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Os jovens sonham ser livres e independentes. Por isso, o Congresso Nacional 
aprovou o Estatuto da Juventude, que permite a você que tem entre 15 e 29 
anos viver com mais autonomia. 

É a lei ajudando os jovens a 
alçar voos cada vez maiores.
 

Liberdade é ter autonomia
O SENADO VOTOU. 

AGORA É LEI 
Estatuto da Juventude

saiba mais em: 
www.senado.leg.br/agoraelei
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Senadores na reunião em que a CCJ 
aprovou a proposta que trata do FPM

Risco crescente de escassez mobiliza 
senadores pelo uso racional da água 

apesar de 12% da água doce 
superfi cial do planeta estar no 
Brasil, país sofre difi culdades de 
abastecimento. no Senado, diver-

sos projetos tratam do combate ao 
desperdício, além de iniciativas 
de acompanhamento de obras de 
 infraestrutura necessárias.  4

Atraso em obras de infraestrutura é apontado como causa de dificuldades para abastecer a população
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Senado quer fatia maior de 
imposto federal para municípios
Após passar por comissões, vai para o Plenário a proposta que eleva de 23,5% para 24,5% a parcela do IR e do IPI reservada às prefeituras

Será votada pelo 
Plenário, em data 
ainda a ser marcada, 

a PEC 39/2013, que prevê 
um aumento de um 
ponto percentual na fatia 
do imposto de renda 
(ir) e do imposto sobre 
Produtos industrializados  
(iPi) que vai para o 
Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). 
Originalmente, a proposta 
previa um aumento de dois 
pontos percentuais, mas 
acabou sendo modifi cada 
por sugestão do governo 
federal, que temia um 
impacto muito grande em 
suas contas.  3

Abdias, defensor da causa negra que dá nome à comenda

Gil e Martinho da Vila 
receberão homenagem

Os dois cantores estão entre as personali-
dades que receberão do Senado a Comenda 
abdias nascimento, por terem se sobressaí-
do na defesa da cultura afro-brasileira.  2

Serviços de 
saúde podem 
ser obrigados a 
exibir preços 4

Excepcionalmente, 
não publicamos o 
Cidadania, que volta 
na terça 5 de agosto.

Nomeados 
48 servidores 
aprovados em 
concurso 2

Onze PECs foram 
aprovadas 
no primeiro 
semestre  4
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O atOr MiltOn Gonçalves 
e os cantores e compositores 
Gilberto Gil e Martinho da 
Vila estão entre as sete per-
sonalidades que receberão a 
Comenda abdias nascimento, 
honraria criada pelo Senado 
no ano passado para homena-
gear pessoas que trabalham 
para proteger e valorizar a 
cultura afro-brasileira. 

a data da primeira edição do 
prêmio ainda não foi marcada, 
mas ocorrerá em uma sessão 
especial em novembro, mês 
em que é celebrado o Dia da 
Consciência negra.

também serão agraciados 
o ministro do Superior tri-
bunal de Justiça (StJ) Bene-
dito Gonçalves, a militante 
do movimento negro Edna 
almeida lourenço, conhecida 
como Ekdje Edna de Oiyá, e o 
professor e economista Sílvio 
Humberto dos Passos Cunha, 
fundador do instituto Cultural 
Steve Biko.

Será ainda uma concedida 
uma comenda póstuma a 
Francisco José do nascimento, 
o Dragão do Mar (1839–1914). 

Ele foi um símbolo da resistên-
cia popular cearense contra a 
escravidão e um expoente na 
luta abolicionista.

Igualdade racial
a distinção é resultado de 

um projeto apresentado por 
lídice da Mata (PSB-Ba) e 
Paulo Paim (Pt-rS) que se 
transformou na resolução 
47/2013. 

Os dois senadores ocupam, 
respectivamente, os cargos de 
vice-presidente e presidente 
do conselho que escolhe os 
vencedores.

neste ano, o conselho re-
cebeu 20 indicações. Elas 
puderam ser feitas por sena-
dores, deputados federais e 
entidades que desenvolvem 

atividades relacionadas à 
cultura negra.

a comenda leva o nome do 
jornalista e senador abdias 
nascimento, que morreu em 
2011, aos 97 anos. 

