prefeituras se a 
reforma da Previdência for 
aprovada do jeito que está 
— avaliou.

Correios
Ela também mencionou 

o debate sobre a situação 
da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, cujas 
finanças estão em crise. Para 
Fátima, os Correios não são 
uma instituição qualquer e 
fazem parte da história do 
povo brasileiro, inclusive 
pela função social que têm, 
pelos serviços que prestam, 
garantindo até mesmo acesso 
bancário nos rincões mais 
longínquos. O prejuízo nas 
operações e o rombo no plano 
de previdência privada dos 
servidores levou o governo 
a cogitar a privatização da 
empresa.

— infelizmente, a empresa 
vive hoje uma ameaça de 
privatização, com o governo 
anunciando planos de fecha-
mento de agências pelo país 
afora, e a grande prejudicada 
vai ser a população — avaliou.

Outro tema destacado foi 
a educação para o desen-

volvimento regional, numa 
audiência pública que contou 
com a presença de reitores de 
universidades e institutos de 
educação técnica federais. 
As limitações orçamentá-
rias, especialmente após a 
aprovação da PEC do Teto de 
Gastos, vão acabar levando as 
entidades a diminuir a oferta 
de vagas se não receberem 
suplementação orçamentá-
ria, lamentou Fátima.

— É um retrocesso atrás 
do outro, e não existe um 
retrocesso maior do que 
regredirmos do ponto de 
vista de garantir aos jovens 
 o direito à educação. Vamos 
dar continuidade [durante o 
ano] ao debate desse tema 
— disse.

Parques infantis
Entre os projetos aprovados 

pela comissão no primeiro 
semestre, está o Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) 159/2015, 
que estabelece que os par-
ques infantis localizados em 
áreas de uso coletivo e em es-
tabelecimentos de educação 
infantil e ensino fundamental 
devem ser construídos e man-
tidos em conformidade com 
as determinações da Asso-
ciação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

Outros textos aprovados 
foram o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 189/2016, que 
autoriza a renegociação, com 
descontos, de dívidas de pro-
dutores rurais de Roraima que 
fazem parte do Programa Na-
cional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), 
do senador Telmário Mota 
(PTB-RR); o PLS 67/2017, 
para a revitalização da Bacia 
Hidrográfica do Rio Parnaíba, 
do senador Elmano Férrer 
(PMDB-Pi); e o PLS 348/2015, 
que desonera a prestação 
de serviços de saneamento 
básico, telecomunicações e 
energia elétrica para muni-
cípios com baixo índice de 
desenvolvimento humano, 
excluindo do cálculo do PiS-
-Pasep e da Cofins as receitas 
decorrentes dessas atividades, 
do ex-senador Vital do Rêgo.

A Comissão de Desenvol-
vimento Regional (CDR) 
aprovou ontem projeto para 
desonerar a prestação de ser-
viços de saneamento básico, 
telecomunicações e energia 
elétrica para municípios 
com baixo índice de desen-
volvimento humano. O PLS 
348/2014 exclui do cálculo 
do PiS-Pasep e da Cofins as 
receitas decorrentes dessas 
atividades.

Para o relator, Humberto 
Costa (PT-PE), o projeto 
contribui para reduzir as de-
sigualdades regionais — pauta 
que, segundo lembra, é um 
dos objetivos consagrados na 
a Constituição. Humberto ob-
serva que a desoneração tende 
a reduzir tarifas, expandir a 
oferta de serviços, incentivar 
investimentos nos setores e 
ampliar a disponibilidade de 
renda para as populações dos 
municípios de menor desen-
volvimento humano.

Segundo o texto aprovado, as 

empresas serão beneficiadas 
pela isenção quando presta-
rem serviços a municípios com 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (iDH) igual ou in-
ferior a 80% do valor médio 
nacional.

Índice médio
Em 2015, ano da mais re-

cente aferição da Organização 
das Nações Unidas (ONU), o 
iDH do Brasil ficou em 0,754 
— valor enquadrado na cate-
goria “alto”. Segundo o Atlas 
do Desenvolvimento Humano 
no Brasil, aproximadamente 
1,5 mil municípios possuem 
iDH menor ou igual a 80% do 
índice nacional e, portanto, 
enquadram-se na desonera-
ção prevista na proposta.

O projeto determina que o 
benefício da isenção se en-
cerra no exercício financeiro 
subsequente ao da divulgação 
de novos dados oficiais que 
atestem que ele superou o iDH 
médio brasileiro. Atualmente, 

as informações de iDH muni-
cipal são atualizadas a cada 
dez anos.

