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Senadores aprovam tributo 
maior sobre lucro de bancos
De acordo com proposta, que agora vai para a sanção 
presidencial, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido 
paga por instituições financeiras subirá de 15% para 20%

O texto aprovado 
ontem pelos 
senadores faz 

parte do pacote elaborado 
pelo governo federal com 
o objetivo de ajustar as 
contas públicas. De acordo 
com a proposta, a CSLL 
paga pelos bancos irá 
provisoriamente de 15% 
para 20%, devendo retornar 
ao primeiro índice em 
2019.  O aumento do tributo 

cobrado das cooperativas 
de crédito será menor e 
subirá de 15% para 17%. A 
relatora da proposta, Gleisi 
Hoffmann, disse que o 
aumento aprovado ontem 
ainda é tímido diante do 
lucro contabilizado pelos 
bancos. Para a senadora, 
o ideal seria uma alíquota 
de até 30%: “O Brasil não 
tributa a renda de quem 
mais ganha no país”.  4 Senadores participam da sessão em que aprovaram reajuste em tributo pago pelos bancos: alíquota subirá de 15% para 20%

Até 2030, fontes renová-
veis como eólica, solar e 
biomassa deverão atender 
no mínimo 15% do consu-
mo anual de energia elétri-

ca no país, segundo projeto 
aprovado na Comissão de 
Meio Ambiente. Consumo 
atual corresponde a 8% e a 
meta até 2022 era de 10%.  6

O Congresso Nacional promulgou ontem 
a emenda constitucional que transforma 
o transporte em direito social do cidadão, 
como já ocorre com a saúde, a educação, o 
trabalho, a moradia e a alimentação, entre 

outros. Também foi promulgada a emenda 
que prorroga por 15 anos a obrigação de 
a União aplicar recursos em projetos de 
irrigação nas Regiões Nordeste e Centro-
-Oeste.  2

O Plenário aprovou ontem projeto que 
determina o repasse de R$ 1,95 bilhão da 
União para fomentar as exportações dos 
municípios, dos estados e do DF. Do valor 

destinado a cada estado pelo Fundo de 
Exportação (FEX), 75% irão para os cofres 
estaduais e 25% para as prefeituras. A pro-
posta segue para sanção presidencial.  4

Projeto aumenta meta para 
uso de energias alternativas

Douglas Cintra, Otto Alencar e Ataídes Oliveira compõem a mesa na comissão

Passageiros tomam ônibus no Rio: emenda constitucional que transforma transporte em direito social foi promulgada

Constituição já prevê transporte como direito

Estado e município têm estímulo à exportação
O presidente do Senado, Renan Calheiros (C), recebe governadores e vice-governadores: texto aprovado beneficia estados
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Dívida da União 
pode ter limite 
fixado em lei  5

Medida garante 
ajuda a vítimas 
de desastres  8

Inflação de 4,5% 
em 2016 ainda é 
a meta do BC  5

Texto obriga obra 
pública a provar 
viabilidade 7

Direção do Dnit 
tem 3 novos 
integrantes  8

Avança proposta 
para cobrir roubo 
de caminhão  8
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O CONGRESSO PROMUL-
GOU ontem duas emendas à 
Constituição. Uma delas é a 
90, originária da PEC 74/2013, 
que inclui o transporte na lista 
dos direitos sociais do cida-
dão. A segunda, a Emenda 89 
(originária da PEC 78/2013), 
prorroga por mais 15 anos o 
prazo de aplicação, pela União, 
de percentuais mínimos dos 
recursos dos fundos constitu-
cionais para irrigação nas Re-
giões Centro-Oeste e Nordeste, 
agora com maior prioridade à 
agricultura familiar.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, disse espe-
rar que as emendas se trans-
formem em ações concretas 
de governo. A seu ver, a crise 
fiscal não deve ser razão para 
que medidas governamentais 
e garantias sociais sejam negli-
genciadas. É necessário enfren-
tar os desafios com melhorias 
de gestão, mais eficiência nos 
gastos e racionalidade nas 
políticas e programas:

— A renúncia de direitos não 
pode ser a resposta para uma 
crise fiscal sem precedentes.

A PEC 78, também chamada 
PEC da Irrigação, foi aprovada 
pelo Senado em agosto. Com 
a promulgação da Emenda 
89, a União continua obrigada 
a investir 20% dos recursos 
destinados à irrigação no 
Centro-Oeste e outros 50% no 

Nordeste, de preferência no 
semiárido. O texto constou da 
lista de propostas prioritárias 
elaborada pela Comissão 
Especial do Pacto Federativo.

Segundo Renan, a PEC da 
Irrigação é exemplo da pauta 
que deve ser estimulada.

— Sem dúvida, vai garantir 
mais recursos para duas re-
giões afetadas por condições 
climáticas adversas — avaliou. 

Desigualdades
Walter Pinheiro (PT-BA), que 

presidiu a comissão especial e 
foi também relator da PEC da 
Irrigação, disse que a aprova-
ção atendeu uma demanda dos 
governadores do Centro-Oeste 
e do Nordeste:

— A proposta contribui para 
a redução de desigualdades 
sociais e regionais, já que a 

irrigação viabiliza, além da 
agricultura, em especial a fami-
liar, a segurança alimentar e a 
geração de renda, contribuindo 
para fixar o homem no campo.

Também participou da ses-
são a deputada Luiza Erundina 
(PSB-SP), primeira propositora 
da PEC 74/2013, que protege o 
transporte como direito social. 
No Senado, o relator foi Aloysio 
Nunes Ferreira (PSDB-SP).

Ao comentar a PEC, Renan 
lembrou os protestos de junho 
de 2013, por melhores condi-
ções de mobilidade e contra a 
elevação das tarifas. 

— Transporte ruim leva os 
brasileiros a passar longos 
períodos em deslocamento até 
o trabalho, o que compromete 
sua produtividade. É ruim para 
o trabalhador, para a empresa 
e para a sociedade.

A Representação Brasileira 
no Parlamento do Mercosul 
(Parlasul), presidida por Ro-
berto Requião (PMDB-PR), 
recebeu líderes  paraguaios que 
pediram o apoio do Brasil para 
o desenvolvimento regional.