Ele é uma referência no 
Brasil nas questões de igual-
dade racial. Em 1948, junto 
com amigos, fundou o jornal 
O Quilombo, que deu voz a 
grupos sociais alijados da 
grande mídia.

Com a edição do ato ins-
titucional (ai) 5, em 1968, 
pela ditadura militar, abdias 
nascimento foi para o exílio 
e ficou 13 anos longe do Bra-
sil. Foi senador pelo rio de 
Janeiro entre 1997 e 1999. Ele 
assumiu a vaga após a morte 
de Darcy ribeiro.

A agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  

no endereço: http://bit.ly/agendaSenado
AgendA

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 

 `Plenário  Pronunciamentos
14h Sessão ordinária não deliberativa, destinada a discursos dos senadores.

Gilberto Gil e Martinho da Vila 
receberão prêmio do Senado
Os dois cantores e outras cinco personalidades serão agraciadas com a Comenda Abdias Nascimento, 
em reconhecimento pelos trabalhos que fazem para proteger e valorizar a cultura afro-brasileira

Figueiró elogia candidato  
do PSDB ao governo de MS

Senado nomeia mais 48 
aprovados do concurso de 2012

Conheça o perfil dos homenageados

ao discursar no Plená-
rio ontem, ruben Figueiró 
(PSDB-MS) manifestou apoio 
a reinaldo azambuja, candi-
dato do PSDB ao governo de 
Mato Grosso do Sul. azam-
buja foi prefeito da cidade 
de Maracaju (MS), deputado 
estadual e hoje é deputado fe-
deral. na opinião do senador, 
azambuja é “transparente e 
reconhecido pelos seus mé-
ritos como cidadão”.

Figueiró disse que o progra-
ma de governo de azambuja 
tem a força do idealismo. a 
proposta, denominada “Pen-
sando Mato Grosso do Sul”, foi 
construída durante mais de 
um ano, por meio da coleta 
de sugestões de cidadãos, 
realizada em assentamentos 
rurais, cidades do interior e 
na capital.

Conforme contou o sena-

dor, o plano 
de governo 
do PSDB es-
tadual tem 
como base 
avançar na 
saúde, revo-
lucionar a 
educação e primar pela se-
gurança. O plano também 
contempla a questão indíge-
na — tema em que Figueiró 
acusou o governo federal de 
omissão. 

Outro ponto destacado 
na proposta é a inversão do 
fluxo de desenvolvimento 
do estado. O senador lem-
brou que 70% da riqueza 
sul-mato-grossense estão 
concentrados na capital, 
Campo Grande. na opinião 
de Figueiró, a eleição de 
azambuja consagrará o ver-
dadeiro sentido de mudança.

O Senado publicou ontem 
as nomeações de mais 48 
aprovados no concurso pú-
blico de 2012. O prazo para 
nomeações desse concurso 
termina no final deste mês.

Pelo Diário Oficial da 
União, foram nomeados 6 
consultores legislativos — 3  
em assessoramento legisla-
tivo e 3 em  assessoramento 
em orçamentos.

também foram nome-
ados 42 analistas legis-
lativos, distribuídos nas 
seguintes áreas: processo 
 legislativo (8), registro e 
redação  parlamentar (5), 
administração (8), arqui-
tetura (1), engenharia (3), 
comunicação social (5), 
tecnologia da informação 
(9),  contabilidade (2) e 
 arquivologia (1).Benedito Gonçalves — 

nasceu em 1954, no rio de 
Janeiro. É formado em direito 
e se especializou em direito 
processual civil. Desembar-
gador federal desde 1988, 
assumiu o cargo de ministro 
do Superior tribunal de 
Justiça em 2008. Foi indicado 
por aloysio nunes  Ferreira 
(PSDB-SP) pelos méritos, 
competência e  conhecimento 
jurídico.

Gilberto Gil — Gilberto 
Passos Gil Moreira nasceu 
em 1942, em Salvador. O 
compositor, cantor, políti-
co, escritor, ambientalista 
e empresário é autor de 59 
discos e 28 livros e já recebeu 
inúmeros prêmios, incluindo 
o Grammy latino. a sugestão 
de seu nome partiu de inácio 
arruda (PCdoB-CE).

