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Casa investe em tecnologia da informação  2 Indústria quer apoio para voltar a crescer  8

Orçamento 
terá emendas 
de novos 
parlamentares

Braga afasta 
possibilidade 
de racionar 
energia

Em reunião com a ban-
cada do PMDB no Sena-
do, o ministro de Minas 
e Energia, Eduardo 
Braga, disse que sistema 
energético do país está 
mais interligado e menos  
dependente das usinas 
hidrelétricas, que enfren-
tam uma crise hídrica.  7  Senadores acompanham exposição de Eduardo Braga, para quem o país avançou muito desde a crise energética de 2001

O presidente do Senado, Renan 
Calheiros, e o senador Romero Jucá 
na sessão de ontem: agenda de 
trabalho até março está definida

Cada um poderá 
destinar R$ 10 
milhões. Ontem a 
Câmara dos Deputados 
aprovou o orçamento 
impositvo, que obriga a 
execução das emendas 
individuais.  6

Renan diz que textos da reforma 
política serão votados em março
Segundo o presidente do Senado, 10 propostas podem ir a Plenário, como a que restringe doações a campanhas e a que altera a regra para reeleição

Foi apresentada 
ontem a agenda 
de trabalho do 

Senado para as próximas 
semanas. Além da votação 
de textos da reforma 
política, serão realizadas 
sessões temáticas sobre 
a segurança pública e as 
crises de água e energia, 
haverá uma reunião 
com industriais, será 
promulgada a PEC da 
Ciência e Tecnologia 
e será instalada a 
Comissão Parlamentar 
Mista Permanente de 
Acompanhamento  
da Violência contra  
a Mulher. 3

Sindicatos 
criticam medidas 
provisórias  7

Lideranças dos 
partidos já foram 
definidas  4

Oposição se 
articula para criar 
CPI do BNDES  8

Formação de 
comissões ainda 
está em debate  5

Em Discussão! analisa 
sistema político-eleitoral

A 24ª edição da revista 
Em Discussão!, sobre re-
forma política, traz em 
48 páginas a análise de 
senadores, especialistas e 
eleitores sobre os princi-
pais pontos abordados em 
projetos que tramitam há 
alguns anos. Temas como 
financiamento de campa-

nha, voto facultativo, re-
eleição e sistema propor-
cional já foram discutidos 
em várias comissões. 
Além do panorama no Bra-
sil, a revista produzida pela 
Secretaria Agência e Jornal 
do Senado apresenta siste-
mas políticos e eleitorais de 
outros países.  2
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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  Sessão deliberativa extraordinária
11h A MP 658/2014, que prorroga para novembro a entrada em vigor da Lei das ONGs, está 
na pauta da sessão deliberativa extraordinária. Às 14h, sessão deliberativa ordinária.

 `PreSidênciA  reunião da Mesa
10h30 Renan Calheiros participa de reunião da Mesa do Senado e, às 11h, preside a sessão 
extraordinária no Plenário. Às 15h, recebe José Ronaldo Marques da Silva, presidente do 
Sindicato Nacional dos Cegonheiros. Já às 15h30, recebe André Puccinelli, ex-governador de 
Mato Grosso do Sul. Às 16h, preside a ordem do dia.

A TV Senado transmite a partir das 11h, segundo o Regimento Interno e o Ato 21/2009 da 
Comissão Diretora,sessão deliberativa extraordinária. As reuniões podem ser 
acompanhadas ao vivo pela internet (www.senado.leg.br/tv) e, em Brasília, pela TV 
Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV SENaDO

Senado amplia capacidade 
de armazenamento de dados

Como parte da estratégia de modernização, foram adquiridos 100 servidores de rede, que permitirão 
à Casa armazenar 1,5 mil terabytes, em vez dos atuais 175. Velocidade da internet quadruplicou

O SEnADO PrATiCAMEnTE 
quadruplicou a velocidade 
de conexão com a internet e 
aumentou em quase dez vezes 
a capacidade de armazena-
mento de dados. A transfe-
rência de dados passou de 300 
Mbps para 1,1 mil Mbps. Há 
negociação com os provedores 
para que isso não traga custos 
adicionais ao Senado.

— Em tecnologia da infor-
mação, é natural que os servi-
ços melhorem e mantenham 
o mesmo custo. Em casa, por 
exemplo, hoje contratamos 
uma internet de 30 Mbps e há 
pouco tempo o máximo eram 
10 Mbps. Como o Senado tem 
contrato a preço fixo, estamos 
negociando com as empresas 
o aumento da velocidade — 
informou o coordenador de 
infraestrutura de Tecnologia 
da informação do Prodasen, 
André Molina.

Com um investimento de r$ 
20 milhões, foram adquiridos 
mais de 100 novos servidores 
de rede e foi ampliada a ca-
pacidade de armazenamento 
de 175 para 1,5 mil terabytes. 
Os recursos para as melhorias 

vêm da venda da folha de 
pagamentos do Senado ao 
Banco do Brasil e à Caixa — 
negócio que gerou receita de 
r$ 100 milhões à Casa.

De acordo com Molina, 
a capacidade não apenas 
aumentou, como houve 
racionalização no uso das 
máquinas. Ele explicou que 
foram adquiridos quatro 
storages (termo técnico que 
designa uma espécie de disco 
rígido de grande capacidade), 
cada um para uma função 
específica: correio eletrôni-
co, banco de dados, drive de 
rede e aplicações e ambiente 
virtual.

— Dessa forma, foi possível 
adquirirmos equipamentos 
com configuração muito 
mais eficiente — esclareceu 
o coordenador.

E-mail
Como consequência, a 

capacidade de e-mail dos 
funcionários do Senado 
aumentou para 1 gigabyte e 
passou a ser possível o envio 
e recebimento de mensagens 
com até 25 megabytes — até 

então, o limite era de 5 me-
gabytes. A medida melhora 
não apenas o tráfego interno, 
mas também o recebimento 
de mensagens eletrônicas 
externas. Em dezembro de 
2014, por exemplo, o Senado 
recebeu 8 milhões de e-mails.

O Senado também firmou 
um convênio com a Câmara 
dos Deputados para que as 
instituições possam trocar 
espaço de suas salas-cofre. 
O objetivo é manter o fun-
cionamento ininterrupto das 
principais aplicações durante 
imprevistos, como problemas 
elétricos.

Os avanços fazem parte 
de uma série de projetos 
iniciados em 2012. Segundo 
Molina, outros equipamen-
tos estão sendo adquiridos 
e os benefícios ainda serão 
sentidos ao longo do ano. O 
coordenador adiantou que o 
próximo passo é a ampliação 
dos drives de rede para per-
mitir o armazenamento de 
mais documentos e mídias 
digitais pelos gabinetes par-
lamentares e pelas unidades 
administrativas do Senado.

Com o objetivo de tornar 
facilmente acessíveis as fotos 
que formam o arquivo foto-
gráfico histórico do Senado, a 
Casa passou a integrar o The 
Commons, projeto criado pelo 
site de compartilhamento de 
imagens Flickr.

O Senado é o primeiro órgão 
da América Latina a se unir 
ao projeto, que alcançou em 
janeiro de 2015 o número de 
100 instituições associadas. 
Entre elas, estão a Biblioteca 
do Congresso dos Estados 
Unidos, a Biblioteca nacional 
da Suécia, a Agência Espacial 
nasa e a Universidade de 
Harvard, além de institui-
ções de diversos países como 

Canadá, Austrália, Estônia e 
Dinamarca.

O The Commons foi criado 
em 16 de janeiro de 2008, 
quando foi lançado um pro-
jeto-piloto em parceria com 
a Biblioteca do Congresso 
dos EUA. O objetivo do The 
Commons é facilitar o acesso 
a coleções fotográficas de pro-
priedade pública e, ao mesmo 
tempo, permitir que o público 
geral contribua com informa-
ções e conhecimento sobre 
as imagens disponibilizadas.

Todas as imagens publicadas 
nas contas vinculadas ao The 
Commons estão sob a licença 
“sem restrições de direitos 
autorais conhecidas”. São 

imagens que fazem parte do 
acervo das instituições, mas 
que nem sempre possuem 
créditos, datas ou outras in-
formações para identificação. 
Com a licença-padrão no The 
Commons, as imagens estão 
disponíveis para visualização 
do público, mas a instituição 
que as publica não fornece 
garantia expressa de uso a ter-
ceiros que desejam republicar 
as fotografias.

