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Lei de transparência nas estatais 
tem apoio de 97% dos internautas
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Gastos com telefonia fixa e Alô Senado ficaram menores que o previsto

Proposta que deve ser votada quarta-feira em comissão 
especial faz parte da Agenda Brasil, que busca saída da 
crise. Renan Calheiros, coautor de um anteprojeto, espera 
que as estatais jamais sejam inalcancáveis à fiscalização

Enquete feita pelo 
DataSenado com 
2.390 pessoas revela 

alta aprovação à criação da 
Lei de Responsabilidade 
das Estatais, que está 
sendo elaborada por uma 
comissão especial do 
Senado. Participantes do 
levantamento registraram 

expectativa de a novidade 
“combater efetivamente a 
corrupção” e “melhorar o 
desempenho das estatais”. 
Para 82% dos participantes 
da enquete, o nível atual de 
transparência no uso dos 
recursos governamentais 
pelas empresas públicas é 
ruim ou péssimo.  3

Renan comemorou o resultado dizendo que as iniciativas do 
Congresso convergem com o sentimento da sociedade

ACONTECEU NO sENAdO

Gasto com telefone cai em 2014 
e economia é de R$ 3,5 milhões

Último texto do ajuste fiscal deve 
ser votado amanhã em Plenário

O orçamento para a te-
lefonia do Senado no ano 
passado era de R$ 5,2 
milhões, mas só R$ 1,7 
milhão foi usado. Com a 
otimização dos gastos, a 

redução deve continuar. 
O orçamento do próximo 
contrato caiu pela me-
tade e a expectativa é de 
que o consumo efetivo 
seja ainda menor.  3

O primeiro item da pauta 
do Plenário de amanhã é 
a proposta que reonera a 
folha de pagamento de 56 
setores da economia. O 
texto, que ainda não tem 
consenso, é o último em 
análise no Senado do pacote 
do governo para superar a 

crise econômica. A vota-
ção vai liberar o caminho 
para que os senadores co-
mecem a analisar projetos 
relacionados com os eixos 
temáticos da Agenda Brasil, 
cujo calendário de votação 
vai ser divulgado por Renan 
Calheiros nesta semana.  3

Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e Eunício Oliveira participaram de reunião

Senado propõe 
pauta para ajudar 
país a sair da crise

Destaque da semana, 
Agenda Brasil foi nego-
ciada pelo Senado com 
os ministros da Fazenda 
e do Planejamento. Pro-
postas objetivam alavan-
car a economia.  4
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Debate aponta desafio de recuperar vegetação
A necessidade de conci-

liar preservação e susten-
tabilidade econômica e 
respeitar as características 
locais das áreas a serem 
replantadas foi discutida 
por especialistas que par-
ticiparam, na sexta-feira, 
de audiência pública sobre 
o Plano Nacional de Re-
cuperação da Vegetação 
Nativa. Em elaboração 
pelo Ministério do Meio 
Ambiente, o plano visa 
recuperar 12,5 milhões  
de hectares.  2Ana Amélia preside audiência da Comissão de Agricultura sobre plano

Projeto cria regras para serviço do Uber
Após a reação de taxistas ao uso do apli-

cativo Uber, que oferece carros com moto-
rista particular, o senador Ricardo Ferraço 
apresentou na semana passada um projeto 
de lei que cria regras para o novo serviço. 
De acordo com a proposta, o tipo de trans-
porte oferecido pelo Uber será enquadrado 

como privado individual e passará a ter de 
pagar impostos. Além disso, o motorista 
particular só poderá atender passageiros 
que requisitarem o serviço por meio do 
aplicativo e o pagamento não poderá ser 
feito pelo cliente diretamente ao motoris-
ta, mas sim ao Uber.  4
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A comissão de especialistas 
criada para discutir a atuali-
zação do Código Brasileiro de 
Aeronáutica reúne-se hoje, às 
10h, para que os subgrupos 
comecem a apresentar as 
sugestões.

O trabalho foi dividido em 
três grandes áreas: navegação 
aérea, organização da aviação 
civil e transporte aéreo. Um 
quarto grupo vai tratar de te-
mas residuais. 