Cofins e PIS-Pasep
A Contribuição para o Fi-

nanciamento da Seguridade 
Social (Cofins) incide sobre 
a receita bruta das empresas 
e é destinada à previdência, 
saúde e assistência social. Já 
os Programas interação Social 
(PiS) e de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público 
(Pasep)  financiam benefícios 
como o abono salarial e o 
seguro-desemprego e também 
incidem sobre a receita bruta 
das empresas.

O autor do projeto é o ex-
-senador Vital do Rêgo . O texto 
segue agora para a Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE), em decisão termina-
tiva. Caso o projeto também 
seja aprovado na CAE, e não 
haja recurso para análise em 
Plenário, seguirá para a Câ-
mara dos Deputados.

A Comissão de Ciência, 
Tecnologia, inovação, Comu-
nicação e informática (CCT) 
aprovou ontem autorizações 
para o funcionamento de 33 
emissoras de rádio e televisão 
comerciais e comunitárias.

Entre as entidades contem-
pladas, está Universidade 
Regional do Cariri (Urca), 
que poderá executar serviço 

de radiodifusão com fins 
educativos no Crato (CE). 
Também recebeu autorização 
do Senado a Associação de 
Comunicação de Sobradinho 
(BA), que poderá manter em 
funcionamento uma rádio 
comunitária. A concessão 
outorgada à Televisão inde-
pendente, de  São José do Rio 
Preto (SP), foi renovada.

A aprovação pela CCT é a 
última etapa dos processos 
de renovação ou de novas 
autorizações para o funcio-
namento de emissoras de 
rádio e televisão. Os projetos 
de decreto legislativo seguem 
agora à promulgação.

Permissão para medidor de 
água e luz vai ao Plenário

Fátima faz balanço de atividades 
de comissão no 1º semestre

Avança desoneração em municípios de baixo iDH

Senado dá autorização para 33 rádios e TVs no país

Projeto aprovado em comissão permite ao consumidor instalar equipamento para poder comparar 
a utilização dos serviços com a medição feita pelo fornecedor, que não poderá impedir a instalação

Cidinho Santos apresenta relatório de Gladson na Comissão de Transparência

Previdência esteve entre temas debatidos na comissão presidida por Fátima

 � Confira a lista das autorizações: 
http://bit.ly/autorizacoesCCT

Ed
ilso

n R
od

rig
ue

s/A
gê

nci
a S

en
ad

o

Ma
rco

s O
liv

eir
a/

Ag
ên

cia
 Se

na
do



Alô Senado 0800 612211 www.senado.leg.br/jornal

8 Brasília, quinta-feira, 13 de julho de 2017

A iNDiCAçãO DE Raquel 
Dodge para o cargo de procu-
radora-geral da República foi 
aprovada ontem em Plenário. 
Foram 74 votos a favor, 1 contra 
e 1 abstenção. Ela deve tomar 
posse em 17 de setembro, 
quando acaba o mandato 
do atual procurador-geral, 
Rodrigo Janot. O mandato de 
Raquel será de dois anos, com 
possibilidade de renovação.

Mais cedo, ela havia sido 
sabatinada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ), onde foi aprovada 
por unanimidade e a indicação 
ganhou urgência para ir a Ple-
nário. O relator da indicação 
foi Roberto Rocha (PSB-MA).

— Pela primeira vez na 
história da CCJ um candida-
to à Procuradoria-Geral da 
República foi aprovado pela 
unanimidade dos titulares. No 
Plenário, quase a unanimidade. 
Raquel Dodge tem 30 anos de 
Ministério Público. E, pela pri-
meira vez, o Ministério Público 
Federal tem uma mulher como 
chefe — afirmou.

O presidente do Senado, 
que geralmente só vota em 
situações de empate, defen-
deu o nome de Raquel Dodge 
em Plenário. Eunício Oliveira 
acompanhou a sabatina.

— Vi a apresentação da nova 
procuradora na CCJ. Acompa-
nhei as respostas ao relator e, 
de tão convencido que fiquei, 

votei aqui também no dia de 
hoje. Nunca houve indicação 
[à PGR] aprovada com quo-
rum tão elevado e favorável a 
candidato submetido a esse 
Plenário — disse Eunício.

Controles
Durante a sabatina na CCJ, 

Raquel Dodge disse que pau-
tará seu mandato por uma 
diretriz: “Ninguém acima da 
lei, ninguém abaixo da lei.”