As fotos mais recentes pro-
duzidas pela Agência Senado 
estão disponíveis em outra 
conta do Flickr que já possui 
mais de 40 mil imagens, todas 
disponíveis para uso sob a 
licença Creative Commons.

André Molina, coordenador do Prodasen, diz que o aumento da velocidade da internet não deverá ter custos extras

Gráfico da revista simula composição de bancadas com e sem coligações

Arquivo de fotos se une a projeto global

Por motivos técnicos, os pronunciamentos de senadores realizados no Plenário após 
as 18h40 de ontem serão publicados na próxima edição do Jornal do Senado.

aDIamENTO

Revista Em Discussão! 
analisa reforma política

A 24ª edição da revista Em 
Discussão!, sobre reforma po-
lítica, foi entregue ontem aos 
senadores. Tema prioritário 
na agenda do Executivo e do 
Legislativo em 2015, segundo 
o presidente do Senado, re-
nan Calheiros, a reforma deve 
ocupar os principais debates 
no Congresso este ano.

A publicação traz a análise 
de senadores, cientistas políti-
cos e cidadãos comuns sobre 
os principais pontos da refor-
ma abordados em projetos 
que tramitam há alguns anos. 
Temas como financiamento 
de campanha, voto facultativo, 
reeleição, escolha de depu-
tados já foram tratados em 
várias comissões destinadas 
a formular propostas.

Além do panorama da refor-
ma no Brasil, com a demanda 
prioritária da presidente Dil-
ma, o clamor das manifesta-
ções de 2013 e a dificuldade de 
alteração das regras, a revista 
apresenta sistemas políticos 
e eleitorais de outros países.

As 48 páginas da edição 
abordam as possibilidades 
de mudanças trazidas pelas 
propostas. Para uma delas 
— o fim das coligações nas 
eleições para deputados e 
vereadores —, a equipe da 
revista fez uma simulação que 
mostra que, sem as alianças, 6 
dos 28 partidos que elegeram 
deputados federais ficariam 
sem representantes na Câma-
ra. Já PMDB, PT, PSDB e PSB 
aumentariam as bancadas. 
Somados, os quatro partidos 
teriam dois terços da Câmara.

A revista ouviu de senadores 
e especialistas que a reforma 
política pode até alterar regras, 
mas não vai mudar a maneira 
como o eleitorado escolhe 
candidatos e partidos. Mais 
que isso, a avaliação é que a 
democracia brasileira fun-
ciona bem se comparada às 
de outros países, já que não 
há sistema político perfeito.

Uma simulação feita por profis-
sionais de tecnologia da informação 
para a revista Em Discussão!, com 
base em dados das últimas eleições 
para deputado federal do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mostra que, 
se as coligações estivessem proibidas 
no pleito de 2014, 6 dos 28 partidos 
que conseguiram eleger parlamenta-
res ficariam de fora da composição 
da Câmara. Ou seja, como antecipou 
o cientista político David Fleischer, o 
fim das coligações já funcionaria, na 
prática, como uma barreira, dificul-
tando a eleição de deputados por le-
gendas com menos votos.

Mais que isso, a simulação mostra 
que PMDB e PT teriam elegido quase 
metade a mais de deputados. Assim, 
os dois partidos juntos, em vez de 
27% do total de deputados federais 
(136), teria 40% (203), o que pode-
ria facilitar a costura de uma maioria 
parlamentar pelo governo.

Além dos dois partidos governis-
tas, os oposicionistas PSDB e PSB 
também teriam acréscimos subs-
tanciais nas bancadas. PSOL, PRTB 
e PTdoB ganhariam de 1 a 2 vagas, 
enquanto 21 partidos perderiam re-
presentação (veja a tabela).

Simulação vs. realidade
O exercício feito com os dados do 

TSE isolou, em cada um dos estados, 

os votos dados aos candidatos e às 
legendas de cada partido e aplicou 
os quocientes eleitorais. Aqueles que, 
sozinhos, obtiveram mais votos que 
o mínimo necessário elegeriam de-
putados e dividiriam as sobras, que 
foram substancialmente maiores, já 
que mais votos seriam dados a can-
didatos em listas partidárias que não 
alcançariam quocientes eleitorais.

Em alguns cenários simulados, 
apenas um partido obteve um quo-

ciente eleitoral, como foi o caso do 
PT no Acre e no Distrito Federal. 
Nesses casos, com cerca de 20% dos 
votos, o partido teria direito a todas 
as vagas disponíveis.

Vale lembrar que, se a proibição 
às coligações fosse realidade antes 
das convenções, partidos com me-
nor alcance eleitoral fariam menores 
investimentos em candidaturas pró-
prias, o que mudaria substancialmen-
te os resultados da  simulação.

PMDB
PT
PSDB
PSB
PP
PSD
PR
PTB
PRB
DEM
PDT
PSC
SD
PV

PSOL
Pros
PPS
PCdoB
PRTB
PTdoB
PHS
PTN
PEN
PMN
PRP
PTC
PSDC
PSL

Eleitos EleitosPartido PartidoSem coligação Sem coligação
66
70
54
34
36
37
34
25
21
22
19
12
15
8

102
101
71
41
33
29
24
19
15
13
12
10
7
7

5
11
10
10
1
1
5
4
2
3
3
2
2
1

6
6
5
5
3
2
1
1
0
0
0
0
0
0

PT e PMDB juntos teriam 40% dos deputados federais 
Seis partidos não teriam representação, não fossem as coligações

Fonte: Simulação feita pela revista com base nos dados do TSE.

Quatro partidos concentrariam 
dois terços da composição 
da Câmara, caso legendas 

concorressem sozinhas

SEM COLIGAÇÕES,
MENOS PARTIDOS
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 � A revista está disponível em:  
www.senado.leg.br/emdiscussao
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O PrESiDEnTE DO Senado, 
renan Calheiros, anunciou 
ontem ao Plenário uma agen-
da de trabalho para as próxi-
mas semanas. Os projetos que 
tratam da reforma política 
estarão em votação já na pri-
meira semana de março. novo 
modelo de financiamento, 
reserva de vagas para mulhe-
res, regras para coligação e 
desincompatibilização estão 
entre os temas dos projetos a 
serem votados.

renan afirmou que matérias 
que tratam do assunto serão 
votadas no mesmo período 
no Senado e na Câmara dos 
Deputados. Ele lembrou que o 
Senado já aprovou medidas de 
reforma política, mas precisa 
avançar mais:

— Continuamos devendo à 
sociedade uma reforma orgâ-
nica — afirmou.

renan pediu à Secretaria-
-Geral da Mesa o envio urgente 
do texto do novo Código de 
Processo Civil (PLS 166/2010), 
aprovado em dezembro, para 
a sanção da Presidência da 
república. Para ele, trata-se 
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Renan anuncia agenda de trabalho até março
No fim do mês, industriais apresentarão propostas ao Senado. No início de março, reforma política começará a ser votada e comissão sobre violência contra mulher será instalada

Congresso deve alterar regras para 
acelerar votação de vetos presidenciais

Projetos para mudar sistema eleitoral fazem parte da pauta

O Congresso se reunirá no 
dia 24 para votar vetos presi-
denciais. Dez vetos estão na 
fila e quatro passarão a tran-
car a pauta até o fim do mês.

Antes do exame dos vetos, 
renan propõe a aprovação de 
novas normas para agilizar a 
votação desse tipo de matéria. 
Ele ressaltou que já houve 
avanços, como o projeto que 
estabeleceu prazo de 30 dias 
para a análise de vetos. Ainda 
assim, renan acredita serem 
necessárias outras mudanças.

— A modernidade, a racio-
nalidade e a própria sociedade 
não aceitam mais métodos 
jurássicos de votação de vetos, 
com sessões que duram até 
19 horas, como já aconteceu. 
O tumulto passa a ser uma 

opção política e o Congresso 
não pode ficar exposto a isso.

Dois dispositivos dos re-
gimentos internos das duas 
Casas precisam ser regula-
mentados: o uso de cédula 
eletrônica e a forma de apre-
sentação de destaque para 
votação em separado.