O subgrupo da aviação civil 
vai discutir hoje questões como 
autoridades aeronáuticas. 

O subgrupo de transporte 
aéreo começará a exposição 
de proposta polêmica que trata 
da participação de capital es-
trangeiro nas empresas aéreas 
brasileiras.

O subgrupo da navegação 
aérea vai debater investi-
mentos para prevenção de 
acidentes aéreos e o sistema 

de proteção à aviação. 
Formada por especialistas 

e autoridades do setor aéreo, 
a comissão tem até o fim do 
ano para elaborar um antepro-
jeto de reforma. Aprovado na 
comissão, o anteprojeto será 
transformado em projeto de lei. 

O presidente da comissão é 
o advogado Georges Ferreira.  
A relatora-geral é a professora 
de Direito Internacional Maria 
Helena Fonseca. 

NãO ADIANtA PENSAR em 
recuperação da vegetação na-
tiva sem levar em conta a tipo-
logia das árvores, o regime hí-
drico, a recarga dos aquíferos, 
a vocação das propriedades, a 
biodiversidade ambiental e a 
capacidade de mobilização de 
carbono no solo.

A avaliação é do pesquisador 
da Embrapa Florestas Gustavo 
Ribas Curcio, que na sexta-feira 
participou de audiência públi-
ca na Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária (CRA) sobre 
a versão preliminar do Plano 
Nacional de Recuperação da 
Vegetação Nativa (Planaveg), 
em elaboração pelo Ministério 
do Meio Ambiente.

O plano pretende ampliar 
e fortalecer políticas públi-
cas, incentivos financeiros, 
mercados e boas práticas 
agropecuárias para a recu-
peração da vegetação nativa 
de pelo menos 12,5 milhões 
de hectares nos próximos 20 
anos, sobretudo em áreas 
de preservação permanente 
(APPs), reservas legais e áreas 
degradadas com baixa produ-
tividade, em cumprimento ao 
novo Código Florestal.

Curcio destacou os mape-
amentos de solo feitos pela 
Embrapa em todas as regiões 
brasileiras e disse que é inútil 
aos produtores a averbação de 
reservas sem conhecimento 
da realidade da propriedade 
e sem pensar em estabelecer 
corredores de ligação.

Em resposta ao senador 
Donizeti Nogueira (Pt-tO), 
autor do requerimento da 
audiência, Curcio disse que a 
prioridade do plano deve ser 
a congruência das funcionali-
dades ecológicas sob o ponto 
de vista ambiental, combinada 
a questões de mercado e à so-
brevivência do produtor.

Enfoque econômico
O diretor-geral da empresa 

Agroícone, Rodrigo Lima, 
destacou a demanda atual 
pela recuperação florestal. Ele 
apontou os custos de restauro 
da vegetação para o produtor e 
disse que é preciso criar uma 
cultura de aproveitamento da 
reserva legal, como forma de 
tornar o negócio vantajoso.

— tem que garantir o apro-
veitamento da reserva legal ao 
longo do tempo. Se a reserva 
não for trabalhada sem o en-
foque econômico, não decola.

Ele também cobrou a defini-
ção, pelos estados, das normas 
dos planos de recuperação am-

biental, que vão esclarecer os 
parâmetros a serem adotados.

Representante do Ministério 
do Meio Ambiente, Mateus 
Motter disse que o Planaveg 
ainda está em elaboração. O 
plano ficou aberto à consulta 
pública no primeiro semestre. 
Agora o governo vai trabalhar 
na revisão das metas do plano.

Donizeti comprometeu-se 
a ampliar a discussão sobre 
a recuperação de matas no 
Centro-Oeste. Ele defendeu a 
exploração agrícola de forma 
sustentável para garantir a 
prosperidade dos produtores.

— Cem por cento do sucesso 
do Planaveg passa pela sensibi-
lização. Precisamos conservar, 
equilibrar a operação econô-
mica que garanta sustentabi-
lidade e prosperidade.