A delegação de integrantes 
da Fundação Desenvolvimen-
to em Democracia incluiu 
congressistas, magistrados, 
empresários e representantes 
de veículos de comunicação.

A relação comercial com o 
Brasil é uma das preocupações 
dos paraguaios, que temem 
que a criação de impostos no 
Brasil possa reduzir o consumo 
de produtos do país vizinho.

Para Requião, a reduzida 
carga tributária e a falta de en-
cargos trabalhistas no Paraguai 
beneficiam os empresários 
brasileiros que investem lá, mas 
o país vizinho perde, pois deixa 
de investir em infraestrutura e 
inviabiliza as políticas sociais. 
Ele disse que a perspectiva  de 
uma segunda ponte entre os 
dois países deve possibilitar a 
redução dos congestionamen-
tos e do contrabando, aumen-
tar a segurança na fronteira e 
impulsionar a economia. 

— Temos que desenvolver 
um sistema de socorro e desen-
volvimento mútuo — defendeu 
o senador.

Paraguaios pedem apoio do Brasil 
para o desenvolvimento regional
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Por motivos técnicos, os pronunciamentos de senadores no Plenário depois das 20h 
de ontem serão publicados na próxima edição do Jornal do Senado.

ADIAMenTo

Transporte passa a ser 
direito social dos cidadãos
Emenda promulgada ontem inclui o transporte na relação de direitos protegidos pela Constituição. 
Outra emenda garante percentual mínimo de investimento em irrigação no Nordeste e no Centro-Oeste

A TV Senado transmite, a partir das 10h, reunião da Comissão de Constituição e 
Justiça. 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

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 

 `CI  Anibal diniz
8h30 A comissão sabatina Anibal Diniz, 
indicado ao Conselho Diretor da Anatel.

 `CAS  Prevenção às drogas
9h O PLS 182/2010, que obriga emissoras 
públicas a veicular mensagens de pre-
venção ao uso de drogas, está na pauta.

 `CdR  Semiárido
9h A comissão avalia, entre outros, o 
PLS 249/2015, que conceitua o semiárido 
na área de atuação da Sudene.

 `CdH  Religiões africanas
09h Audiência interativa debate a perse-
guição contra praticantes de religiões de 
matriz africana, como o candomblé.  

 `CMA  Rio Araguaia
9h30 Audiência pública interativa sobre 
o PLS 248/2014, que institui regras para a 
preservação do Rio Araguaia.

 `CCJ  Indicado ao CnMP
10h Audiência pública interativa para sa-
batina de Valter Shuenquener de Araújo, 
indicado ao Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP). Após, reunião.

 `Ce  dia de Combate à Tortura
10h Audiência interativa para instruir o 
PLS 417/2013, que institui o Dia Nacional 
de Combate à Tortura.

 `PReSIdênCIA  Reunião
10h Renan Calheiros recebe o deputado 
Raul Jungmann, o secretário de Segu-
rança do RJ, José Mariano Beltrame, e lí-
deres da Câmara e do Senado. Às 11h, re-
cebe o presidente da Fiesp, Paulo Skaf. 
Após, reunião da Mesa. Às 12h, recebe  o 
advogado-geral da União, Luís Adams. 
Às 16h, ordem do dia.

 `MeSA do SenAdo  Reunião
11h A Mesa se reúne para avaliar reque-
rimentos e a indicação de Murillo de Ara-
gão ao Conselho de Comunicação.

 `PlenáRIo  Sessão deliberativa
14h A PEC 33/2014, que insere a segu-
rança pública entre as competências co-
muns de União, estados e municípios, é 
um dos itens da pauta.

 `CPI do FuTebol  Reunião
14h15 A CPI tem reunião administrativa.

 `MP 685/2015  litígios tributários
14h30 A comissão responsável pela MP, 
que institui o Programa de Redução de 
Litígios Tributários, faz audiência pública.  

 `PARlASul  Isenções de IPI
14h30 Representação Brasileira no Par-
lasul avalia os PLSs 35/2010 e 415/2012, 
que isentam do IPI a compra de máquina 
agrícola e operações com carro elétrico. 

 `PACTo FedeRATIvo  energia
14h30 A comissão analisa o PLS 525/2015, 
sobre cálculo do valor adicionado à ener-
gia para fins de repartição da arrecadação. 

 `MP 689/2015  Previdência de servidor
15h Instalação e eleição de presidente da 
comissão da MP, que obriga servidor li-
cenciado sem remuneração a contribuir 
para o regime previdenciário.

 `MP 690/2015  elevação de tributos
15h10 Instalação e eleição de presidente e 
vice da comissão da MP, que eleva tribu-
tos para bebidas e produtos eletrônicos. 

 `MP 691/2015  Imóveis da união
15h20 Instalação e eleição de  presidente 
da comissão responsável pela MP, que 
trata da gestão de imóveis da União. 

Ônibus parados em São Paulo: qualidade do serviço motivou protestos de 2013

Presidente do Parlasul, Roberto Requião (D) recebeu delegação paraguaia  

Ferraço lamenta 
morte de cafeicultor 
do espírito Santo

Gladson Cameli 
anuncia entrada de 
Wilder Morais no PP

O senador por Goiás Wil-
der Morais deixou o DEM e 
agora integra o PP. O anúncio 
foi feito ontem em Plenário 
pelo senador Gladson Cameli 
(PP-AC). 

De acordo com Gladson, a 
festa de filiação ocorreu na 
segunda-feira, em Goiânia. 

O  s e n a d o r  d e f i n i u 
o colega como “jovem e 
 empreendedor”.

— Eu tenho certeza de que 
o senador Wilder Morais vai 
honrar o seu estado. Parabéns, 
senador Wilder! Seja muito 
bem-vindo ao Partido Pro-
gressista — afirmou Gladson.

Agora a bancada do PP no 
Senado passa a contar com 
seis senadores.

O senador 
Ricardo Fer-
raço (PMDB-
ES) lamentou 
ontem a mor-
te do cafeicul-
tor capixaba 
Dário Martinelli, pioneiro no 
Espírito Santo na produção do 
café conilon.