— Uma minuta do pro-
jeto será apresentada aos 
presidentes do Senado e 
da Câmara para então ser 
votada nas Mesas de cada 
Casa e depois no Plenário 
do Congresso. A ideia é que 
isso aconteça logo para que 
as novas regras valham na 
próxima sessão do Congres-
so — explica Luiz Fernando 
Bandeira, secretário-geral da 
Mesa do Senado.

no quesito reforma política, 
pelo menos dez propostas 
estão prontas para entrar na 
ordem do dia e algumas das 
votações ocorrerão simultane-
amente com a Câmara.

— Ou nós reformamos a po-
lítica ou todos seremos literal-
mente reformados — afirmou 
o presidente do Senado, renan 
Calheiros.

renan lembrou que o Senado 
já deu um passo em direção à 
reforma ao aprovar propostas 
como a que reduziu o número 
de suplentes de senador, ve-
dando postulação de parentes, 
a que diminuiu pela metade a 
exigência de assinaturas para 
leis de iniciativa popular, a que 
ampliou o voto aberto e a que 
agravou a pena para corrupção.

na lista de projetos prontos 
para votação em Plenário, es-

tão seis propostas de emenda 
à Constituição e quatro pro-
jetos de lei alterando regras 
eleitorais.

A PEC 40/2011, do ex-sena-
dor José Sarney, permite as 
coligações partidárias somente 
em eleições majoritárias (pre-
sidente, governador, senador e 
prefeito), vedando-as para as 
disputas de deputados federais 
e estaduais e vereadores. A PEC 
38/2011, também de Sarney, 
aumenta para cinco anos o 
mandato do Executivo e muda 
as datas de posse nos cargos.

As outras quatro PECs são 
as seguintes: a 73/2011 e a 
48/2012, que exigem desin-
compatibilização do presiden-
te, do governador e do prefeito 
que queiram se reeleger; a 
55/2012, que institui o voto 
facultativo; e a 58/2013, que 

estabelece novos critérios para 
criação de partidos.

Entre os projetos de lei pron-
tos para votação, estão o PLS 
60/2012, que restringe as do-
ações para campanhas; o PLS 
601/2011, que exige a divulga-
ção das receitas e despesas das 
campanhas; o PLS 268/2011, 
que trata sobre financiamento 
público de campanha; e o PLS 
295/2011 — Complementar, 
que aumenta o percentual 
de vagas para mulheres nas 
eleições proporcionais.

— nosso sistema proporcio-
nal é anacrônico, não reflete a 
vontade popular e ajuda a frag-
mentação partidária, gerando 
instabilidade — disse renan, 
qualificando de deformação o 
sistema que permite a um can-
didato com menos de mil votos 
eleger-se deputado federal.

Renan Calheiros preside sessão do Senado: projetos da reforma política começarão a ser votados nas próximas semanas

Viana, que presidiu a sessão ontem, foi relator 
da proposta na Comissão de Relações Exteriores

aprovado acordo com organização de proteção a migrantes
O Plenário do Senado aprovou ontem 

os termos do acordo firmado entre o 
governo e a Organização internacional 
para as Migrações (OiM) em abril de 
2010. O texto aprovado é o do Projeto 
de Decreto Legislativo (PDS) 3/2014, 
que segue agora para promulgação.

O acordo autoriza, por exemplo, a 
OiM a abrir escritório no Brasil e a ter 
os mesmos privilégios e imunidades 
concedidos às agências da Organização 
das nações Unidas (OnU) instaladas 
no país. Entre os privilégios, está a 
isenção tributária para ativos, rendas 
e outros bens da organização.

A OiM tem como objetivo defender a 
dignidade humana e o bem-estar dos 
migrantes. Em abril de 2014, o gover-

no federal anunciou parceria com o 
organismo para consolidar dados das 
rotas usadas pelos haitianos que entram 
ilegalmente no país e dos riscos a que 
são submetidos.

O senador Jorge Viana (PT-AC), que 
presidia a sessão, informou que o acor-
do precisava da aprovação no Senado 
para ter validade e disse que teve o 
privilégio de ser relator da proposta 
na Comissão de relações Exteriores  
(CrE). no relatório, Viana destacou 
que a OiM, criada em 1951, é a prin-
cipal organização intergovernamental 
voltada para a questão das migrações 
e conta com 155 Estados-membros, 
dedicando-se a solucionar os proble-
mas resultantes das migrações.

“O acordo, ao garantir à OiM e ao seu 
pessoal os mesmos privilégios e imu-
nidades conferidos às agências espe-
cializadas das nações Unidas, permite 
que aquela organização possa cumprir 
o objetivo de estabelecer cooperação 
no âmbito das migrações por período 
prolongado”, diz no documento.

Viana informou ao Plenário que 
a pauta está trancada pela Medi-
da Provisória (MP) 658/2014, que 
trata do Marco Civil das OnGs (Lei 
13.019/2014). O trancamento, porém, 
não atinge matérias como a do acordo 
internacional. 

A MP das OnGs pode ser votada pelo 
Plenário hoje, em sessão extraordinária 
marcada para as 11h.

da “mais importante matéria” 
que o Senado aprovou nos úl-
timos dois anos, por reforçar a 
rapidez e a transparência nas 
decisões judiciais.

Sessões temáticas
O presidente do Senado 

também anunciou que o Ple-
nário fará sessões temáticas 
para debater assuntos como 

as crises hídrica e elétrica, a 
segurança pública e a própria 
reforma política.

renan anunciou ainda que 
está prevista uma reunião no 
dia 25 com o setor produtivo 
da economia nacional. Enti-
dades como a Confederação 
nacional da indústria (Cni) 
e a Associação nacional dos 
Fabricantes de Veículos Au-

tomotores (Anfavea) poderão 
apresentar propostas para a 
agenda econômica.

Tecnologia
Uma sessão especial para 

promulgação da Proposta de 
Emenda à Constituição da 
Ciência e Tecnologia (PEC 
12/2014) está agendada para o 
dia 26. renan informou que já 

convidou o ministro da Ciên-
cia e Tecnologia, Aldo rebelo, 
para o evento.

no dia 3, será instalada a 
Comissão Parlamentar Mista 
Permanente de Acompanha-
mento da Violência contra a 
Mulher. renan explicou:

— Será um foro permanente 
para mostrar que a lei é mais 
forte que a lei do mais forte.

Programação
24/fev.  � Sessão do 

Congresso

25/fev.  � Encontro com o 
setor produtivo

26/fev.  � Promulgação 
da PEC da Ciência 
e Tecnologia

3/mar.  � Instalação 
da Comissão 
Parlamentar Mista 
Permanente de 
Acompanhamento 
da Violência 
contra a Mulher

março  �Votação de 
projetos de 
reforma política 
e realização de 
sessões temáticas



4

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

Brasília, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015

Uma proposta de emenda à 
Constituição de reguffe (PDT-
DF) permite que candidatos 
sem filiação partidária concor-
ram às eleições. Segundo a PEC 
6/2015, para ser registrada pela 
Justiça Eleitoral, a candidatura 
avulsa deverá contar com a 
assinatura de 1% dos eleitores 
aptos a votar na região (muni-
cípio, estado ou país, conforme 

o caso) em que o concorrente 
disputará o pleito.

na opinião do senador, a 
filiação partidária não pode ser 
impedimento ao cidadão que 
deseja se lançar candidato a 
cargos nos Poderes Executivo 
e Legislativo. Para reguffe, 
a proposta possibilita uma 
reforma política “pela valo-
rização do eleitor e pelo não 

fortalecimento das máquinas 
partidárias, que, em muitos 
casos, operam em defesa de 
interesses privados”.

Ao justificar a proposta, 
ele lembra que a candida-
tura avulsa foi defendida  
publicamente pelo ex-presi-
dente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Joaquim Barbo-
sa como forma de aperfeiçoa-

mento da democracia.
— Uma consequência ime-

diata seria a redução da influ-
ência dos partidos no mandato 
parlamentar. Da forma como é 
hoje, a política causa repulsa, 
afasta o cidadão de bem — 
afirma reguffe.

A proposta está na Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ).

Em seu pri-
meiro discurso 
no Plenário do 
S enado,  Fá-
tima Bezerra 
(PT-rn) disse 
que continua-

José Medei-
ros (PPS-MT) 
defendeu in-
vestigação so-
bre os recursos 
destinados à 
preparação de 

Ataídes Oli-
veira (PSDB-
TO) disse que a 
Polícia Federal 
deveria investi-
gar o Sistema S, 
que classificou 

reguffe (PDT-DF) apresen-
tou uma proposta de emenda 
à Constituição que torna obri-
gatória a renúncia ao mandato 
do parlamentar que optar por 
assumir funções no Executivo. 