Ex-quebradeira de coco, a 
senadora Regina Sousa (Pt-
PI) cobrou do governo ações 
de educação ambiental para 
orientar as comunidades rurais 
mais antigas quanto à forma 
correta de reflorestar.
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Debate expõe complexidade 
de recuperar matas nativas
Audiência pública avaliou a versão preliminar do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, 
que deve definir políticas e incentivos para replantio de 12,5 milhões de hectares nos próximos 20 anos

A TV Senado transmite, a partir das 1oh, audiência pública da Comissão de Direi-
tos Humanos. As reuniões podem ser acompanhadas ao vivo pela internet (www.se-
nado.leg.br/tv) e em Brasília, pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV SenaDo

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 

 `RefoRmA PolíticA  eleições
14h30 A Comissão da Reforma Política dis-
cute mudanças no sistema político-eleitoral.

 `mP 676/2015  Planos da previdência
14h30 Análise de plano de trabalho da co-
missão que avalia benefícios da previdência.

 `mP 675/2015  tributação de bancos
14h30 Análise de relatório sobre a MP que 
aumenta a tributação sobre os bancos.

 `ci  obras públicas
8h30 Em pauta, projeto sobre responsabi-
lização na contratação de obras públicas.

 `cAS  dedução de doações
9h Em análise, projeto que deduz do IR do-
ações a entidades filantrópicas.

 `cdR  fundos constitucionais
9h Debate sobre aplicação dos recursos dos 
Fundos Constitucionais do Centro-Oeste, 
do Nordeste e do Norte.

 `PARlAtino  Reunião
9h30 Reunião do Parlamento Latino-Ame-
ricano (Parlatino), no Plenário.

 `ccJ  Preso em flagrante
10h Análise de projeto que dá 24 horas 
para apresentação ao juiz de preso em 
flagrante.

 `eStAtAiS  lei de responsabilidade
14h A comissão responsável pelo relató-
rio da Lei de Responsabilidade das Esta-
tais vota minuta do projeto.

 `mP 679/2015  energia para a olimpíada
14h30 Análise do plano de trabalho da co-
missão que trata da MP sobre fornecimen-
to de energia para a Olimpíada de 2016.

 `cRe  Situação da Venezuela
9h Na primeira parte da reunião, os sena-
dores apreciam acordos internacionais. 
Na segunda, audiência pública sobre a si-
tuação na Venezuela. Depois, sabatina de 
embaixadores para Espanha e Botsuana.

 `cdH  trabalho no mcdonald´s
9h Audiência sobre o direito do trabalho na 
rede de lanchonetes McDonald’s. 

 `cmo  incentivo ao esporte
10h A Comissão Mista Orçamento faz au-
diência com a presença do ministro do Es-
porte, George Hilton, sobre a Lei de Incen-
tivo ao Esporte.

 `SeSSão eSPeciAl  Apae Brasil
11h Sessão especial para celebrar o ani-
versário de 60 anos da Apae Brasil e aber-
tura da Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla de 2015. 

 `código dA AeRonáuticA  Reunião
10h Comissão de Reforma do Código Bra-
sileiro de Aeronáutica se reúne.

 `cdH  Acidente na boate Kiss
10h Audiência pública interativa sobre aci-
dente da boate Kiss, em Santa Maria (RS).

 `inStitucionAl  Seminário
14h O Conselho Federal de Biblioteconomia 
promove seminário sobre qualidade das 
bibliotecas do país, no Auditório Petrônio 
Portella. Em seguida, no hall da Bibliote-
ca do Senado, lançamento do livro 50 Anos 
da Profissão de Bibliotecário.

 `PlenáRio  Sessão não deliberativa
14h A sessão é não deliberativa, destinada 
a pronunciamentos dos senadores e avisos 
da Mesa Diretora.

 `PReSidênciA  Rodrigo Janot
16h Renan Calheiros recebe o procura-
dor-geral da República, Rodrigo Janot, na 
sala de audiências da Presidência.

 `ASSASSinAto de JoVenS  Audiência
19h30 CPI do Assassinato de Jovens faz 
audiência pública interativa sobre o tema.

 `cct  dados pessoais
9h Audiência pública interativa sobre pro-
teção, tratamento e uso de dados pessoais.

 `cmA  educação ambiental
9h30 Na pauta, projeto que estabelece a 
Política Nacional de Educação Ambiental.

 `cPi do futeBol  debate
10h Audiência pública interativa com a 
participação dos jornalistas esportivos 
Juca Kfouri, Sérgio Rangel, Jamil Chade 
e José Cruz.