Essa espécie tem capacidade 
de produção maior do que a 
arábica e, no Brasil, é muito 
utilizada para café solúvel.

Ferraço lembrou que o Espí-
rito Santo é o segundo maior 
produtor de café conilon do 
mundo, só perdendo para o 
Vietnã. Oitenta mil capixabas 
vivem da produção dessa cul-
tura, acrescentou.
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Telmário comemora 
liberação de alto-
falante em campanhas

Te l m á r i o 
Mota (PDT-
RR) elogiou a 
rejeição, pela 
Câmara, de 
emenda ao 
projeto da re-
forma política aprovada no Se-
nado que restringia a carreatas 
e comícios a amplificação de 
som, em campanhas eleitorais.

— Com isso, os candidatos 
mais pobres poderão, por 
exemplo, usar bicicletas com 
caixa que amplifica o som ou 
estacionar seus próprios veí-
culos e fazer suas campanhas, 
expor suas propostas em portas 
de fábricas, nas esquinas, nas 
feiras, nos bairros de sua cidade 
— defendeu. 

O senador também pediu 
providências para acabar com 
os conflitos entre produtores 
rurais e indígenas em Mato 
Grosso do Sul e que o Minis-
tério das Relações Exteriores 
busque conter abusos pratica-
dos por integrantes da Guarda 
Nacional da Venezuela contra 
brasileiros que visitam o país.
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Vanessa comunica resolução 
de apoio do PCdoB à gestão 
de Dilma Rousseff

O PCdoB aprovou 
uma resolução se com-
prometendo a defender 
o governo da presidente 
Dilma Rousseff, anun-
ciou Vanessa Grazziotin 
(AM). Quanto ao pacote 
anunciado pelo gover-
no, a senadora afirmou que vai avaliar 
cuidadosamente cada um dos pontos 
propostos.

— O partido apoiará as medidas, 
buscando aperfeiçoá-las, levando em 
conta a preservação dos investimentos 
sociais, dos direitos dos trabalhadores 
e da política de reajuste do salário 
mínimo; a taxação de grandes rendas, 
fortunas e lucro dos bancos; e a defesa 
imediata da redução da taxa de juros.

Fátima elogia ajuste por 
atingir os mais ricos e 
preservar programas sociais

Fátima Bezerra (PT-
RN) elogiou a maior 
parte das medidas de 
reequilíbrio fiscal do 
governo. Para ela, o 
pacote vai aumentar a 
confiança dos investi-
dores e ajudar o país a 
fechar as contas nos próximos anos.

Fátima disse que as medidas não vão 
interferir na continuidade dos progra-
mas sociais e elogiou o pacote fiscal por 
começar a mexer com os mais ricos. 

— O governo está fazendo um esforço 
para a retomada do crescimento da 
economia. As readequações em uma 
série de  alíquotas vêm para permitir 
que o país retome o caminho do de-
senvolvimento com inclusão social.

Proposta de recriar a CPMF 
é uma afronta por parte do 
executivo, opina Alvaro Dias

Alvaro Dias (PSDB-
PR) considerou “ofensi-
va” e “afrontosa” a pro-
posta anunciada pelos 
ministros da Fazenda, 
Joaquim Levy, e do 
Planejamento, Nelson 
Barbosa, de recriar a 
CPMF, a contribuição provisória sobre 
movimentação financeira. O senador 
ressaltou que o Brasil tem uma das 
maiores cargas tributárias e lamentou 
que o governo queira explorar ainda 
mais a população, que, segundo ele, 
“não aguenta mais pagar impostos”.

— É incrível que especialistas da 
economia no governo possam ima-
ginar que aumentando impostos 
 promoverão crescimento econômico. 

Cássio lamenta que pacote 
anunciado pelo Planalto 
tenha sido feito de improviso

Cássio Cunha Lima 
(PB), líder do PSDB, la-
mentou que o pacote de 
ajuste fiscal anunciado 
na segunda tenha sido 
feito no improviso, que, 
segundo ele, é a forma 
que Dilma Rousseff 
vem usando para governar o país.

Para o senador, é praticamente im-
possível a qualquer governante  admi-
nistrar não tendo mais credibilidade, 
como é o caso da presidente e, para 
piorar, governar no improviso.

— Essas medidas só foram anun-
ciadas porque o país perdeu o grau de 
investimento. Elas foram alinhavadas 
de emergência para que fosse dada 
alguma resposta ao país — afirmou.

Ataídes oliveira critica 
medidas tomadas pela 
presidente depois de reeleita

A presidente Dilma 
Rousseff prometeu não 
aumentar impostos 
nem diminuir os direi-
tos dos trabalhadores 
durante a eleição do ano 
passado, disse Ataídes 
Oliveira (PSDB-TO). Entretanto, após 
ser reeleita, fez as duas coisas, afirmou.

O senador também criticou várias 
das medidas fiscais anunciadas pelo 
governo, como o adiamento do reajuste 
dos servidores públicos, a suspensão de 
concursos públicos e o fim do abono-
-permanência. Ele cobrou um corte 
de gastos verdadeiro, com extinção 
de ministérios e redução de cargos 
comissionados.

Governo perdeu confiança da 
população, sacrifica os pobres 
e prejudica país, diz Amorim

As medidas anuncia-
das na segunda-feira 
mostram que o povo vai 
pagar a conta dos erros 
cometidos pelo gover-
no, segundo Eduardo 
Amorim (PSC-SE).

— Estamos aqui para ajudar, para 
lutar por um Brasil melhor. Mas é im-
pressionante como o governo comete 
equívocos e vai pelo caminho mais 
fácil. Vai buscar o sacrifício de quem 
não tem de onde tirar mais. Cortar do 
orçamento das famílias brasileiras, 
sobretudo os mais pobres.

O senador disse que o país ainda 
sofre com o desemprego e a elevação 
do dólar, da inflação e da taxa de juros.

lasier condena concentração 
de recursos na União e lembra 
Revolução Farroupilha

Lasier Martins (PDT-
RS) advertiu que res-
suscitar a CPMF  não 
trará o retorno esperado 
pelo governo, porque 
o tributo vai sufocar 
os empreendedores, 
principal fonte de recursos da União.