A PEC 5/2015 aguarda desig-
nação do relator na Comissão 
de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ). Se aprovada, a 
proposta irá para o Plenário, 
onde terá de passar por dois 
turnos de votação.

Atualmente um parlamentar 
pode pedir licença do mandato 
e assumir cargo no Executivo — 
ministro ou secretário estadual, 
por exemplo. nesse caso, ele 
é substituído pelo suplente e 
opta pela remuneração de um 
ou outro cargo.

Bancadas partidárias já definiram 
senadores que ocuparão lideranças
Os 15 partidos representados na Casa e os 3 blocos partidários formados neste início de ano apresentaram os parlamentares que, entre 
outras atribuições, falam e tomam decisões em nome das legendas. Só o governo ainda não decidiu quem vai substituir o líder anterior

ALéM DA FOrMAçãO da 
Mesa do Senado, que coor-
dena os trabalhos legislativos, 
outra articulação importante 
entre os senadores neste início 
de ano é a escolha dos líderes 
partidários. Eles são os parla-
mentares que falam em nome 
das bancadas e auxiliam a 
Presidência da Casa nas ações 
e decisões institucionais.

A primeira missão dos líde-
res será indicar os membros de 
cada partido ou bloco partidá-
rio para compor as comissões 
pelos próximos dois anos.

Também é tarefa das lide-
ranças participar da elabo-
ração da pauta de votações 
do Senado. isso é feito em 
reuniões com o presidente, nas 
quais identificam prioridades 
e buscam a conciliação de in-
teresses políticos para manter 
o fluxo de projetos que passam 
pelo Plenário.

Durante as sessões plená-
rias, os líderes acumulam 
prerrogativas que realçam a 
importância dessa função. 
São eles que declaram a obs-
trução — manobra regimental 
para impedir a votação de um 
projeto polêmico e, em alguns 
casos, encerrar a sessão.

nas votações simbólicas, 
quando o presidente pede 

a manifestação coletiva do 
Plenário, em vez de tomar os 
votos dos parlamentares um 
a um, o voto do líder equivale 
à posição da bancada inteira.

Além disso, os líderes po-
dem fazer uso da palavra a 
qualquer momento da sessão 
para comunicações urgentes 
e têm preferência sobre os 
demais senadores para fazer 
pronunciamentos.

Por fim, eles podem transfor-
mar em urgente a tramitação 
de projetos de maior interesse 
e indicar senadores para mis-
sões oficiais no exterior.

Os 15 partidos representa-
dos no Senado já escolheram 
os líderes, bem como os 3 blo-
cos partidários formados pelas 
siglas. Os líderes dos partidos 
que integram blocos perdem 
as atribuições regimentais, 
mas permanecem reconheci-
dos como líderes pelos demais 
senadores.

Até mesmo nos partidos que 
são representados por apenas 
um parlamentar (caso de  
PC doB, PPS, PrB, PSC e PSOL) 
existe a figura do líder, pois o 
regimento interno estabelece 
que todas as bancadas devem 
ter um líder. Logicamente, a 
função é desempenhada pelo 
único representante da sigla.

reguffe quer eleições com candidatos sem partido

Fátima reafirma 
compromisso com 
educação pública

José medeiros quer 
investigação sobre 
obras da Copa

ataídes Oliveira 
cobra fiscalização 
do Sistema S

Para virar ministro, parlamentar teria que renunciar

Para Reguffe, parlamentar que ocupa ministério fere independência dos Poderes

Até agora, apenas o líder do 
governo no Senado não foi 
apontado. Ele é escolhido pela 
presidente Dilma rousseff 
entre os parlamentares dos 
partidos que compõem a base 
governista. Em 2014, o cargo 

foi do senador licenciado 
Eduardo Braga (PMDB-AM), 
atual ministro de Minas e 
Energia. Segundo o líder do 
PT, Humberto Costa (PE), o 
posto deverá continuar entre 
os senadores peemedebistas.

A proposta de reguffe altera 
o artigo 56 da Constituição, re-
tirando o inciso i, que garante a 
continuidade do mandato para 
quem for investido nos cargos 
de ministro de Estado, de secre-
tário estadual, de secretário de 

prefeitura de capital e de chefe 
de missão diplomática tempo-
rária. A PEC 5/2015 também 
acaba com a prerrogativa de o 
parlamentar escolher o salário 
que deseja receber.

O senador argumenta que, 

além de fazer leis, o Congres-
so deve fiscalizar os demais 
Poderes. na opinião do autor, 
integrar outro Poder da repú-
blica impediria o parlamentar 
de fiscalizá-lo:

— A possibilidade de depu-
tados e senadores ocuparem 
cargos no Poder Executivo sem 
que renunciem aos mandatos 
parlamentares afeta o exercício 
pleno do papel fiscalizador 
pelo Congresso. não é reco-
mendável que o membro do 
Poder fiscalizador integre o 
Poder fiscalizado.

Para ele, a vontade do elei-
tor manifestada nas urnas é 
desrespeitada quando um 
parlamentar deixa o mandato 
para exercer outro cargo.

Fo
tos

: W
ald

em
ir B

arr
eto

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

rá defendendo a educação 
pública de qualidade, assim 
como fazia na condição de 
deputada federal. Um dos 
desafios, afirmou, é ajudar 
estados e municípios a cum-
prir as metas do Plano na-
cional de Educação (PnE).

A senadora informou ter 
apresentado projeto para 
a criação de oito institutos 
federais de ensino no rio 
Grande do norte. Disse 
ainda que lutará pelo pacto 
federativo e pelas reformas 
tributária e política.

Cuiabá para a Copa de 2014. 
Ele disse que algumas obras 
já estão com problemas, 
enquanto outras ainda estão 
inacabadas, como o veículo 
leve sobre trilhos (VLT).

Segundo o senador, o 
governo de Pedro Taques já 
informou que não há dinhei-
ro para a conclusão do VLT.

— As obras deixaram a 
desejar: é viaduto rachado, 
obras que não terminaram 
e, agora, a notícia de que o 
dinheiro acabou e não vão 
ficar prontas. 

de “caixa preta” blindada 
pelo governo. Segundo ele, 
entidades como Sesi, Senac, 
Sebrae e Senai precisam ser 
fiscalizadas.

O senador Ataídes disse 
que um documento da 
Controladoria-Geral da 
União indica arrecadação 
de r$ 31 bilhões do Sistema 
S no ano passado.

— Com todo esse dinheiro, 
a gratuidade, que teria que 
ser 100% para qualificar 
a nossa mão de obra, não 
passa de 10% — afirmou.

` Bloco Parlamentar União e Força
• Fernando Collor (PTB-AL)

 PTB (3 membros) • Fernando Collor (AL)
 PR (4 membros) • Blairo maggi (MT)
 PSC (1 membro) • Eduardo amorim (SE)
 PRB (1 membro) • marcelo Crivella (RJ)

Líderes

` PDT (6 membros)
• acir Gurgacz (RO)

` PSD (4 membros)
• Omar aziz (AM)

` PCdoB (1 membro)
• Vanessa Grazziotin (AM)

` PmDB (18 membros)
• Eunício Oliveira (CE)

` PSOL (1 membro)
• Randolfe Rodrigues (AP)

` Bloco Parlamentar Democracia Participativa
• Lídice da mata (PSB-BA)

 PP (5 membros) • Benedito de Lira (AL)
 PSB (6 membros) • João Capiberibe (AP)
 PPS (1 membro) • José medeiros (MT)

` PT (14 membros)
• Humberto Costa (PE)

` Bloco Parlamentar da Oposição
• alvaro Dias (PSDB-PR)

 PSDB (11 membros) • Cássio Cunha Lima (PB)
 DEm (5 membros) • Ronaldo Caiado (GO)
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Viana afirma que Mesa persegue 
eficiência no uso da verba pública

Jorge Viana (PT-AC) disse 
ontem que garantir mais efici-
ência e zelo no uso do dinhei-
ro público é uma  importante 
meta da Mesa do Senado 
eleita para os  próximos dois 
anos, da qual ele é o primeiro-
-vice-presidente.

Para exemplif icar  os 
 resultados positivos nos dois 
últimos anos, o parlamentar 
 lembrou que em 2014 o Sena-
do teve uma despesa de r$ 3,1 
 bilhões, enquanto os gastos 
da Câmara dos Deputados 
chegaram a r$ 3,9 bilhões.