Martinho da Vila — tam-
bém indicado por inácio ar-
ruda, Martinho José Ferreira 
nasceu em 1938 em Duas 
Barras (rJ). O senador lembra 
que Martinho foi o primeiro 
sambista a ultrapassar a 
marca de 1 milhão de cópias 
vendidas.

Edna Lourenço — natural 
de Campinas (SP), onde nas-
ceu em 1951, Edna é conheci-
da como Ekdje Edna de Oiyá. É 
militante do movimento negro 
e fundadora da coordenação 
do Grupo Força da raça. Foi 
indicada pela deputada fede-
ral Janete Pietá (Pt-SP).

Milton Gonçalves — O ator 
e escritor nasceu de Monte 
Santo de Minas (MG), em 
1933. Com mais de 70 longas-
-metragens e 80 novelas, é 
também conhecido mili-

tante do movimento negro. 
Foi indicado pelo deputado 
federal leonardo Picciani 
(PMDB-rJ).

Sílvio Humberto Cunha — 
indicado por lídice da Mata 
(PSB-Ba), ele nasceu em 
Salvador. Doutor em econo-
mia, é professor da Univer-
sidade Estadual de Feira de 
Santana (Ba) e fundador do 
instituto Cultural Steve Biko, 
que atua na valorização da 
 comunidade negra.

Francisco do Nascimento 
(in memoriam) — indicado 
por José Pimentel (Pt-CE), 
 Francisco José do nascimento 
é considerado um expoente 
na luta abolicionista no Bra-
sil. Em 1884, o Dragão do 
Mar ajudou na libertação de 
escravos na então província 
do Ceará.
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A TV Senado transmite a partir das 14h, segundo o Regimento Interno e o 
Ato 21/2009 da Comissão Diretora, a sessão plenária. As reuniões podem 
ser  acompanhadas ao vivo pela internet (www.senado.leg.br/tv) e, em Brasí-
lia,   pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV Senado

Gilberto Gil, Martinho da Vila e Milton Gonçalves, que serão homenageados
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a lei de licitações pode 
passar a estabelecer limites 
e controles à adesão a regis-
tros de preços, o que é uma 
forma simplificada de con-
tratação de bens e serviços 
na administração pública já 
prevista nessa norma (lei 
8.666/1993). a adesão per-
mite que a proposta mais 
vantajosa obtida por meio 
de um registro já homolo-
gado seja aproveitada por 
outros órgãos e entidades 
que não tenham participado 
do  certame licitatório.

O procedimento denomi-
nado “carona” vem tendo 
crescente uso desde a década 
passada. Porém, diante de 
distorções na aplicação, 
rodrigo rollemberg (PSB-
DF) sugeriu projeto de lei 
(PlS 161/2012) para impor 
limites. Segundo o senador, 
o objetivo é preservar os 
“princípios da competição, 
da igualdade de condições 
entre os licitantes e da busca 
da maior vantagem para a 
administração”.

a proposta, que está pronta 
para votação na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
define papéis e obrigações 
adicionais para os órgãos 
que decidirem compartilhar 
os registros de preços. além 
disso, veda a possibilidade 
de adesão a registros pro-
movidos por outra esfera 
federativa, regra levemente 
flexibilizada pelo relator, 
Pedro taques (PDt-Mt), 

que recomenda a aprovação 
da matéria na forma de um 
texto substitutivo.

na prática, a proposta 
confere força de lei a meca-
nismos que foram em gran-
de medida adotados pela 
administração federal por 
meio do Decreto 7.892/2013, 
posterior à apresentação do 
projeto de rollemberg. De 
todo modo, taques considera 
conveniente transpor para a 
lei de licitações, de alcance 
nacional, os pontos centrais 
desse decreto. assim, as 
regras passam a valer tam-
bém para todos os Poderes 
e esferas federativas (União, 
estados, Distrito Federal e 
municípios).