Em vários momentos, ela rei-
terou seu compromisso com a 
manutenção dos instrumentos 
que permitem ao Ministério 
Público combater a corrupção, 
como a colaboração premiada, 
mas ressalvou que eventuais 
abusos devem ser coibidos 
pelo próprio Judiciário, com os 
“freios e controles” do regime 
democrático. Roberto Rocha 
fez perguntas extraídas pelo 
relator de diversas fontes — en-
tre elas o Portal e-Cidadania. A 
indicada defendeu a continui-
dade da Operação Lava Jato. 

— Manteremos esse trabalho, 
aumentando, se necessário, as 
equipes que já o vêm desen-
volvendo, até que a corrupção 
ceda espaço à gestão honesta 
dos recursos públicos.

Raquel Dodge lembrou ou-
tros crimes que o Ministério 
Público (MP) combate, como 
tráfico de drogas, de animais e 
de pessoas, e abordou questões 
como os direitos dos povos 

indígenas, o assassinato de 
jovens, a melhoria do ensino 
público e a superpopulação 
carcerária.

Em resposta a Lindbergh Fa-
rias (PT-RJ), que a questionou 
sobre o controle externo da 
atividade policial e o uso abu-
sivo de prisões, Raquel disse 
que o MP já prevê inspeções 
em delegacias. E apontou a ne-
cessidade de profissionalização 
das instituições e o acompa-
nhamento da jurisprudência, 
como forma de garantir que a 
prova do crime seja colhida de 
forma idônea, autêntica e não 
clandestina.

Leniência
Vanessa Grazziotin (PCdoB-

AM) e Lídice da Mata (PSB-BA) 
pediram a opinião de Raquel 
Dodge sobre a Medida Provisó-
ria 784/2017, que regulamenta 
os acordos de leniência em 
infrações contra a ordem eco-
nômica que envolvam o Banco 
Central, excluindo a partici-
pação do Ministério Público. 

A sabatinada concordou que 
não é possível prescindir do 
MP nesse tipo de acordo.

Os acordos de delação pre-
miada também foram questio-
nados. Lasier Martins (PSD-RS) 
quis saber da possibilidade 
de revisão do acordo firmado 
pelos controladores do grupo 
J&F com a PGR. Sem entrar no 
mérito do caso, Raquel Dodge 
lembrou que a lei permite a 
rescisão “quando o colabora-
dor não cumpre a sua parte, 
não entrega o que prometeu”.

Renan Calheiros (PMDB-AL) 
e Cássio Cunha Lima (PSDB-
PB) manifestaram preocupa-
ção com o que qualificaram de 
“perdão judicial” aos controla-
dores do grupo J&F, no acordo 
com a PGR. Raquel respondeu 
que o MP não tem invadido a 
competência do Congresso.

— A imunidade e a anistia 
distinguem-se do perdão judi-
cial, que a Lei 12.850 permitiu 
ao Ministério Público oferecer. 
Mas não é anistia — respondeu.

Sobre vazamentos de infor-

mações sigilosas das investi-
gações, ela defendeu medidas 
internas. E sobre supersalários 
no serviço público afirmou que, 
com a aprovação da Emenda 
Constitucional 95, que instituiu 
o teto de gastos, o controle sa-
larial será “um esforço comum 
a todas as instituições.” Para 
aumentar o acesso à Justiça, 
a indicada concordou com 
Eduardo Braga (PMDB-AM) 
sobre a necessidade de criar 
quatro novos tribunais federais, 
como estabelece a Emenda 73. 

Antonio Anastasia (PSDB-
MG), vice-presidente da CCJ, 
mencionou o grande número 
de prefeitos do interior que 
respondem a ações por im-
probidade sem que, segundo 
ele, haja dolo. A sabatinada 
ressalvou que poucas leva-
ram efetivamente à perda de 
mandatos. Raquel também 
explicou que propôs um teto de 
10% de procuradores cedidos 
a forças-tarefa, o que, segundo 
ela, não prejudica operações de 
combate à corrupção.

Projeto transforma preconceito 
regional em crime inafiançável

Hospitais poderão transportar 
mães e recém-nascidos após alta

Avança prazo para notificar violência doméstica

A Comissão de Direitos Hu-
manos (CDH) aprovou ontem 
a Sugestão 1/2017, que tipifica 
o crime de discriminação ou 
preconceito de procedência re-
gional ou identidade cultural e 
o torna inafiançável. A sugestão 
surgiu de proposta do Projeto 
Jovem Senador e agora passa 
a tramitar como projeto de lei 
do Senado na comissão.