Para o senador, a concentração de 
recursos nas mãos do governo central 
deve ser revertida com um novo pacto 
federativo. Ele lembrou que altos impos-
tos e concentração de receitas foram a 
causa da Revolução Farroupilha.

— Que o espírito farroupilha seja 
propulsor de uma batalha que agora 
é no campo político. Que venha um 
pacto federativo verdadeiro!

Paulo Bauer questiona 
decisões e pede revisão de 
investimentos do BnDeS

Para Paulo Bauer 
(PSDB-SC), o governo 
procura enfrentar suas 
dívidas tentando “res-
suscitar” a CPMF fora 
do contexto original e 
diante de uma carga 
tributária bem mais elevada.

— Nós queremos um governo au-
têntico, sério e que tenha propostas 
efetivas, e não um governo que viva da 
ressurreição de impostos sepultados 
por vontade do povo brasileiro.

Para o equilíbrio das contas, disse o 
senador, faltou rever o número de mi-
nistérios, os investimentos do BNDES 
em outros países e os prejuízos causa-
dos por falta de obras de infraestrutura.
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Congresso vai aperfeiçoar medidas, diz Renan
Propostas de ajustes nas contas anunciadas pelo governo serão analisadas minuciosamente pelo Legislativo, segundo o presidente do Senado, visando à retomada do crescimento

O PRESIDENTE DO Senado, 
Renan Calheiros, afirmou 
ontem que o Legislativo vai 
trabalhar para aperfeiçoar 
as medidas anunciadas na 
segunda-feira pelo governo 
com o objetivo de equilibrar 
as contas públicas.

— Agora temos que aguardar 
que as medidas cheguem ao 
Congresso. E o Congresso vai, 
como sempre, fazer a sua par-
te: melhorar cada uma dessas 
medidas.

Entre as ações, estão o 
congelamento do reajuste de 
servidores públicos, a sus-
pensão de concursos, o fim 
do abono-permanência, a 
redução do gasto com custeio 
administrativo e a recriação da 
Contribuição Provisória sobre 
a Movimentação Financeira 
(CPMF). O objetivo do governo  
é cobrir o déficit previsto de  
R$ 30,5 bilhões no Orçamento 
de 2016 e gerar superávit de 
R$ 34,4 bilhões (0,7% do PIB).

Renan, que participou de 
reunião com a presidente Dil-
ma Rousseff na segunda-feira, 
disse ontem que o Parlamento 

vai cobrar resultados, eficiên-
cia e cumprimento de metas, 
mas manterá as portas abertas 
para o crescimento. 

— Muitas vezes é melhor 
cortar gastos e garantir a 
eficiência do que aumentar 
impostos. O Legislativo não vai 
fechar nenhuma porta para o 
Brasil. Não vai dificultar a vida 
do país. Nós queremos a rápi-
da retomada do crescimento. 

O senador evitou especular 
sobre qualquer decisão do 
Congresso sobre a CPMF, com 

alíquota de 0,2%.
— Qualquer coisa só acon-

tecerá ou não acontecerá a 
partir do convencimento dos 
congressistas. A questão de re-
partir a arrecadação da CPMF 
com os estados não está posta 
ainda — declarou.

Renan destacou ainda o 
papel da Comissão Especial 
do Pacto Federativo, presidida 
por Walter Pinheiro (PT-BA). 
O colegiado analisa propostas 
que podem dar fôlego à eco-
nomia dos entes federativos.
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Renan evita especular sobre decisão do Congresso em torno da retomada da CPMF

Levy e Barbosa falarão sobre 
CPMF e cortes no Orçamento

Os ministros da Fazenda, 
Joaquim Levy, e do Planeja-
mento, Nelson Barbosa, vão 
se reunir com a Comissão 
Mista de Orçamento (CMO) 
para detalhar as medidas de 
corte de despesas e aumen-
to de tributos anunciadas 
pelo governo federal. O 
encontro está marcado para  
amanhã, às 9h.

A reunião foi acertada 
pela presidente da CMO, 
senadora Rose de Freitas 
(PMDB-ES). Para ela, a co-
missão não pode deliberar 
sobre as propostas da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e do Orçamento de 
2016 enquanto não conhecer 
em profundidade as medi-
das propostas pela equipe 
econômica.

Dos nove pontos anun-
ciados por Levy e Barbosa 
sobre cortes de despesa, sete 
dependem de mudanças 

nos projetos da LDO ou do 
Orçamento.

Quanto à receita, sete 
das medidas anunciadas 
precisam de aprovação le-
gislativa (medida provisória 
ou proposta de emenda à 
Constituição). 

— Nós tomamos conhe-
cimento das decisões pela 
imprensa. E essa comissão, 
especialmente, mais do que 
qualquer outra, tem que 
conhecer a fundo onde o 
governo se baseou para to-
mar certas decisões — disse 
Rose de Freitas.

A decisão da senadora foi 
acompanhada por outros 
parlamentares durante a 
reunião dos coordenadores 
das bancadas partidárias na 
comissão, incluindo o líder 
do governo no colegiado, 
deputado Paulo Pimenta 
(PT-RS).

             (Da Agência Câmara)
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O Senado aprovou projeto 
que prevê auxílio financeiro 
da União aos estados, Distrito 
Federal e municípios e cria o 
Fundo de Exportação (FEX). 
O valor de R$ 1,95 bilhão 
para fomento às exportações 
deve ser entregue em quatro 
parcelas de R$ 487,5 milhões 
até o final de 2015, sendo que 
a primeira está marcada para 
o final de setembro. O projeto 
(PLC 127/2015) segue agora 
para a sanção presidencial.

O montante será distribuído 
entre os entes da Federação 
de forma proporcional a 
coeficientes individuais de 
participação definidos pelo 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), que reú-
ne os secretários de Fazenda 
dos estados e do Distrito 
Federal.

Do valor destinado a cada 
estado, 75% irão diretamente 
para os cofres estaduais e 25% 
serão destinados aos muni-
cípios. O rateio entre os mu-
nicípios de cada estado será 
orientado pelos coeficientes 
individuais de participação na 
distribuição da parcela estadu-
al do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) em 2014. Após esse 
cálculo, será deduzido, para 
cada estado e município, o 
valor de suas dívidas vencidas 
com a União, com entidades 

da administração federal e 
externas. Somente após essa 
dedução é que o dinheiro será 
efetivamente destinado.