Um ponto importante da 
proposta é o que tem objeti-
vo de vedar a adesão a regis-
tros de preços promovidos 
por outra esfera federativa. 
nos últimos tempos, como 
forma de burla à compe-
tição, órgãos de um ente 
federado vinham aderindo 
a registros realizados em 
outra esfera ao constatar que 
os preços lançados em ata 
eram mais elevados do que 
os vigentes na sua própria 
região.

taques informa que esse 
tipo de conluio foi consta-
tado por recente comissão 
parlamentar de inquérito. 
na maior parte das vezes, 
o objetivo seria beneficiar 
a empresa fornecedora, em 
detrimento do erário. 
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Senadores buscam mais 
recursos para municípios
Plenário votará proposta que eleva de 23,5% para 24,5% parcela do Imposto de Renda e do IPI destinada 
a municípios. Outro projeto, que ainda está em comissão, institui contribuição previdenciária sobre receita

O aUMEntO DE um ponto 
percentual no repasse do di-
nheiro do imposto de renda 
e do imposto sobre Produtos 
industrializados (iPi) para o 
Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) está longe de 
acabar com a luta das cidades 
por mais verbas. O reajuste 
foi aprovado no último dia 16 
pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

a proposta (PEC 39/2013), 
que ainda será submetida ao 
Plenário, eleva o percentual do 
ir e do iPi destinado aos mu-
nicípios de 23,5% para 24,5%.

inicialmente, o senador li-
cenciado armando Monteiro  
(PtB-PE) havia endossado o 
texto original, de ana amélia 
(PP-rS), apoiado pela Confede-
ração nacional de Municípios 
(CnM), que previa aumento de 
dois pontos percentuais.

Por meio de um substituti-
vo, armando apenas incluiu 
uma regra de transição, que 
faria o aumento de maneira 
escalonada, na proporção de 
0,5 ponto por ano. a intenção 
era conciliar o aumento pro-
gressivo do aporte financeiro 
aos municípios e a manuten-
ção dos compromissos com 
a responsabilidade fiscal e o 
gerenciamento eficiente da 
política macroeconômica.

no entanto, o governo re-
solveu encaminhar, por meio 
de uma emenda de Humberto 
Costa (Pt-PE), um aumento 
menor: um ponto percentual, 
diluído em dois anos (0,5 ponto 
por ano).

— Fiz o relatório propondo 
dois pontos percentuais, mas, 
dada a realidade fiscal, o go-
verno entendeu que só deveria 
assumir esse compromisso 
no horizonte de dois anos. 
a solução gradualista, antes 
de causar prejuízo aos entes 
municipais, se afigura como 
realista, porque não há como 
desconhecer que a medida 
implicará um impacto fiscal 
na conta da União. Estamos 
falando de r$ 7,5 bilhões — 
afirmou armando.

O senador licenciado espera 
que, mais para a frente, seja 
possível apresentar uma nova 
proposta para se alcançarem os 
dois pontos originais. na ava-

liação dele, esse seria “o ponto 
desejável para a recomposição 
das finanças municipais”.

Contribuição
romero Jucá (PMDB-rr) 

aposta em outra frente para 
aliviar as finanças municipais. 
Ele é autor do PlS 215/2014, 
que institui contribuição pre-
videnciária sobre a receita 
corrente líquida (rCl) — e não 
sobre a folha de salários — para 
os municípios com até 80 mil 
habitantes. a matéria aguarda 
indicação de relator na Comis-
são de assuntos Econômicos 
(CaE).

De acordo com Jucá, a 
contribuição proposta cor-
responderia a 1% da média 
mensal da rCl. a medida foi 
inspirada nas desonerações 
das folhas de pagamentos 
concedidas pelo governo a 
empresas privadas. O novo 
regime seria opcional.

Armando Monteiro e Ana Amélia: proposta para auxiliar cofres das prefeituras

Texto de Rollemberg, relatado por Taques, tem decisão terminativa na CCJ

Projeto impõe mais rigor 
para licitação simplificada 

Substitutivo prevê revisão  
de preços registrados em ata

O objetivo de um órgão que 
faz um registro de preços é 
licitar bens e serviços sem 
a definitiva obrigação de 
adquirir os itens previstos no 
edital, cujos quantitativos são 
estimados com base no pa-
drão habitual de consumo de 
um período. as contratações 
poderão ser feitas na medida 
das necessidades. Mas é ne-
cessário realizar concorrência 
ou pregão e depois assinar 
uma ata de registro de preços.