Já as despesas do Senado 
com pessoal cresceram ape-
nas 4% de 2012 a 2014, en-
quanto na Câmara o aumento 
foi de 11,8% e no Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
de 14%.

Jorge Viana informou que, 
nesse mesmo período, o 
 Senado reduziu em 18% os 
gastos com custeio, enquan-
to na Câmara houve um 
 aumento de 18% e no TCU, 
de 11%.

O senador também regis-
trou a redução das despesas 
com horas extras. Ele infor-

mou que em 2010 o Senado 
gastou r$ 63 milhões com 
horas extras e, em 2014, r$ 
4,9 milhões. As despesas 
com diárias e passagens no 
Senado, em 2010, segundo 
o senador, foram de r$ 16 
milhões e, no ano passado, 
de r$ 2,8 milhões.

— A nossa intenção é seguir 
procurando a boa aplicação 
dos recursos públicos — 
 afirmou o senador.

Viana também lamentou a 
morte do fundador da rede 
Sarah de Hospitais de reabili-
tação, Aloysio Campos da Paz 
Junior, ocorrida em 25 de ja-
neiro. O senador apresentou 
um requerimento de voto de 
pesar pelo falecimento, a ser 
enviado pelo Senado à família 
do médico e aos funcionários 
da instituição.

O senador lembrou que 
Campos da Paz — um mé-
dico e cientista de renome 
internacional — nasceu no 
rio de Janeiro, mudou-se 
para Brasília em 1960 e foi 
convidado para dirigir o 
Centro de reabilitação Sarah 
Kubitschek em 1968.

DEM questionará no Supremo 
eleição da Mesa do Senado

O DEM apresentará ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) um mandado de segu-
rança questionando a eleição 
da Mesa Diretora do Senado 
por desrespeito ao critério da 
proporcionalidade. A eleição 
ocorreu na semana passada.

Para o líder do partido, 
ronaldo Caiado (GO), o pre-
sidente reeleito do Senado, 
renan Calheiros, “desrespei-
tou a proporcionalidade” e 
“agrediu as minorias”, porque 
a composição da Mesa não 
pode ser decidida por acordo.

Caiado reclama do fato de 
Gladson Cameli (PP-AC) ter 
sido escolhido para terceiro-
-secretário na chapa única. 
Com isso, o DEM ficaria 
apenas com um cargo de 
suplente, mas abriu mão 
da indicação. Outro ponto 
questionado é o PSDB, com 
a terceira maior bancada do 
Senado, ter ficado fora da 
composição da Mesa.

no dia da eleição da 
Mesa, diante do impasse, 
os partidos de oposição 
 abandonaram a votação.

— Estou entrando com um 
mandado de segurança para 
resgatar o direito das mino-
rias. não podemos assistir 
ao Senado patrocinar algo 
que jamais havia sido feito 
nesta Casa: um verdadeiro 
estupro, acinte e escárnio. 
Simplesmente tudo acertado 
e o número de parlamentares 
de cada partido foi desres-
peitado. isso aqui não é uma 
Casa de propriedade particu-
lar do presidente — criticou 
Caiado, dizendo temer que 
a proporcionalidade seja 
desrespeitada também na 
indicação dos presidentes 
de comissões.

O líder do PT, Humberto 
Costa (PE), minimizou a 
medida judicial:

— é uma coisa sem futuro 
porque todas as decisões fo-
ram tomadas de acordo com 
o que a Constituição prescre-
ve e de acordo também com 
o que o regimento interno 
prescreve. Vejo poucas possi-
bilidades de uma decisão do 
Supremo em um assunto que 
é interno do Senado.

Oposição, liderada por Aécio, abandona Plenário no dia da eleição da Mesa  

Renan cobra indicação  
de nomes para comissões

Em almoço oferecido por Luiz Henrique ontem, ideia de fortalecer colégio de líderes foi posta na mesa de discussões

Nove dos 15 partidos representados no Senado estão coligados em blocos, que devem ser levados em 
conta na composição dos colegiados. Oposição espera que critério da proporcionalidade seja observado

O PrESiDEnTE DO Senado, 
renan Calheiros, disse ontem 
que vai cobrar dos líderes 
partidários as indicações dos 
integrantes para as 12 comis-
sões permanentes da Casa. 

— Faço um apelo aos líderes 
partidários e líderes dos blocos 
partidários que ultimem as 
indicações dos integrantes 
das comissões, bem como a 
indicação dos nomes para o 
Conselho de ética do Senado 
Federal — disse.

renan lembrou que a dis-
tribuição das comissões deve 
levar em conta a formação dos 
blocos partidários.

— A composição das comis-
sões se faz pela indicação dos 
blocos partidários. Quando 
não houver bloco, se faz pelo 
partido — reiterou.

nove dos 15 partidos com 
representação na Casa estão 
coligados, formando três 
blocos: Bloco da Oposição 
(PSDB e DEM), Democracia 
Participativa (PSB, PP e PPS) e 
União e Força (Pr, PTB, PrB e 
PSC). Os outros seis partidos, 
incluindo o PMDB e o PT, que 
têm as maiores bancadas, não 
formaram blocos e participam 
da montagem das comissões 
individualmente.

Após as indicações para as 
comissões, o parlamentar mais 

idoso de cada colegiado con-
voca reunião para a eleição de 
presidente e vice-presidente.
Cada senador pode integrar 
até três comissões como mem-
bro titular e outras três como 
suplente. Apenas o presidente 
do Senado está impedido de 
atuar em comissões.

Oposição
A exigência de que seja 

 respeitada a proporcionalida-
de na definição dos presiden-
tes das 12 comissões perma-
nentes foi um dos principais 
temas de almoço oferecido 
ontem por Luiz Henrique 
(PMDB-SC) em agradecimen-
to aos apoios que recebeu na 
disputa pela  Presidência da 
Casa. na eleição do dia 1º, 
ele teve 31 votos contra 49 de 
renan, reeleito para o biênio 
2015–2016.

na definição dos demais 
cargos da Mesa Diretora, três 
dias depois, a oposição se 
retirou do Plenário, alegando 
o descumprimento da propor-
cionalidade na distribuição 
das vagas. PSDB, PSB e DEM 
ficaram sem representantes. 

Segundo Aloysio nunes 
Ferreira (PSDB-SP), os tucanos 
aguardam a Presidência do Se-
nado informar a cada bancada 
o número de senadores a que 

terá direito em cada comissão 
temática.

— na eleição da Mesa, essa 
proporcionalidade não foi 
respeitada e isso foi um golpe 
difícil de ser assimilado pelo 
Congresso. Foi uma manobra 
muito grave, porque a Mesa 
deve representar o Senado, e 
não um grupo de senadores.

O líder do PSDB, Cássio 
Cunha Lima (PB), cobrou de 
renan que retome o comando 
do processo legislativo e co-
munique a proporcionalidade 
na formação das comissões.

— Obviamente, o PSDB e 
todos os partidos represen-
tados não abrirão mão da sua 
representação — afirmou.

no gabinete de Luiz Henri-
que estiveram dois senadores 
do PMDB — Waldemir Moka 
(MS) e ricardo Ferraço (ES) 
— e cinco do PSB: Fernando 
Bezerra Coelho (PE), Lídice 
da Mata (BA), roberto rocha 
(MA), João Capiberibe (AP) e 
Antonio Carlos Valadares (SE). 
Ana Amélia (rS) e Benedito de 
Lira (AL), do PP, e Cristovam 
Buarque (DF), do PDT, tam-
bém participaram. Pelo Bloco 
da Oposição, compareceram 
ronaldo Caiado (DEM-GO), 
José Agripino (DEM-rn) e 
Paulo Bauer (PSDB-SC), além 
de Cássio e Aloysio.

Senadores querem fortalecer colégio de líderes
Depois da disputa pela Presi-

dência do Senado, Luiz Henri-
que disse que havia firmado a 
postura de que a Casa deveria 
fortalecer o colégio de líderes 
para decidir, por exemplo, a 
pauta de votações do Plenário. 
Ontem, ele foi apontado como 
um líder de oposição.

— Vim discutir como va-
mos agir como bloco. O Luiz 
Henrique se transformou 
num líder de um bloco dessa 
Casa e temos a obrigação de 

consolidar esse bloco, come-
çar a dar as respostas que o 
povo quer ouvir sobre o que 
acontece aqui dentro — disse o 
pedetista Cristovam Buarque.