O recebimento também 
poderá ser condicionado, pelo 
Ministério da Fazenda, ao 
envio regular de informações 
sobre o aproveitamento dos 
créditos.

A transferência de recursos 
a estados e municípios tem 
ocorrido desde 2004 para 
compensar as perdas com a 
isenção do ICMS nos produ-
tos exportados. Parte dessa 
compensação já é definida 
pela Lei Kandir, mas outra 

parte precisa ser anualmente 
prevista em lei devido à falta 
de regulamentação.

Compensação
Em seu parecer na Comissão 

de Constituição e Justiça (CCJ), 
Wellington Fagundes (PR-MT) 
afirmou que, atualmente, a 
exportação de commodities 
brasileiras tem relevante papel 
na balança comercial do país e 
ressaltou que o projeto, além 
de fomentar as exportações 
dos estados, compensa as per-
das sofridas por eles em 2014.

Lúcia Vânia (PSB-GO), em 
parecer na Comissão de As-

suntos Econômicos (CAE), 
disse que alguns estados já até 
apelaram para o parcelamento 
de salários de servidores para 
dosar as despesas e avaliou 
que a falta de recursos finan-
ceiros compromete também 
o andamento de obras e 
investimentos em estados e 
municípios.

— O FEX é muito importante 
para as finanças locais e não é 
boa a forma como o governo 
vem tratando esse importante 
auxílio, sem nenhuma previ-
sibilidade. Isso compromete a 
qualidade da gestão financeira 
nos estados e municípios 

e reduz sua capacidade de 
 planejamento — disse.

A senadora pediu que o 
governo torne permanente 
o auxílio para fomento às 
exportações e atenda, assim, 
a necessidade de estados e 
municípios por mais previsi-
bilidade de suas receitas.

Diversos senadores parabe-
nizaram Wellington Fagundes 
e Lúcia Vânia pelo relatório 
apresentado e ressaltaram a 
importância de o Senado tratar 
das questões que envolvem a 
solidariedade federativa.

Para Blairo Maggi (PR-MT), 
Mato Grosso será o maior be-
neficiado com a distribuição, 
já que é o estado que mais 
exporta. Lasier Martins (PDT-
RS) destacou que o Rio Grande 
do Sul é um dos estados com a 
situação mais crítica. Para ele, 
o projeto é um prenúncio de 
que há recursos para ajudar os 
estados exportadores. 

Walter Pinheiro (PT-BA) afir-
mou que a proposta prepara a 
economia para as oportunida-
des. O senador considerou que 
é a hora de escolher setores e 
apostar na exportação como 
saída para a crise, já que o mer-
cado externo pode pagar mais 
devido à variação cambial.

Ontem, alguns governadores 
estiveram no Senado para 
pedir a votação imediata da 
proposta.

Para governadores, recursos vão ajudar a superar crise
Ontem, antes da votação do projeto de lei 

que cria o Fundo de Exportação, os gover-
nadores de Mato Grosso, Pedro Taques, e do 
Pará, Simão Jatene, e os vice-governadores 
de Mato Grosso, Carlos Fávaro, e de Goiás, 
José Eliton de Figuerêdo Júnior, estiveram 
no Senado para defender a proposta. 

Eles se reuniram com o presidente da 
Casa, Renan Calheiros.

A proposta havia sido aprovada na Câma-
ra dos Deputados em 8 de setembro, por 
unanimidade, e ontem também passou no 
Plenário do Senado. Agora vai para a sanção 
da presidente da República.

— Nós temos muito interesse em aprovar 
esse projeto de lei e ajudar os governado-
res. Já designei dois relatores em Plenário, 
os senadores Wellington Fagundes e Lúcia 

Vânia, para acelerar o processo. Aprovamos 
a urgência para esse projeto já na semana 
passada — Renan Calheiros afirmou aos 
governadores.

De acordo com o texto, os recursos vão 
ser pagos em quatro parcelas de R$ 487,5 
milhões e repassados até o último dia útil 
de setembro, outubro, novembro e dezem-
bro deste ano. Os valores são referentes ao 
exercício de 2014.

— Não vamos sair desta crise sem investi-
mentos — observou o governador do Pará, 
Simão Jatene.

Já o governador de Mato Grosso, Pedro 
Taques, lembrou o apoio de Renan Calheiros 
e disse que os estados dependem dos valores 
para honrar compromissos, como a folha de 
pagamento dos servidores públicos.

O PLENá R IO A PROVOU 
ontem o Projeto de Lei de 
Conversão 11/2015, oriundo da 
Medida Provisória 675/2015, 
que eleva de 15% para 20% 
a alíquota da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) de instituições finan-
ceiras e de 15% para 17% a 
alíquota paga pelas coopera-
tivas de crédito. A cobrança é 
válida até 31 de dezembro de 
2018, retornando ao patamar 
de 15% a partir de 2019. A 
proposta será encaminhada 
à sanção presidencial.

Relatora da medida, Gleisi 
Hoffmann (PT-PR) disse que a 
adequação da tributação inci-
dente sobre o setor financeiro 
é compatível com a capacidade 
produtiva do setor, que obteve 
lucros acima de 40% no pri-
meiro semestre deste ano, em 
comparação com igual período 
de 2014. 

A senadora disse que a 
medida já está tendo efeito 
arrecadatório e que a receita 
tributária a ser auferida é re-
levante para o ajuste fiscal do 
governo, sendo imprescindível 
para a recuperação do equilí-
brio financeiro do país.

Gleisi reconheceu as críticas 
de que a alíquota de 20% ainda 
é tímida diante do lucro dos 

bancos, mas ressaltou que teve 
que fazer inúmeras concessões 
na comissão mista que exami-
nou a proposta para que o texto 
original não fosse derrubado. A 
relatora disse que encampou 4 
de um total de 193 emendas e 
que o ideal seria uma alíquota 
entre 25% e 30%.