O texto propõe que atos desse 
tipo sejam incluídos na Lei 
7.716/1989, que trata de crimes 
de preconceito de raça e cor. A 

relatora será a presidente da 
CDH, Regina Sousa (PT-Pi).

O Jovem Senador seleciona 
todo ano, por meio de redação, 
alunos de escolas públicas que 
viajam a Basília para conhecer 
o funcionamento do Senado. 
Eles podem apresentar suges-
tões de projetos de lei.

A CDH também aprovou  
requerimento de Paulo Paim 
(PT-RS) para audiência sobre 
a situação dos trabalhadores 
da JBS e das demais empresas 
da holding J&F investimentos.

Foi aprovado pela Comissão 
de Direitos Humanos projeto 
que obriga maternidades a 
oferecer transporte a mãe e 
recém-nascido até sua casa 
após a alta médica. O relator, 
Paulo Paim (PT-RS), foi favo-
rável à proposta. O projeto é de 
Regina Sousa (PT-Pi). A ideia 
é evitar que mãe e filho sejam 

expostos a riscos. Outro projeto 
aprovado pela CDH determina 
que as empresas que têm de 
50 a 99 empregados devem 
preencher ao menos um cargo 
com pessoa com deficiência. 
De Romário (Pode-RJ), o texto 
recebeu substitutivo de Regina, 
relatora. Os projetos vão para a 
Comissão de Assuntos Sociais.

Os serviços de saúde pú-
blicos e privados terão prazo 
de cinco dias, após o atendi-
mento da mulher vítima de 
violência, para notificar as 
autoridades sobre a ocorrên-
cia, segundo projeto aprovado 
ontem pela Comissão de 
Direitos Humanos (CDH). 

O texto (PLS 308/2016) 
segue para análise da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), onde terá decisão 
terminativa.

A proposta, de Elmano 
Férrer (PTB-Pi), recebeu voto 
favorável da relatora, Regina 
Sousa (PT-Pi). O texto esta-
belece prazo de cinco dias, 
contados do atendimento 
da mulher agredida, para 
que os serviços de saúde en-
caminhem a cópia da ficha 
de notificação à autoridade 
policial ou ao Ministério Pú-
blico. A proposta altera a Lei 
10.778/2003, que determina a 
notificação compulsória dos 
atos de violência doméstica.

“Embora a legislação obri-
gue os profissionais dos 
serviços de saúde a realizar a 
notificação compulsória dos 

atos de violência doméstica, 
é certo que não foram fixados 
os órgãos destinatários da 
comunicação, tampouco o 
prazo para que ela se efetive, 
o que torna a exigência frágil”, 
justifica Elmano Férrer.

A CDH também aprovou 
projeto, de Rose de Freitas 
(PMDB-ES), que institui be-
nefício assistencial de caráter 
financeiro a famílias com 
gestação múltipla de três ou 
mais gêmeos. O texto (PLS 
259/2016) recebeu voto favo-
rável da relatora, Regina Sou-
sa, e agora segue para votação 

terminativa na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), .

Receberão o benefício famí-
lias que tiverem três ou mais 
gêmeos. O valor será definido 
em regulamento posterior. 
Mas a proposta determina 
que somente famílias com 
renda mensal per capita de até  
R$ 220 terão direito ao auxílio 
financeiro, que será pago até 
os 6 anos de vida dos gêmeos.

O projeto estabelece que 
só vão receber o dinheiro as 
famílias que tiverem três ou 
mais gêmeos a partir da pu-
blicação na nova lei. Regina 
Sousa informou que Santa 
Catarina é o único estado da 
Federação que conta com 
uma lei que concede bene-
fício assistencial de caráter 
financeiro em casos similares. 

Ela defendeu que a expe-
riência deve ser reproduzida 
pela União nos demais esta-
dos como forma de aliviar a 
pressão exercida sobre o orça-
mento das famílias diante da 
possibilidade de agravamento 
de sua condição econômica 
em virtude do nascimento de 
três ou mais gêmeos.

Raquel Dodge será a nova procuradora-geral
Ministério Público Federal será chefiado pela primeira vez por uma 
mulher. Indicada defendeu a manutenção dos instrumentos de 
combate à corrupção e a outros crimes, como o tráfico de drogas

Raquel Dodge é sabatinada na reunião presidida por Edison Lobão, tendo Roberto Rocha como relator da indicação
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Regina Sousa é relatora de projeto 
que beneficia gestação múltipla 

Ro
qu

e d
e S

á/
Ag

ên
cia

 Se
na

do