Para ele, independentemen-
te da legenda, os senadores 
reunidos no almoço de ontem, 
no gabinete de Luiz Henrique, 
são de um único partido, o 
“partido dos preocupados, 
assustados e indignados”, 
que querem orientar o rumo 
do Brasil. 

Cristovam reiterou a defesa 
da proporcionalidade na com-
posição das comissões.

Ana Amélia, autora de pro-
jeto que fortalece o colégio 
de líderes, manteve postura 
apaziguadora.

— O país espera desta Casa 
participação e comprometi-
mento muito responsável de 
todos os senadores — disse, 
acrescentando que “alimentar 
a discórdia” dificulta a votação 
de importantes matérias.
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OS SEnADOrES E deputados federais 
que foram eleitos no ano passado po-
derão apresentar, cada um, até r$ 10 
milhões em emendas ao Orçamento 
de 2015, que ainda vai ser votado 
pelo Plenário do Congresso. A deci-
são inédita foi anunciada ontem pelo 
relator-geral da proposta orçamentária 
(PLn 13/2014), senador romero Jucá 
(PMDB-rr).

Jucá garantiu que as novas emendas 
não implicarão aumento de despesas, 
mas apenas remanejamento de recur-
sos. Os líderes de bancadas terão até o 
dia 23 para enviar as emendas dos par-
lamentares. A expectativa do relator é 
votar o Orçamento na semana seguinte.

— Construímos uma solução técnica 
e daremos a cada novo parlamentar a 
condição de apresentar r$ 10 milhões 
de emendas, sendo r$ 5 milhões para 
a área de saúde e r$ 5 milhões para 
outras questões. Apresentarei essas 
emendas como emenda de relator. 
Queremos, na semana após o Carna-
val, estar com o relatório pronto para 
que possa ser votado no Congresso a 
qualquer momento — explicou Jucá.

O relator do Orçamento lembrou 
que o assunto das emendas havia sido 
debatido anteontem com os presi-
dentes da Câmara, Eduardo Cunha, e 
do Senado, renan Calheiros, e todos 
concordaram ser importante dar aos 
novos parlamentares a possibilidade 
de destinarem recursos a ações e 
investimentos em seus estados já no 
início do mandato.

Com a decisão, 223 deputados e 22 
senadores poderão apresentar emen-
das, já que os demais parlamentares 
foram reeleitos e puderam incluir 
emendas no exame da proposta or-
çamentária pela Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) em 2014.

Em discurso no Plenário, Jucá disse 
que a alteração nas regras elimina uma 
defasagem que prejudicava os novos 
membros do Congresso.

— Estamos agregando um novo valor, 

uma nova condição, para dar aos sena-
dores e deputados recém-empossados 
a condição de chegar aos seus estados, 
aos seus municípios e dizer: este ano 
vocês serão atendidos com recursos 
porque o Congresso entendeu que nós 
somos iguais, nós somos parceiros.

Jucá afirmou que as ações e os pro-
gramas serão anunciados em breve. 
Ele ressaltou que não haverá cortes 
que prejudiquem programas sociais e 
ações em estados e municípios.
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Romero Jucá, relator da proposta orçamentária: líderes reunirão emendas dos novos parlamentares

Novo parlamentar fará emenda ao Orçamento
Em decisão inédita, relator anunciou que senadores e deputados novatos terão, cada um, até R$ 10 milhões em emendas. Segundo ele, recursos serão remanejados

aprovado na Câmara, 
orçamento impositivo 
vai a promulgação

Lídice pede respeito 
aos direitos humanos

Gurgacz destaca papel 
do Exército no Norte

Vanessa: obra em manaus 
não ficou sem recursos

malta cita assassinato de 
conselheiros tutelares

O Plenário da Câmara aprovou 
ontem em segundo turno, por 452 
votos a 18, com 1 abstenção, a PEC 
do Orçamento impositivo, que 
obriga a execução das emendas 
individuais ao Orçamento da União 
até o limite de 1,2% da receita cor-
rente líquida (rCL) do ano anterior. 
O texto vai a promulgação.

A PEC, relatada pelo deputado 
Edio Lopes (PMDB-rr) em comis-
são especial da Câmara, mantém o 
texto como enviado pelo Senado, 
que incluiu a destinação de 50% 
dos recursos em emendas indivi-
duais para a saúde. Esse montante 
poderá ser usado inclusive no cus-
teio do SUS, mas não servirá para 
pagamento de pessoal ou de encar-
gos sociais. O substitutivo contém 
ainda regras que determinam a 
aplicação mínima de recursos da 
União em saúde — o percentual 
cresce gradualmente até chegar a 
15% da rCL em cinco anos.

Os deputados rejeitaram desta-
que do PSOL que excluía a progres-
sividade do aumento de recursos 
para a saúde. O partido argumenta 
que, no início, o escalonamento 
implicará perda para o setor.

Com a proximidade 
do Carnaval, Lídice da 
Mata (PSB-BA) desta-
cou duas campanhas 
para combater a vio-
lência contra crianças 
e mulheres nesta épo-
ca do ano. A senadora 

disse reconhecer que o Carnaval ajuda 
a economia e reafirma a cultura, mas 
observou que é preciso, também, lem-
brar da defesa dos direitos humanos. 

A senadora incentivou a população 
a usar o Disque 100 para denúncias. 
Ela lembrou que a ligação é gratuita e o 
anonimato do denunciante é garantido.

— Todo e qualquer caso de violação 
aos direitos humanos tem que ser de-
nunciado. Violência contra mulher é 
crime, violência contra criança é crime 
e racismo também é crime.

Acir Gurgacz (PDT-
rO) destacou o papel 
do Exército na defesa 
da região norte e das 
fronteiras, dando ên-
fase à importância da 
presença militar para 
o desenvolvimento de 

rondônia. Ele lembrou que o Exército 
construiu rodovias essenciais para os 
rondonienses e idealizou e executou o 
Projeto Calha norte, concebido como 
um plano de defesa das fronteiras, mas 
que se tornou o principal instrumento 
de integração da Amazônia, levando 
saneamento e infraestrutura à região.

Gurgacz manifestou esperança de que 
o novo comandante do Exército, general 
Eduardo Villas Bôas, dê continuidade 
ao plano de instalar, em Ji-Paraná (rO), 
um novo batalhão de infantaria.

Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) consi-
derou injusta a decla-
ração do prefeito de 
Manaus, Arthur Vir-
gílio neto, de que as 
obras de mobilidade 
da capital não saíram 

do papel porque o governo federal não 
liberou o que havia prometido para o 
BrT, que é o transporte por ônibus.

Segundo ela, a verba está disponível e 
só não foi liberada por falhas no projeto 
da obra e por ilegalidade no edital de 
licitação, sob a responsabilidade da 
Prefeitura de Manaus.

— O dinheiro estava todo na conta, 
disponível para a prefeitura, e não foi 
utilizado. Até agora a obra não come-
çou porque os ajustes não foram feitos 
— afirmou a senadora.

Magno Malta (Pr-
ES) pediu que a polícia 
e o Ministério Público 
de Pernambuco inves-
tiguem o assassinato 
de três conselheiros 
tutelares do estado e 
identifiquem os au-

tores dos crimes. Segundo Malta, os 
conselheiros, defensores dos interesses 
de crianças e adolescentes, apuravam 
denúncias de maus-tratos e abuso sexu-
al praticados contra menores de idade.

— Eu me associo ao sofrimento da-
queles que estão sofrendo e me associo 
à dor de centenas de crianças da região 
em que eles foram assassinados e que 
certamente perderam a sua proteção, 
com essas vidas perdidas pelas mãos 
desses assassinos frios, cruéis, que são 
inimigos da vida.
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Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) defendeu uma 
maior participação da so-
ciedade na gestão das águas 
e uma regulamentação das 
prioridades do setor para que 
as populações ribeirinhas 
não sejam prejudicadas com 
a redução na vazão dos rios. 
O senador é autor de um projeto que 
prevê a consulta aos comitês de bacias 
hidrográficas antes do aumento ou da 
redução da vazão.

Ele citou como exemplo o rio São 

Francisco, que já enfrenta o 
maior período de redução 
da vazão de água. Segundo 
Valadares, a Agência nacional 
de Águas (AnA) prorrogou a 
redução temporária da des-
carga mínima de água dos 
afluentes do rio. Para ele, a 
medida prejudica pescadores 

artesanais, pequenos agricultores, co-
merciantes e a população das cidades 
que dependem da água.