— Se não chegamos a uma 
composição e entendimento, 
não conseguimos avançar na 
matéria. Foi muito difícil con-
seguir aprovar o original da MP 
na Casa. A mesma Casa que 
fez alterações em benefícios 
como pensão por morte não 

teve coragem de aumentar a 
taxação sobre a lucratividade 
dos bancos. E nem acabar 
com os juros sobre o capital 
próprio. O Brasil não tributa 
a renda de quem mais ganha 
no país — afirmou.

Durante a votação, foi rejeita-
do requerimento de destaque 
de José Agripino (DEM-RN), 
que mantinha em 9%, e não 
em 20%, a alíquota de taxação 
sobre os planos de saúde. No 
relatório, esclareceu Gleisi, os 
planos continuam na alíquota 
de 9%. A alteração, segundo 
ela, diz respeito às instituições 

seguradoras especializadas em 
saúde, que oferecem seguros 
voltados a viagens internacio-
nais, que já são taxadas em 15% 
e passarão a pagar 20%.

Discussão
A proposta do governo foi 

criticada por alguns senadores. 
José Serra (PSDB-SP) apontou 
a existência de pelo menos 12 
itens estranhos ao mérito do 
projeto e sobre os quais não 
houve debate. Randolfe Ro-
drigues (PSOL-AP) disse que 
o aumento da alíquota deveria 
ser maior para os bancos.

Lindbergh Farias (PT-RJ), 
por sua vez, criticou o silêncio 
dos tucanos em Plenário “na 
hora de aumentar o tributo 
dos bancos”. Antônio Carlos 
Valadares (PSB-SE) cobrou do 
governo a taxação de grandes 
fortunas e observou que os 
bancos crescem mesmo em 
meio à turbulência financeira 
atual.

Alvaro Dias (PSDB-PR) 
rebateu comentários dos go-
vernistas a respeito do lucro 
dos bancos no governo de 
Fernando Henrique Cardoso 
e disse que a administração 
do PT tem sido próspera para 
os banqueiros.

Reguffe (PDT-DF) criticou 
o encerramento da taxação 
da nova alíquota em 2018. Ele 
lamentou ainda que pessoa 
física tenha que pagar 27,5% de 
Imposto de Renda, enquanto 
dos bancos é cobrada uma 
alíquota de apenas 20%.

Jader Barbalho (PMDB-
PA) disse que a MP chegou 
de última hora no Senado, 
o que impediu alteração da 
proposta para evitar seu re-
torno à Câmara. Na avaliação 
do senador, a taxação sobre o 
lucro dos bancos deveria ser de 
50%, diante do lucro bilionário 
dessas instituições.

Aprovada alíquota maior sobre lucro de bancos
Proposta enviada pelo governo sobe de 15% para 20% a contribuição sobre o lucro das instituições financeiras. Para relatora, receita vai ser relevante para o ajuste fiscal

Senadores votaram ontem projeto que altera até 2018 a cobrança da CSLL de bancos: texto segue agora para sanção

Plenário acata repasse aos estados e municípios para fomentar as exportações
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Projeto determina limite para dívida da União
Proposta começou a ser analisada pela Comissão do Desenvolvimento Nacional, que também debateu texto destinado a incentivar as exportações de estados e municípios

A COMISSãO ESPECIAL do 
Desenvolvimento Nacional 
iniciou ontem a análise dos 
primeiros projetos da Agen-
da Brasil, pauta apresentada 
pelo Senado para incentivar 
a retomada do crescimento 
econômico. 

Foram analisados o PRS 
84/2007, que define um limite 
global para montante da dívida 
da União, e o PLS 136/2015, 
que estabelece um auxílio 
financeiro para estimular 
as exportações de estados e 
municípios.

O PRS 84/2007 é da Comis-
são de Assuntos Econômicos 
(CAE). O relator, José Serra 
(PSDB-SP), disse que a pro-
posta atende uma determi-
nação da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF), no sentido 
de estabelecer limites para a 
dívida da União. Segundo ele, 
o espírito da responsabilidade 
fiscal “anda perdido no Brasil”, 
mas o projeto seria uma forma 
de auxiliar na transição do 
atual patamar para um “nível 
mais razoável” de equilíbrio 
fiscal. Serra explicou que os 
limites deverão ser totalmente 
implementados em 15 anos.

— Esse projeto significa dar 
um passo imenso no sentido 
da responsabilidade fiscal no 
Brasil. A vantagem de fixar 
limites para as dívidas é criar 

incentivos a condutas fiscais 
mais austeras. E isso é uma 
condição para que o Brasil 
cresça de forma sustentada 
— declarou o senador.

Antonio Anastasia (PSDB-
MG) disse que o peso sim-
bólico do projeto é grande, 
pois o momento exige me-
didas “austeras e corajosas”. 
O vice- presidente da comis-
são, Romero Jucá (PMDB-
RR),  lembrou que estados e 
 municípios têm limite, mas 
ainda não há uma previsão 
legal no mesmo sentido para 
a União.

— Este projeto pode inau-
gurar um novo momento de 
responsabilidade fiscal para 
a União — afirmou o senador.

Apesar dos elogios, o projeto 
levantou questionamentos 

pontuais. Para Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), o 
prazo de 15 anos para  colocar 
todas as medidas em prática 
é muito extenso. O senador 
sugeriu dez anos. Lindbergh 
Farias (PT-RJ) disse não ser 
contrário ao projeto, mas 
admitiu ter “receio” de que o 
texto possa “engessar o gover-
no em algum momento”. Com 
a  manifestação do senador, foi 
concedida vista coletiva para 
o projeto.

Para destacar a importância 
do rigor fiscal, o presidente da 
comissão, Otto Alencar (PSD-
BA), citou uma frase dita no 
ano 55 a.C. pelo político ro-
mano Marco Túlio Cícero: “O 
orçamento deve ser equilibra-
do, o Tesouro público deve ser 
reposto, a dívida pública deve 

ser reduzida, a arrogância dos 
funcionários públicos deve 
ser moderada e controlada e 
a ajuda a outros países deve 
ser eliminada, para que Roma 
não vá à falência. As pessoas 
devem novamente aprender 
a trabalhar, em vez de viver à 
custa do Estado”. 