 `cAe  Assistência funerária
10h Entre os 16 itens da pauta, consta pro-
posta que regulamenta a comercialização 
de planos de assistência funerária.

 `cPi do cARf  Redação de proposta
11h A CPI do Carf se reúne para discutir a 
redação da PEC do Carf.

 `ce  Seguro para atletas
11h Projeto que exige a comprovação de 
contratação de seguro para atletas e trei-
nadores de futebol como condição para 
participação nas competições abre a pau-
ta de 13 itens.

 `cmo  ldo 2016
14h A Comissão Mista de Orçamento dis-
cute, entre outros itens, as diretrizes pa-
ra a elaboração e a execução da Lei Orça-
mentária de 2016.

Se
g
u
n
d
A

Q
u
A
r
tA

Q
u
in

tA

te
r
ç
A

Comissão estuda capital estrangeiro em empresa aérea

Presidente da CRA, Ana Amélia coordena audiência com Curcio, Motter e Lima
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Brasileiros querem estatais mais transparentes
Em enquete do DataSenado, 97% dos internautas defenderam a criação de lei que obrigue as empresas a adotarem mecanismos de controle. Proposta integra a Agenda Brasil

A CRIAçãO DE uma lei que 
obrigue as empresas estatais 
a adotarem mecanismos 
de controle e transparência 
administrativa é apoiada por 
97% dos internautas, segundo a 
mais recente enquete realizada 
pelo DataSenado, em parceria 
com a Agência Senado, por 
meio da página da instituição.

O presidente da Casa, Re-
nan Calheiros, celebrou o 
resultado,para ele, uma de-
monstração de que as iniciati-
vas do Congresso “convergem 
com o sentimento da socieda-
de”. Depois de observar que é 
praticamente impossível uma 
pesquisa apontar unanimida-
de em algum tema, ele lembrou 
que o apoio à proposta legisla-
tiva chegou bem perto disso.

— Os 97% favoráveis à lei nos 
estimulam a seguir em frente 
neste e em outros aspectos 
da Agenda Brasil, a pauta de 
temas que submetemos ao 
Brasil na última semana. Com 
essa lei, buscamos a transpa-
rência absoluta das estatais, 
para que sejam monitoradas, 

fiscalizadas e deixem de tentar 
ser uma realidade paralela, 
inalcançáveis à fiscalização.

No momento, uma comissão 
mista elabora a proposta da Lei 
de Responsabilidade das Esta-
tais. O texto vai regulamentar 
dispositivos da Constituição 
e definir orientações sobre a 
organização das estatais, bem 
como mecanismos de fiscali-
zação e governança interna.

O relatório deve ser votado 
na quarta-feira, quando se 
encerram os trabalhos da 
comissão, criada por sugestão 
dos presidentes do Senado, 
Renan Calheiros, e da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha. Eles são autores de um 
dos anteprojetos examinados. 
Há também propostas de José 
Serra (PSDB-SP), Roberto 
Requião (PMDB-PR), Aécio 
Neves (PSDB-MG) e tasso 
Jereissati (PSDB-CE), que 
preside a comissão.

A sondagem sobre a proposta 
da Lei de Responsabilidade das 
Estatais foi feita entre junho e 
agosto, com participação de 

2.390 internautas. Dessa vez, 
foi inaugurado novo modelo 
de enquete, que possibilita a 
coleta de opinião sobre mais 
pontos de cada projeto alvo da 
sondagem.

O grau de transparência no 
uso dos recursos públicos pe-
las estatais foi um dos  pontos 

abordados. Para 82% dos 
inter nautas, o nível é ruim ou 
péssimo. 

Em outro tópico da pesquisa, 
a ampla maioria dos internau-
tas (80%) se manifestou a favor 
da exigência de licitação em 
todas as compras das empresas 
públicas e das sociedades de 

economia mista, como já pra-
ticado pelos órgãos públicos 
da administração direta. Por 
outro lado, apenas 14% foram 
contra a obrigação.