— Estão fazendo com que o ônus da 
falta de água recaia sobre os mais fracos.

Flexa ribeiro (PSDB-PA) 
apontou a falta de planeja-
mento e a “incompetência 
do governo” — e não apenas 
a falta de chuvas — como 
causas para as quedas no 
fornecimento de energia 
elétrica. Segundo o jornal 
Valor Econômico, obras de 
33 usinas estão atrasadas. Se estivessem 
em funcionamento, forneceriam quase 
12 mil megawatts, o que corresponde 
a uma oferta de energia 10% superior 
à atual, citou o senador.

Flexa lamentou que o go-
verno não invista em outras 
fontes de geração nem em 
projetos de hidrelétricas de 
médio e pequeno portes.

— Dilma errou ao não pla-
nejar o futuro, ao incentivar 
a criação de usinas hidrelé-
tricas no modelo errado e ao 

agir demagogicamente ao incentivar 
o consumo com tarifas mais baixas, 
quando não havia energia disponível. 
é preciso sinceridade por parte do 
governo Dilma. 

Valadares quer participação da sociedade 
nas políticas voltadas à gestão hídrica

Flexa atribui quedas de fornecimento  
a incompetência do governo Dilma

EM rEUniãO OnTEM com 
a bancada do PMDB no Se-
nado, o ministro de Minas 
e Energia, Eduardo Braga, 
apresentou um balanço da 
situação energética do país e 
descartou a possibilidade de 
racionamento. Ele explicou 
questões relacionadas à gera-
ção, transmissão e expansão 
do sistema.

— Hoje passamos por uma 
situação muito diferente da 
que enfrentamos em 2001. 
Temos um sistema energético 
mais integrado e mais eficien-
te, capaz de produzir maior 
quantidade de energia com 
menor quantidade de água. 
reduzimos de 82% para 64% a 
dependência do sistema ener-
gético brasileiro do sistema 
hidrelétrico — garantiu Braga, 
senador licenciado.

O presidente do Senado, 
renan Calheiros, parabenizou 
o ministro de Minas e Energia 
pela iniciativa de apresentar 
o estudo aos parlamentares e 

destacou a preocupação em 
envolver o Congresso nacional 
nas questões relacionadas à 
energia, num momento em 
que o país vive uma crise 
hídrica.

— Durante o encontro, es-
cutamos quais as perspectivas 
do setor energético e quais 
respostas o governo federal 
pode encontrar. A iniciativa 
do ministro Eduardo Braga é 
muito importante. é impor-
tante envolver a bancada e o 
Congresso nas discussões — 
observou renan. Crise hídrica, como o baixo nível no Sistema Cantareira, é minimizada pela diversificação das fontes de energia, disse Braga

Ministro descarta racionamento de energia
Eduardo Braga disse em reunião com senadores do PMDB que sistema energético do país é mais integrado e eficiente e menos dependente da geração hidrelétrica do que no passado

Senado pode criar comissão para tratar de falta de água
Jorge Viana (PT-AC) anun-

ciou que vai propor a criação 
de uma comissão temporária 
no Senado para acompanhar a 
precariedade no abastecimento 
de água no Sudeste. Para ele, há 
uma soma de duas situações: 
uma seca sem precedentes e a 
ocupação desordenada do solo, 
com a destruição de nascentes.

— Toda a floresta protetora ao 
longo de riachos e rios nessa re-
gião foi danificada. não restam 
mais de 6% da Mata Atlântica.

O senador acentuou que a 
falta d’água atinge mais de 50 
milhões de pessoas. O número 
corresponde, segundo ele, a um 
quarto da população nacional. 

Se a comissão for criada, o 

trabalho será feito em parce-
ria com a Agência nacional 
de Águas (AnA) e o Centro 
nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres naturais.

— Espírito Santo, rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais estão passando por um 
gravíssimo problema. Eu, como 
engenheiro florestal e senador 

da Amazônia e do Acre, quero 
dar minha contribuição me 
aprofundando no tema. é pre-
ciso pôr o dedo nessa ferida de 
ausência de investimentos e de 
políticas públicas adequadas.

As centrais sindicais vão 
cobrar do governo a retirada 
das MPs 664/2014 e 665/2014, 
que restringem o acesso a 
benefícios trabalhistas e pre-
videnciários, por entender que 
ferem direitos adquiridos. As 
medidas provisórias foram 
editadas pelo Executivo em 
dezembro do ano passado.

A MP 664 cria novas regras 
para a concessão de pensão 
por morte, entre elas carência 
de 24 meses de contribuição 
para a concessão do benefício. 
Antes, não havia carência e o 
beneficiário tinha o direito de 
receber a pensão a partir de 
uma única contribuição.

Já a MP 665 muda as regras 
do seguro-desemprego. Antes, 
o trabalhador tinha direito ao 
benefício após seis meses de 
trabalho. Com as novas re-
gras, a primeira solicitação só 
pode ser feita após 18 meses. 
O governo também alterou a 
concessão do abono salarial. 
Antes, quem trabalhava um 

mês durante o ano e recebia 
até dois salários mínimos tinha 
direito a um salário mínimo 
como abono. Agora, são exi-
gidos seis meses de trabalho 
ininterruptos e o pagamento 
passa a ser proporcional ao 
tempo trabalhado. Com as 
alterações, o governo espera 
economizar cerca de r$ 18 bi-
lhões por ano a partir de 2015.

Ontem, em encontro com o 
presidente do Senado, renan 
Calheiros, os representantes 
das centrais sindicais pro-
testaram contra as medidas. 
Após o Carnaval, as entida-
des pretendem encaminhar 
ao Senado um estudo para 
subsidiar as comissões mistas 
encarregadas de emitir parecer 
sobre as matérias.

As duas MPs receberam 741 
emendas. O Congresso tem até 
2 de abril para votar as MPs, 
caso contrário elas perdem a 
validade.

Para o presidente da Força 
Sindical, Miguel Torres, as 

comissões deverão corrigir os 
equívocos e injustiças contidas 
nas duas medidas. Por sua vez, 
o deputado Paulinho da Força 
(SD-SP) disse que as comis-
sões mistas vão trabalhar para 
devolver as MPs ao governo.

— Se [a presidente] Dilma 
quiser mandar um projeto 
de lei, podemos discutir. MP 
é impossível de ser aceita. 
Se insistir, ela terá uma nova 
derrota. não estou aqui para 
negociar direitos — afirmou.

na avaliação de renan, a 

edição de MPs que afetam 
direitos instabiliza a relação 
jurídica. Ele disse que o Con-
gresso deve se colocar como 
a instituição saneadora que 
discute e encaminha soluções 
para essas questões.

— Defendo a manutenção 
de um fórum permanente 
de debate para que se possa 
fazer ajuste sem ferir o traba-
lhador, uma alternativa para 
que o trabalhador não seja 
sacrificado, o que significa 
retrocesso — afirmou.

Centrais condenam MPs que mudam regras da Previdência

Renan Calheiros recebe sindicalistas: medidas passarão por comissão especial

O líder do PT no Sena-
do, Humberto Costa (PE), 
afirmou ontem que pode 
haver entendimento entre o 
governo e partidos para fazer 
mudanças nas Medidas Pro-
visórias 664 e 665/2014, que 
trazem novas regras para o 
acesso a benefícios previ-
denciários e trabalhistas.

— O governo admite fazer 
negociações para que nós 
possamos centrar a atenção 
na correção de algumas dis-
torções sem causar qualquer 
prejuízo à população.

Humberto informou que 
haverá reuniões com os 
ministros do Planejamento, 
Previdência Social, Fazenda 
e relações institucionais 
para definir margem de 
manobra para eventuais 
negociações.

Líder do PT: novas 
normas trabalhistas 
podem ser alteradas 
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 � Revista Em Discussão!  
debateu a crise hídrica: 
http://bit.ly/EmDiscussao23
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OS PArTiDOS DE oposição 
e senadores independentes 
se articulam para criar uma 
comissão parlamentar de in-
quérito (CPi) para investigar o 
Banco nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BnDES). Segundo o líder do 
DEM, ronaldo Caiado (GO), 
as suspeitas recaem sobre os 
empréstimos concedidos pelo 
banco a grandes empresas.