Exportações
O outro projeto analisa-

do ontem (PLS 136/2015), 
de Lúcia Vânia (PSB-GO), 
 estabelece ajuda da União 
a estados e municípios no 
valor de R$ 1,95 bilhão para 
incentivar as exportações. De 
acordo com o relator, Blairo 
Maggi (PR-MT), o auxílio fi-
nanceiro vai contribuir para o 
equilíbrio financeiro dos entes 
federativos.

O senador disse que o pro-
jeto não cria novos gastos, 
mas direciona a alocação de 
um valor já previsto pelo go-
verno. Trata-se, segundo ele, 
de uma proposta oportuna, 
que fomenta as exportações 
e incentiva a competitividade. 
Um pedido de vistas coletivo 
suspendeu a votação do texto, 
que volta à pauta na próxima 
reunião, marcada para quarta-
-feira que vem.

Blairo voltou a lembrar 
que cada senador designado 
como relator de um projeto 
na comissão terá 15 dias para 
apresentar o parecer. Segundo 
ele, um dos próximos textos a 
serem analisados será o PLS 
186/2014, de Ciro Nogueira 
(PP-PI), que regulamenta os 
jogos de azar no país.

Ao lado de Jucá e Otto, Blairo diz que cada relator de projeto da Agenda Brasil terá 15 dias para apresentar parecer: próxima proposta regulamenta jogos de azar

BC mantém meta de inflação de 4,5% no fim de 2016
O presidente do Banco Cen-

tral, Alexandre Tombini, disse 
que a instituição mantém o 
objetivo de trazer a inflação 
para 4,5% ao fim de 2016, como 
“a melhor maneira de proteger 
os salários”. Para isso, será 
preciso manter a taxa básica 
de juros atual por um “período 
suficientemente prolongado”, 
disse ele em audiência públi-
ca na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE).

— Níveis elevados de in-
flação desorganizam a eco-
nomia e corroem o poder de 
compra dos trabalhadores. 
Além disso, a convergência da 
inflação para a meta melhora 
o  ambiente macroeconômico.

De acordo com Tombini, 
a inflação acumulada dos 
últimos 12 meses atingiu seu 
pico no atual trimestre e, em 
2016, não haverá mais influ-
ência sobre a inflação dos 
expressivos reajustes feitos 
neste ano nos preços regula-
dos, como de energia elétrica 
e combustíveis.

— Só a energia subiu quase 
50% em 2015, uma correção 
que teve efeito inflacionário, 
mas, por outro lado, reduziu 
incertezas no setor — afirmou.

Para superar a crise, ele disse 

que o país continuará apos-
tando no tripé formado por 
câmbio flutuante, disciplina 
fiscal e sistema de metas para 
a inflação.

O presidente do BC admitiu 
que a taxa de juros em vigor é 
elevada, mas disse que se trata 
de uma “taxa de passagem”, 
adotada para cumprir o ajuste 
macroeconômico e não serve 
de parâmetro para um hori-
zonte de médio e longo prazos.

Críticas
A apresentação recebeu 

críticas de alguns senadores. 
Para José Medeiros (PPS-MT), 
o mercado há muito tempo não 
acredita mais nas previsões do 
Banco Central, “que sempre se 
mostra otimista demais”.

Ricardo Ferraço (PMDB-ES) 
disse que Tombini está há cin-
co anos à frente da instituição e 
fez parte da equipe econômica 
que “causou uma desorganiza-
ção sem precedentes na eco-
nomia e arrombou as contas 
públicas do país”. Segundo o 
senador, até as eleições de 
outubro do ano passado a taxa 
de juros básica da economia foi 
mantida, mas depois do pleito, 
a “política monetária deu um 
cavalo de pau”.

José Serra (PSDB-SP) cri-
ticou o fato de o BC ter sido 
conivente com a política de 
contenção de preços adotada 
antes das eleições. 

— Preços controlados, como 
energia e combustíveis, esta-
vam sendo segurados de forma 
artificial e era uma situação 
insustentável a médio prazo. 
Mas o BC se ajustou a essa 
inflação reprimida e irrealista. 
De alguma forma, o banco 
sancionou essa política de viés 
eleitoral — afirmou.

Já Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) rebateu as 
 críticas.

— É muito claro que a difi-
culdade que a gente vive não 

é só econômica. É também 
política e ela cresce a cada dia 
e se reflete na economia.

Cartel
O diretor de Política Mo-

netária do BC, Aldo Mendes, 
informou que há em curso uma 
investigação sobre práticas não 
competitivas no mercado de 
câmbio no exterior.

— Há indícios muito fortes 
de ação em conluio entre cor-
retoras, operadores e bancos 
estrangeiros. Mas qualquer 
tentativa de manipulação da 
taxa de câmbio por parte deles 
aqui no Brasil é impossível, 
pois eles estão operando lá 
fora — garantiu.
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Produtores de 
biodiesel pedem 
apoio ao Senado

Representantes da Asso-
ciação dos Produtores de 
Biodiesel do Brasil (Apro-
bio) e da União Brasileira 
do Biodiesel e Bioquerosene 
(Ubrabio) pediram apoio 
do presidente do Senado, 
Renan Calheiros, para 
estimular a produção dos 
combustíveis renováveis. 

— É uma proposta ex-
tremamente positiva que 
está totalmente inserida 
na plataforma da Agenda 
Brasil. Porque ele [Renan 
Calheiros] trata, na Agenda 
Brasil, de tecnologia, de 
fortalecimento do proces-
so industrial nacional e 
de energias renováveis — 
disse Donizete Tokarski, 
diretor-superintendente da 
Ubrabio.

Há propostas de marco 
regulatório para o biodiesel 
tramitando. Renan sugeriu 
que sejam encaminhadas 
à Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional.

— No que eu puder fazer 
para estimular o debate, 
contem comigo — afirmou.