taques propõe no substitu-
tivo que o prazo de validade 
da ata de registro de preços 
não seja superior a doze 
meses, incluídas eventuais 
prorrogações. além disso, o 
texto permite que os preços 

registrados sejam revistos em 
decorrência de eventual re-
dução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que 
eleve o custo dos serviços ou 
bens registrados. Caberá ao 
órgão gerenciador promover 
as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as 
restrições previstas na lei de 
licitações. no caso de redu-
ção dos preços, é permitida 
a retirada dos registros pelos 
fornecedores que não aceita-
rem a variação, sem qualquer 
sanção.

a matéria receberá decisão 
terminativa na CCJ. assim, 
caso aprovada, poderá seguir 
de imediato para exame na 
Câmara dos Deputados. 

Para Raupp, decisão do Brics de criar banco é acertada

Comissão já ouviu presidentes do BndeS e da Petrobras

Em discurso ontem, Valdir 
raupp (PMDB-rO) para-
benizou o Brasil, a rússia, 
a Índia, a China e a África 
do Sul, que formam o Brics, 
pela criação do novo Banco 
de Desenvolvimento (nBD) 
e do arranjo Contingente de 
reservas durante a reunião de 
cúpula realizada na semana 
passada, no Brasil.

raupp registrou que o nBD 
terá sede em Xangai, na China, 
e a presidência será exercida 
rotativamente pelos países do 
Brics, começando pela Índia. 
O senador ressaltou que os 
cinco países representam 
21% do PiB mundial, 42% da 

população e 45% da força de 
trabalho do planeta. Juntos, 
têm o “maior poder de con-
sumo do globo”.

na interpretação de raupp, 
a criação do banco de desen-
volvimento e do fundo anticri-

ses são mais um passo para a 
consolidação do grupo, que, 
mesmo não sendo um bloco 
econômico oficialmente, tem 
“considerável peso econômico 
e geopolítico”.

Esses dois novos instrumen-
tos, explicou raupp, servirão 
para financiar projetos de 
infraestrutura e de desenvol-
vimento sustentável e prote-
ger as economias dos países 
membros das flutuações do 
mercado internacional. além 
disso, outros países emergen-
tes ou em desenvolvimento 
também poderão ser benefi-
ciados com recursos do banco 
e do fundo de contingência.

a Comissão de assuntos 
Econômicos (CaE) organizou 
no primeiro semestre audiên-
cias para discutir o controle da 
inflação e os investimentos do 
Banco nacional de Desenvol-
vilmento Ecomômico e Social 
(BnDES) e da Petrobras. 

À CaE, o presidente do 
BnDES, luciano Coutinho, 

disse que o banco de fomento 
se guia pelos marcos legais 
brasileiros e internacionais 
ao analisar financiamentos 
em outros países, e que es-
tes foram responsáveis por 
apenas 5% dos investimentos 
do banco. alvaro Dias (PSDB-
Pr) criticou:

— Estamos financiando 

portos em Cuba e os nossos 
portos estão sucateados. 

a presidente da Petrobras, 
Graça Foster, admitiu que a 
compra de uma refinaria em 
Pasadena, nos EUa, não foi 
um bom negócio: 

— É, hoje, um projeto de 
baixa probabilidade de recu-
peração do resultado. 
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Os hospitais, as clínicas 
e os consultórios podem 
ser obrigados a exibir 
a tabela de preços dos 
 serviços. a exigência 
está no Projeto de lei do 
Senado (PlS) 92/2014, 
de Jayme Campos (DEM-
Mt), que neste momento 
está em análise na Comis-
são de assuntos Sociais 
(CaS).

Segundo o projeto, a ta-
bela deve contemplar os 
preços de consultas com 
médicos e outros profis-
sionais, exames, custos 
administrativos e outros 
serviços oferecidos. a 
tabela precisa exibir os 
preços de forma clara e 
em local de fácil acesso. 

Os estabelecimentos 
que não atenderem à 

exigência cometerão 
uma infração sanitária 
e poderão também re-
ceber sanções previstas 
no Código de Defesa do 
Consumidor.