Sobre a possibilidade de 
se impor exigência de que o 
Senado aprove o nome de in-
dicados ao cargo de presidente 
das empresas públicas, como já 
acontece na escolha de outros 
cargos do Executivo e do Legis-
lativo, 56% se manifestaram a 
favor. Já 39% rejeitaram a prévia 
aprovação do Senado.

O cidadão Wellington Leite, 
de São Paulo, que participou da 
enquete, disse que a edição de 
lei com esse teor é importante 
para “combater efetivamente 
a corrupção” e assegurar que, 
nos cargos de comando, “este-
jam pessoas qualificadas e es-
pecializadas”.  Wallace Pereira, 
de Pernambuco, disse que a lei 
será uma ótima iniciativa para 
melhorar o desempenho das 
estatais. 

O PLC 57/2015, que revê a 
política de desoneração da fo-
lha de pagamento e aumenta as 
alíquotas sobre a receita bruta 
das empresas de 56 setores da 
economia, é o primeiro item 
da pauta de amanhã do Ple-
nário. Esse é o último projeto 
do ajuste fiscal proposto pelo 
Executivo. A votação abrirá 
caminho para matérias que 
já tramitam no Senado e têm 
ligação com os eixos principais 
da Agenda Brasil.

Quem vai relatar o projeto 
da reoneração é o líder do 
PMDB, Eunício Oliveira (CE). 
Ele prometeu entregar o rela-
tório até amanhã, dia em que 
o presidente do Senado, Renan 
Calheiros, pretende votar o 
projeto no Plenário. 

A proposta é questionada 
pela oposição, que considera 
negativos seus efeitos sobre o 
emprego.

— Como você quer consenso 
em um projeto que aumenta 
a carga tributária sobre as 
empresas exatamente em um 
momento em que as vendas 
despencam, que as empresas 
já estão pagando juros astronô-
micos? Elas não vão aguentar, 
vão demitir gente, vão quebrar 
— disse Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP).

Com a mudança proposta 
pelo Executivo, setores que 
hoje pagam 1% de contribuição 
previdenciária sobre a folha 
salarial passarão a pagar 2,5% 
— varejistas, fabricantes de 
brinquedos e outros setores. Os 

que pagam 2%, como empresas 
de tecnologia de informação, 
passarão a pagar 4,5%.

O presidente do Senado 
informou que no início desta 
semana vai apresentar um cro-
nograma com as propostas da 
Agenda Brasil que já poderão 
ser colocadas em pauta:

— tudo dessa agenda que for 
convergente, a partir dos eixos 
orientadores, será pautado. O 
principal desafio dessa agenda 
é reverter a expectativa da re-
dução do grau de investimento.

Apresentada pelo Senado à 
equipe econômica na semana 
passada, a Agenda Brasil é um 
conjunto de propostas voltadas 
à retomada do crescimento do 
país. A ideia é que o Congresso 
contribua com o Executivo na 

busca de soluções para o país 
superar a crise econômica o 
mais rápido possível.

Cotas para mulheres
O Plenário encerrou na  

terça-feira a discussão de duas 
propostas de emenda à Cons-
tituição: a PEC 78/2013, que 
trata de irrigação nas Regiões 
Nordeste e Centro-Oeste, e a 
PEC 98/2015, que reserva co-
tas de gêneros no Legislativo. 
Com isso, as duas propostas 
já podem ser votadas nesta 
semana.

A PEC 78 aguarda votação 
em segundo turno. Ela pror-
roga até 2028 o prazo para que 
recursos públicos em irrigação 
sejam prioritariamente inves-
tidos em projetos nas Regiões 

Nordeste e Centro-Oeste. A 
proposta integra a lista de 
matérias  escolhidas pela Co-
missão do Pacto Federativo. 
Caso seja aprovada, vai para 
promulgação.

A PEC 98 será votada em 
primeiro turno. Ela estabelece 
percentuais mínimos de vagas 
em todos os níveis do Legis-
lativo a serem ocupadas por 
representantes de cada gênero. 
Apresentada pela Comissão da 
Reforma Política, a proposta 
constitui esforço para ampliar 
a participação feminina na 
política.

A  PEC 74/2013, que inclui 
o transporte entre os direitos 
sociais constitucionais, já pode 
ser imediatamente votada em 
primeiro turno.