— é um número significativo 
de denúncias que existem — 
ressaltou, acrescentando que 
“as empresas identificadas 
como campeãs”, contempladas 
com a maior parte dos recursos 
liberados pelo banco, também 
“são os maiores fornecedores 
de campanhas eleitorais”.

A decisão de formar a CPi 
foi tomada ontem, em uma 
reunião de lideranças oposi-
cionistas, na qual estiveram 
presentes representantes de 
PSDB, DEM, PMDB, PDT, 
PSB e PP. 

A coleta de assinaturas come-
çou ontem. Para instalar uma 

CPi no Senado, é necessário 
que 27 senadores (um terço do 
total) assinem o requerimento. 

Para Caiado, as informações 
já tornadas públicas sobre os 
depoimentos da Operação 
Lava-Jato trazem suspeitas 
relevantes a respeito do banco.

O líder do PT, Humberto 
Costa (PE), crê que não há jus-
tificativa para a criação da CPi:

— não há fato determinado 
para tentar imputar ao BnDES 
qualquer tipo de responsabili-
dade em qualquer problema 
hoje existente.

Partidos oposicionistas e senadores independentes começaram a recolher assinaturas para abertura de 
comissão de inquérito. Segundo Caiado, depoimentos da Operação Lava-Jato comprometem o banco

Oposição quer criar CPI 
do BNDES no Senado

Humberto: medidas econômicas 
visam manter avanços sociais 

Ferraço defende renegociação 
de dívidas de agricultores do ES

ana amélia cobra ações contra 
restrições comerciais da argentina

Humberto Costa  (PT-PE) 
afirmou que a presidente 
Dilma rousseff foi reeleita 
para seguir promovendo me-
didas econômicas de combate 
à miséria, o que, disse ele, 
causa inconformismo nas 
forças políticas da recessão 
e do retrocesso. O senador 

justificou os recentes aumentos de impostos e tari-
fas públicas, explicando que o governo foi movido 
pela necessidade de manter os avanços sociais. Ele 
pediu união pelas reformas necessárias ao país e 
rejeitou o sentimento de “golpismo” que atribuiu a 
setores da oposição.

— Tragam ideias, ajam, debatam, proponham 
mecanismos que contribuam para o crescimento 
do país, ao invés de ficarem por aí transitando em 
submundos e porões escuros, conspirando contra 
o regime democrático — disse.

Humberto defendeu uma reforma política que 
acabe com o financiamento de campanhas por em-
presas privadas e limite a fragmentação partidária.

Após relatar que a produção 
agrícola do Espírito Santo terá 
queda significativa por causa 
da maior estiagem registrada 
nos últimos 80 anos, ricardo 
Ferraço (PMDB-ES) pediu ao 
governo federal que os pro-
dutores rurais capixabas não 
tenham as dívidas executadas 

e possam renegociá-las. Segundo o senador, pelo 
menos 20 dos 78 municípios capixabas já decretaram 
estado de emergência.

Ferraço explicou que a agricultura é a principal 
atividade econômica de 87% das cidades do estado e 
que a maioria das propriedades são familiares. Muitas 
famílias poderão ficar sem recursos para pagar os 
empréstimos, disse. Ele apelou à equipe econômica:

— Que esses financiamentos possam ser repactu-
adas. Que nossos produtores não sejam executados. 
Que seja considerado esse ambiente de absoluta 
excepcionalidade. E que esses produtores possam 
merecer, por parte do governo federal, toda condição 
de repactuação de seus débitos.

Ana Amélia (PP-rS) cobrou 
do ministro das relações 
Exteriores, Mauro Vieira, 
providências para melhorar 
as relações comerciais entre o 
Brasil e a Argentina, prejudi-
cadas pela insistência do país 
vizinho em barrar a entrada 
de produtos brasileiros.

A política argentina intensificou os impactos 
negativos na balança comercial brasileira, que em 
2014 teve déficit de US$ 3,9 bilhões, disse a senado-
ra. A situação pode piorar ainda mais e colocar em 
risco a própria existência do Mercosul depois que 
a Argentina fechou 15 acordos comerciais com a 
China, virando as costas para os parceiros da Amé-
rica do Sul, especialmente o Brasil, reclamou. Para 
Ana Amélia, o Brasil deveria fazer o mesmo e firmar 
acordos bilaterais com outros países.

— Será que vamos continuar passando a mão na 
cabeça, sem defender os interesses da economia e dos 
empregos no nosso país? Acordos estão sendo que-
brados, regramentos do bloco estão sendo rasgados.

novo inquérito da Petrobras 
já conta com 23 assinaturas

Lasier apoia  
investigação 
na estatal

O líder do PSDB no Sena-
do, Cássio Cunha Lima (PB), 
afirmou que já tem 23 das 
27 assinaturas necessárias 
para instalar uma CPi sobre 
a Petrobras. Cássio espera que 
o PSB, com seis senadores, 
apoie a investigação.

— é importante que tenha-
mos o número de assinaturas 
necessárias para responder 
à sociedade, que deseja essa 
investigação da forma mais 

ampla possível — disse.
Segundo o líder do PSB, 

João Capiberibe (AP), o par-
tido não deve apoiar num 
primeiro momento a CPi. O 
PSB deve aguardar a manifes-
tação do Ministério Público 
sobre o caso. A cautela evitará 
constrangimento no caso de 
o Congresso iniciar uma CPi 
e depois o Ministério Público 
indiciar um parlamentar da 
comissão.

E m  s e u 
discurso de 
estreia no 
Senado, La-
sier Martins 
( P D T- r S ) 
defendeu a 

criação de uma CPi para 
investigar as denúncias de 
desvio na Petrobras. 

— Que vá às últimas con-
sequências, inibindo os 
abafamentos que marcaram 
a recente CPi mista sobre o 
tema aqui no Congresso, que 
fez de tudo para não apro-
fundar o trabalho, protegen-
do suspeitos, chapa branca, 
com um final melancólico. 
Se há uma acusação de que 
o assalto à Petrobras teve por 
finalidade primeira ajudar 
as finanças do PT e de seus 
aliados de primeira hora, 
vamos tirar isso a limpo. 
Quem não deve não teme.

Ronaldo Caiado diz que há “número significativo de denúncias” contra o banco
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Simplificar a legislação 
trabalhista e tributária e 
acabar com a guerra fiscal 
são algumas das demandas 
do setor produtivo. Ontem, o 
presidente da Confederação 
nacional da indústria (Cni), 
robson Andrade, pediu, em 
reunião com o presidente do 
Senado, renan Calheiros, o 
apoio do Congresso nacional 
para a votação de projetos de 
lei que garantam um novo 
fôlego ao setor industrial.

— Temos uma pauta muito 
ampla, o que temos visto é 
que tem pouco espaço para 
as ações que podem ser 
aplicadas no curto prazo, 
que implicariam na redução 
imediata de custos para a in-
dústria.  O que o Brasil precisa 
é dar uma competitividade 
para que possamos exportar 
— explicou.

Andrade manifestou apoio 
às mudanças propostas em 
duas medidas provisórias 
— MPs 664/2014 e 665/2014, 
publicadas em dezembro 
— que endurecem a con-
cessão de alguns benefícios 
trabalhistas, alvo de críticas 
de representações sindicais.

A MP 665 mexe com as 
 regras do seguro-desem-
prego. Antes, o trabalhador 
fazia jus ao benefício após 
seis meses de trabalho. Com 
as novas regras, a primeira 
solicitação só pode ser feita 
após 18 meses.

O governo também alterou 
a concessão do abono sala-
rial. Antes, quem trabalhava 
um mês durante o ano e rece-
bia até dois salários mínimos 
tinha direito a um salário mí-
nimo de abono. Agora, exige-
-se seis meses de trabalho 
ininterruptos e o pagamento 
passa a ser proporcional ao 
tempo  trabalhado.

— Acho que o governo está 
certo. Um país que tem um 
desemprego de menos de 5% 
não pode gastar r$ 50 bilhões 
com seguro-desemprego e 
abono salarial. Tem alguma 
coisa errada: ou temos um 
desemprego maior ou temos 
fraude no sistema — disse o 
presidente da Cni, ao ser in-
dagado sobre o teor das MPs.

O Congresso tem até 2 de 
abril para votar as medidas. 
Se não forem votadas até lá, 
perdem a validade.

Renan (C) recebe Lyra, da Federação das Indústrias de AL, e Andrade, da CNI 
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