Segundo o autor do 
projeto, os brasileiros 
encontram dificuldades 
de toda ordem, seja na 
rede pública, seja no se-
tor privado. aqueles que 
não têm plano de saúde 
e recorrem ao atendi-
mento na rede privada 
são surpreendidos com 
“contas absurdamente 
caras” após internações 
ou atendimentos.

Para o senador, a exibi-
ção da lista é fundamental 
para que os usuários te-
nham fácil acesso aos pre-
ços dos procedimentos. 

— trata-se de uma 
medida simples, mas 
necessária. Milhões de 
brasileiros serão bene-
ficiados, seja para ter 
elementos para decidir 
pela utilização ou não 
de tais serviços, seja para 
efetivamente controlar os 
custos e os preços.
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a PrEOCUPaçãO COM o imi-
nente racionamento de água 
em grandes centros urbanos 
e com o risco de redução da 
disponibilidade do recurso 
mesmo em médias e pequenas 
cidades mobilizou a atenção 
dos senadores no primeiro 
semestre. Os parlamentares 
ouviram especialistas e avan-
çaram na votação de projetos 
para promover o uso racional 
de recursos hídricos.

Os senadores ouviram do 
diretor-presidente da agência 
nacional de Águas, Vicente an-
dreu Guillo, um alerta quanto 
à dificuldade de gestão do 
abastecimento de água, por 
falta de norma legal sobre a 
interligação de rios e reserva-
tórios estaduais e federais. Em 
debate realizado em junho na 
Comissão de infraestrutura 
(Ci), ele defendeu mudanças 
na Constituição para promo-
ver a necessária colaboração 
federativa.

a situação no semiárido nor-
destino também foi analisada 
na audiência pública. De acor-
do com o secretário-executivo 
do Ministério da integração 
nacional, irani Braga ramos, 
previsões meteorológicas de 
pouca chuva indicam possível 
agravamento da situação na 
região.

Cientes da gravidade da si-
tuação, os senadores acompa-
nham a execução dos projetos 
para a transposição do rio São 

Francisco, principal ação do 
governo federal para reduzir o 
impacto da seca no semiárido.

Durante debate realizado em 
maio em comissão no Senado 
que acompanha os projetos no 
São Francisco, o ministro da 
integração, Francisco teixeira, 
garantiu que as obras para a 
transposição deverão estar 
concluídas até final de 2015.

Vital do rêgo (PMDB-PB), 
que preside a comissão, quer 
que o Senado tenha acesso em 
tempo real aos dados sobre o 
avanço das obras e também 
sugeriu ao ministério ampliar 
a divulgação do andamento 
dos trabalhos.

Água da chuva
Uma das alternativas para 

diminuir o uso de água trata-
da, está em exame no Senado 
projeto que torna obrigatória 
a coleta, o armazenamento e 
o uso de águas pluviais para 
irrigar áreas verdes e lavar 
calçadas.

O Projeto de lei do Senado 
(PlS) 112/2013, que tem esse 
objetivo, foi aprovado no pri-
meiro semestre pela Comissão 
de assuntos Sociais (CaS) e 
aguarda deliberação da Comis-
são de Meio ambiente (CMa).

O texto, de João Durval (PDt-
Ba), reduz pela metade a taxa 
de prestação do serviço público 
de drenagem pluvial urbana 
paga pelos estabelecimentos 
construídos com a tecnologia 

adequada e por aqueles que 
adotarem sistemas de captação 
de água da chuva.

a proposta determina ainda 
a criação de programas para 
incentivar a adoção de medidas 
para acabar com vazamentos 
na rede de abastecimento e 
a instalação de dispositivos 
que economizam água, como 
bacias sanitárias de volume 
reduzido de descarga. 

Reúso
também está em estudo na 

CMa projeto que incentiva o 
reúso de água proveniente de 
esgoto e de demais efluentes 
líquidos domésticos e indus-
triais, desde que dentro de 
padrões definidos na reso-

lução 54/2005, do Conselho 
nacional de recursos Hídricos 
(CnrH).

O projeto (PlS 12/2014) 
concede redução de 75% do 
imposto de renda e isenção 
da contribuição de PiS-Pasep 
e Cofins para empresa que 
produzir ou distribuir água 
de reúso.

O texto determina ainda o 
fim do iPi e da contribuição de 
PiS-Pasep e Cofins no caso de 
compra de equipamentos de 
tratamento de água de reúso.