Projeto que reonera folha de pagamento deve ser votado amanhã

Senado economizou R$ 3,5 milhões em 2014 em gastos com telefone
Os serviços de telefonia 

também entraram no esfor-
ço do Senado em busca da 
redução de gastos. Dos R$ 5,2 
milhões orçados para o con-
sumo anual, de acordo com 
os contratos em vigor, apenas 
R$ 1,7 milhão foi efetivamente 
gasto em 2014, R$ 3,5 milhões 
a menos do que o previsto. Os 
valores incluem a telefonia 
fixa e o Alô Senado (0800).

O orçamento e a expecta-
tiva de consumo real para o 
próximo contrato continu-
am caindo. O valor anual foi 
orçado em R$ 2,4 milhões, 

equivalente a uma redução 
de R$ 2,8 milhões (-54%) em 
relação ao orçamento do con-
trato atual, mas a previsão é 
de que seja gasto efetivamente  
R$ 1,1 milhão a cada ano, caso 
se mantenha o perfil das liga-
ções de 2014. Isso resultará em 
uma economia de R$ 600 mil 
(-31%) em relação ao que foi 
de fato gasto no ano passado.

De acordo com Jeová Dan-
tas de Jesus, chefe do Serviço 
de tarifação do Senado, a 
redução sobre o contrato 
anterior é fruto de medidas 
adotadas para garantir a 

 otimização dos gastos.
— Isso está associado à 

gestão do Senado. Aconteceu 
uma mudança de perfil do 
usuário. A principal foi a re-
dução de terminais que fazem 
chamadas para celulares e de 
longa distância. Além disso, 
obtivemos melhores tarifas.

O novo contrato custará 
R$ 6,1 milhões em 30 meses, 
representando economia de 
R$ 5,2 milhões em relação ao 
valor estabelecido no edital. 
Assim, o orçamento mensal 
passará de R$ 441,5 mil para 
R$ 204,8 mil.

opinião dos internautas

Contratos  
em vigor  

Orçamento anual: 
R$ 5,2 milhões

Gasto em 2014: R$ 1,7  milhão
Expectativa de gasto anual:

R$ 1,1  milhão

Próximo contrato
Orçamento anual: 

R$ 2,4 milhões

Valores menores

Fonte: DataSenado

de forma geral, como você avalia o nível de transparência  
no uso de recursos públicos de empresas como Petrobras, 
eletrobras, Banco do Brasil e BndeS?

Ótimo  2%
Bom  3%

Regular  10%
Ruim  26%

Péssimo  56%
Você é a favor ou contra que o congresso nacional crie  
projeto de lei que obrigue empresas públicas e sociedades de 
economia mista a adotarem práticas mais transparentes?

A favor  97%
Contra  2%

em sua opinião, quem pode ocupar cargos de direção em 
empresas públicas e sociedades de economia mista?

Apenas profissionais de carreira  63%
Apenas profissionais com perfil 

técnico, sendo da carreira ou não  32%

Qualquer profissional  3%

 � Confira a íntegra da pesquisa:  
http://bit.ly/pesquisaEstatais

Fonte: Serviço de Tarifação do Senado



4 Brasília, segunda-feira, 17 de agosto de 2015

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

ACONTECEU NO sENAdO

O SENADOR RICARDO Ferra-
ço (PMDB-ES) apresentou na 
quarta-feira um projeto de lei 
que regulamenta o transporte 
de passageiros oferecido por 
aplicativos como o Uber. 

O PLS 530/2015 define o 
serviço como “privado indivi-
dual”, deixando claro que não 
se trata de transporte público, 
e chama de motorista parceiro 
o prestador do serviço.

O projeto determina que 
incida sobre esses aplicativos 
o Imposto sobre Serviços (ISS), 
tributo municipal que também 
é pago pelos taxistas. Além 
disso, será cobrada uma taxa 
de licenciamento anual e o 
dinheiro arrecadado deverá ser 
usado pela prefeitura em me-
lhorias no transporte público.

Os motoristas parceiros 
deverão ser enquadrados 
como microempreendedores 
individuais ou estar cadastra-
dos no Simples Nacional e ter 
registro no órgão municipal de 
fiscalização de trânsito .

Não poderá ser motorista 
parceiro quem tiver sido con-
denado nos últimos sete anos 
por violência, crime sexual, 
roubo, dano material, terro-
rismo, direção sob o efeito de 
drogas ou álcool ou uso de 
veículo na prática de crime. 

Será obrigatório também 
apresentar certidões de an-
tecedentes criminais e toda a 
documentação do motorista e 
do carro em dia.

Ao serviço se aplicam as proi-
bições de embarcar passageiros 
nas vias públicas, a não ser que 
tenha havido prévia solicitação 
via aplicativo, e de realizar o 
pagamento  diretamente ao 

motorista. Será obrigatório 
manter por um ano o registro 
de todas as viagens de cada 
usuário. 

também se aplicarão ao ser-
viço as demais regras relativas 
ao transporte de passageiros, 
como as que se referem a 
discriminação e transporte de 
animais de estimação.

Para Ferraço, essa modali-
dade de transporte “simboliza 
uma evolução na abordagem 
da mobilidade em grandes ci-
dades do mundo, em que cada 
vez mais ‘compartilhar’ parece 
ser a solução para problemas 
modernos”.

Criado nos EUA, o Uber é um 
aplicativo para celular por meio 
do qual qualquer pessoa pode 
solicitar um carro para fazer um 
deslocamento. Após a solicita-
ção, um motorista cadastrado 
se habilita a prestar o serviço 
mediante pagamento, que é 
intermediado pelo aplicativo.

O transporte compartilhado 
tem se popularizado em muitos 
países e nas últimas semanas 
vem gerando intensa polêmica 
e até conflitos. Nas grandes ci-

dades, taxistas têm reclamado 
do serviço, que consideram 
concorrência desleal, uma 
vez que os motoristas do Uber 
não arcariam com os mesmos 
custos (como recolhimento de 
impostos) nem seriam subme-
tidos a fiscalização. O principal 
argumento, entretanto, é a 
ausência de regulamentação, 
já que a Constituição especifica 
que o transporte de passagei-
ros depende de concessão do 
poder público. 

Por outro lado, os motoristas 
do Uber argumentam que pres-
tam um serviço mais rápido,  
confortável e barato e que, 
justamente por isso, estariam 
conquistando a preferência 
dos usuários.

Em cidades como São Paulo 
estão em discussão projetos 
de lei proibindo o tipo de ser-
viço prestado pelo Uber. Em 
Brasília, a Câmara Legislativa 
chegou a aprovar um projeto 
autorizando o funcionamento 
somente de aplicativos vol-
tados ao serviço de táxi, mas 
foi vetado pelo governador 
 Rodrigo Rollemberg.
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 �Durante a semana, as atenções ficaram voltadas para a Agenda Brasil, 
proposta apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, com o 
objetivo de sugerir ao governo caminhos para enfrentar a crise econômica. A 
agenda recebeu contribuições dos ministros da Fazenda e do Planejamento.

Renan lança agenda Brasil, 
com propostas contra crise

Projeto de lei regulamenta 
funcionamento do Uber

De acordo com proposta apresentada por Ricardo Ferraço, esse tipo de transporte, oferecido por meio de 
aplicativos de celular, seria classificado de privado individual e estaria sujeito ao pagamento de impostos

Nelson Barbosa e Joaquim Levy em reunião com Renan na quarta-feira 

O aplicativo de transporte Uber, que tem provocado a reação de taxistas
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ação federal impede 
racionamento de 
energia, diz Ângela

Para ana amélia, 
fala de líder da CUT 
foi inoportuna

Regina lembra  
163º aniversário 
de Teresina

Ângela Portela 
(Pt-RR) elogiou 
o programa de 
investimentos do 
governo federal 
em infraestrutura 
de energia elétrica, lançado 
na terça-feira no Palácio do 
Planalto.

A senadora disse que o pro-
grama prevê investimentos de 
R$ 186 bilhões para ampliar a 
oferta de energia e fortalecer o 
sistema de transmissão.

Ela ressaltou o crescimento 
de 67% na geração de energia 
de 2001 a 2014 e de 80% na 
capacidade de transmissão.