Depois de votado na CMa, a 
proposta precisará ainda pas-
sar pela Comissão de assuntos 
Econômicos (CaE), em decisão 
terminativa.

tramita ainda no Senado o 

PlC 51/2014, que obriga o uso 
de torneiras com dispositivo 
de vedação automática de 
água em todos os banheiros 
de uso coletivo localizados em 
edifícios públicos, comerciais 
e residenciais que forem cons-
truídos a partir da aprovação 
do texto.

a proposta estabelece que 
os novos edifícios que não se 
enquadrarem na nova regra 
não receberão o habite-se. 
Determina, ainda, que a fisca-
lização será feita pelos órgãos 
municipais.

a matéria será analisada 
pelas Comissões de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) e de 
Desenvolvimento regional e 
turismo (CDr).

Mesmo tendo 12% da água doce superficial do planeta, o Brasil enfrenta problemas que resultam da falta de regulação adequada e de atrasos em obras de infraestrutura

Senadores propõem combate ao desperdício de água

Sistema Cantareira, em São Paulo, capta água da reserva técnica: chuvas abaixo do esperado agravam a situação de abastecimento 

Senadores em votação no Plenário: 11 PECs aprovadas até agora

Para Odacir, governo ignora 
vítimas de enchente em RO

Plenário aprovou 11 PECs 
no primeiro semestre

Projeto obriga consultórios 
e hospitais a exibir preços

Odacir Soares (PP-rO) 
afirmou ontem que o po-
der público está omisso 
quanto à situação dos 
desabrigados em ron-
dônia após a cheia do 
rio Madeira, ocorrida no 
início do ano. De acordo 
com o senador, famílias 
ainda estão abrigadas 
em barracas de lona em 
condições precárias e 
sub-humanas.

Ele cobrou ações de 
prevenção por parte do 
governo e lamentou a 
negligência no socorro 
às famílias atingidas. 
Odacir lembrou que a 
presidente Dilma rous-
seff viu de perto a situ-
ação dos desabrigados 
e prometeu prorrogar o 
seguro-defeso para os 

pescadores prejudicados. 
O recurso, no  entanto, 
não foi liberado por ques-
tões  burocráticas.

— as condições sub-
-humanas em que estão 
vivendo os atingidos pelas 
cheias parecem não sen-
sibilizar as autoridades 
públicas municipais, es-
taduais e federais — disse 
o senador, que alertou 
para o risco de novas 
enchentes e de surtos de 
doenças como a leptos-
pirose e a malária.

Segundo ele, o governo 
não pode ser apenas “um 
instrumento de socorro 
nos momentos difíceis”:

— tem que estar pre-
sente e atuante na pre-
venção e na recuperação 
das áreas afetadas. afinal 
de contas, não estamos 
tratando apenas de ques-
tão material e econômica. 
Estamos lidando com 
saúde pública e vidas 
humanas. 

O senador disse que o 
rio Madeira voltou a subir 
e que a população teme 
que a situação se agrave.

O Plenário do Senado 
aprovou no primeiro 
semestre 11 propostas de 
emenda à Constituição 
(PECs). Cinco delas foram 
promulgadas pelo Con-
gresso nacional e já estão 
em vigor. Entre elas, está 
a que amplia a presença 
da Defensoria Pública em 
todo país. 

O texto determina que 
a União e os Estados têm 
até oito anos para criar 
a estrutura necessária 
e assegurar o trabalho 
dos defensores públicos 
em todas as comarcas 
do Brasil. 

— Se queremos dar 
condição de dignidade 
á população brasileira, 

nós temos que garantir 
justiça e advogados para 
a população que não 
pode pagar advogados 
no país. a Defensoria Pú-
blica é a extensão de uma 
ação que a gente pode 
chamar de Justiça para 
todos — disse romero 
Jucá (PMDB-rr). 

também foi aprovada 
neste ano a PEC que per-
mite a desapropriação de 
terra onde for comprova-
do trabalho escravo. Pelo 
texto, as propriedades 
urbanas e rurais serão 
destinadas a programas 
de reforma agrária ou de 
habitação popular, sem 
qualquer indenização ao 
proprietário. 