— Foram esses investimentos 
que evitaram crises como a 
que levou ao racionamento de 
energia em 2001 — afirmou.

Ana Amélia (PP-RS) cobrou 
“responsabilidade” dos atores 
envolvidos no debate político 
atual, marcado por crises nos 
campos econômico e institu-
cional e com potencial para 
tornarem-se mais graves.

A senadora referiu-se ao 
presidente da Central Única 
dos trabalhadores (CUt), 
Vagner Freitas, que na quinta-
-feira afirmou que militantes 
estariam dispostos a “se en-
trincheirarem e pegarem em 
armas” em defesa do mandato 
da presidente Dilma Rousseff.

Na opinião de Ana Amélia, 
a declaração foi “totalmente 
inoportuna” e constrangedo-
ra para a própria Dilma, que 
estava presente na solenidade 
em que Freitas fez a afirmação.

Regina Sousa 
(Pt-PI) prestou 
homenagem a 
duas cidades do 
Piauí que fazem 
aniversário: Par-
naíba, que há 171 anos foi 
elevada à categoria de cidade, 
e teresina, que completa 163 
anos.

As duas cidades fazem parte 
da vida da parlamentar, que 
nasceu em União, estudou a 
educação básica em Parnaíba 
e fez faculdade em teresina, 
onde vive até hoje.

— Que continuem crescen-
do e merecendo atenção do 
governo e que tenham prefei-
tos capazes de conduzir seu 
desenvolvimento — afirmou 
a senadora.

 � Na quarta, Ricardo Ferraço (PMDB- 
ES) foi designado o relator da comis-
são especial criada para analisar o 
projeto de José Serra (PSDB-SP) que 
acaba com a participação obrigatória 
da Petrobras na exploração do pré-sal 
(PLS 131/2015). Ferraço também é o 
relator da proposta no Plenário.

 � Na terça e na quarta, duas audiên-
cias debateram o projeto que acaba 
com a obrigatoriedade de identificação 
de produtos transgênicos. A proposta 
divide fabricantes e ambientalistas.

 � Na quarta, o Tribunal de Contas 
da União deu mais 15 dias para que a 
presidente Dilma explique as contas 
de 2014. O tempo extra foi pedido pela 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

 � Na terça, em audiência na CDH, 
as centrais sindicais apoiaram a MP 
680/2015, que criou o Programa de 
Proteção ao Emprego (PPE), mas 
fizeram ressalvas.

 � Na terça, a Comissão de Assuntos 
Econômicos aprovou projeto que muda 
o enquadramento dos representantes 
comerciais no Simples Nacional, pre-
vendo alíquotas de tributação meno-
res que as praticadas hoje.

feRRaço é eSColHiDo 
RelaToR De PRoPoSTa 
qUe TRaTa Do PRé-Sal

ReGRa SoBRe RoTUlaGem 
De TRanSGêniCoS 
DiViDe DeBaTeDoReS

a PeDiDo De ComiSSão, 
Dilma TeRÁ maiS 15 DiaS 
PaRa eSClaReCeR ConTaS

Plano De PRoTeção ao 
emPReGo GanHa aPoio 
De CenTRaiS SinDiCaiS

Vai PaRa o PlenÁRio 
TexTo qUe BenefiCia 
RePReSenTanTe ComeRCial 

 � Na quinta, o Plenário fez uma homenagem ao ex-governador de Pernambuco 
Eduardo Campos, morto num acidente de avião há um ano. Proposta por Roberto 
Rocha (PSB-MA), os participantes da homenagem, entre eles o ex-senador 
Pedro Simon (foto), salientaram o quanto Campos era conciliador e inovador.

SenaDo faZ HomenaGem PÓSTUma a eDUaRDo CamPoS

 � A Comissão de Infraestrutura 
aprovou na quarta, em decisão final, 
o PLS 262/2013, de Randolfe Rodrigues 
(PSOL-AP). O texto prevê que o mu-
nicípio ofereça ciclovias, sinalização 
adequada aos ciclistas e incentiva 
o uso de bicicletas como meio de 
 transporte nas cidades.

aVança PRojeTo qUe PReVê 
infRaeSTRUTURa PÚBliCa 
PaRa USo De BiCiCleTa
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