Tombini: taxa de juros atual terá que ser mantida por período prolongado
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Ângela defende 
construção do linhão 
de Tucuruí para RR

Gladson reclama do 
serviço de telefonia 
móvel no Acre

Comissão aprova hidrelétrica em área indígena

Ângela Portela 
(PT-RR) pediu 
ao governo que 
resolva logo os 
entraves  que 
levaram a con-
cessionária Transnorte de 
Energia S.A. a desistir da 
construção do Linhão de 
Tucuruí, que ligará Boa 
Vista ao Sistema Interligado 
Nacional de Energia.

Ela explicou que a Trans-
norte alegou problemas no 
licenciamento ambiental e 
questões jurídicas. Ângela 
reclamou que Roraima já 
vive em precariedade ener-
gética, com constantes que-
das de luz e apagões, além do 
alto preço da energia. 

— A desistência da con-
cessionária agrava o quadro 
energético, na medida em 
que poderá atrasar em pelo 
menos três anos o início das 
obras. Isso significa atraso no 
desenvolvimento em pelo 
menos uma década.

Gladson Ca-
meli  (PP-AC) 
protestou contra 
a Agência Na-
cional de Tele-
comunicações 
(Anatel), que, segundo ele, 
nada faz para cobrar melho-
rias na prestação de serviços 
de telefonia móvel. Ele disse 
que o Acre ficou quatro dias 
sem o serviço, isolado do 
restante do país.

— Os acrianos, principal-
mente da minha cidade, 
Cruzeiro do Sul, não supor-
tam mais. Nós passamos 
quatro dias isolados, sem 
internet, sem uma linha de 
telefone móvel funcionando, 
por uma irresponsabilida-
de das operadoras. Cadê a 
Anatel que não toma pro-
vidências? Imagino que no 
Amazonas seja o mesmo 
problema, assim como no 
Amapá, em Rondônia e Ro-
raima. As operadoras estão 
sendo irresponsáveis com 
a região.

Foi aprovado ontem na 
Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle (CMA) 
projeto de decreto legislativo 
que autoriza o Executivo a 
construir uma pequena central 
hidrelétrica no Rio Irani, na 
Terra Indígena Toldo Chim-
bangue, em Santa Catarina. O 

texto (PDS 53/2014), de autoria 
do senador Luiz Henrique 
(1940–2015), teve voto favo-
rável do relator, Acir Gurgacz 
(PDT-RO), lido na reunião por 
Donizeti Nogueira (PT-TO).

Os senadores afirmam que 
a construção de pequenas 
centrais hidrelétricas ajuda a 
atender a crescente demanda 

por energia elétrica e a reduzir 
a necessidade de uso de ter-
melétricas, que são poluentes.

Conforme o projeto, a auto-
rização para a implantação do 
empreendimento hidrelétrico 
no Rio Irani, em parte da área 
da Terra Indígena Toldo Chim-
bangue, depende de estudos 
de viabilidade técnica, eco-

nômica e ambiental e análise 
antropológica.

Gurgacz apresentou emenda 
de redação para ajustar o texto 
à terminologia usada na Lei 
6.938/1981, sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente.

A proposta vai agora à Co-
missão de Constituição e 
Justiça (CCJ).

AS FONTES RENOVáVEIS de 
energia — como eólica, solar e 
biomassa — deverão atender, 
pelo menos, 15% do consu-
mo anual de energia elétrica 
no país até 2030, conforme 
projeto aprovado ontem na 
Comissão de Meio Ambiente 
(CMA). O projeto segue agora 
para análise na Comissão de 
Infraestrutura (CI).

A Lei 10.438/2002, que insti-
tui o Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica (Proinfa), estabeleceu 
percentual mínimo de 10% 
de participação de fontes 
alternativas em até 20 anos, 
prazo que se encerra em 
2022. Atualmente, a energia 
gerada por pequenas centrais 
hidrelétricas, parques eólicos e 
sistemas de aproveitamento da 
energia solar representa cerca 
de 8% do total. Em junho, nos 
Estados Unidos, a presidente 
Dilma Rousseff anunciou a 
disposição do Brasil de utilizar 
20% de fontes alternativas de 
energia até 2030.

No texto original (PLS 
433/2015), o autor, senador 

Cássio Cunha Lima (PSDB-
PB), propõe a elevação da 
meta prevista na lei para 15% e 
a ampliação do prazo até 2025. 

No entanto, o relator na 
CMA, senador Otto Alencar 
(PSD-BA), considerou o pra-
zo “de difícil concretização” 

e apresentou emenda para 
ampliá-lo por mais cinco anos.

Otto elogiou o propósito 
do projeto, de incentivar o 
aproveitamento da energia 
dos ventos, do sol e das ondas, 
bem como da energia gerada 
por pequenas centrais hidre-

létricas, biomassa e biogás:
— Creio que o caminho 

para o Brasil são as fontes 
renováveis de energia. Só a 
Bahia tem capacidade de gerar 
com energia eólica duas vezes 
mais do que gera hoje Itaipu 
Binacional.

Projeto aumenta meta e prazo previstos em lei. Hoje energias solar, eólica e de pequenas centrais elétricas respondem por 8% do total

Energia alternativa poderá atender 
pelo menos 15% da demanda até 2030

Autorizado funcionamento de 14 emissoras de rádio e televisão
Em reunião ontem, a Co-

missão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação 
e Informática (CCT) aprovou 
autorizações para o funcio-
namento de 14 empresas de 
radiodifusão.

A aprovação pela CCT é a 
última etapa dos processos 

de renovação ou de novas 
autorizações para o funcio-
namento de emissoras de 
rádio e televisão. Os projetos 
de decreto legislativo seguem 
agora à promulgação.

A maior parte das autoriza-
ções aprovadas é para rádios 
comunitárias. As emissoras 

serão instaladas em São José 
do Peixe (PI), Malhada dos 
Bois (SE), Nova Timboteua 
(PA), Bagre (PA), Goiânia, 
Minaçu (GO), Barra do Gar-
ças (MT), Primavera do Leste 
(MT), Queiroz (SP), Nova Ve-
neza (SC) e Normandia (RR).

Telmário Mota (PDT-RR) re-

comendou o funcionamento 
da emissora de Normandia:

— Opinamos pela aprova-
ção do ato que outorga autori-
zação à Sociedade Organizada 
para o Desenvolvimento Local 
Integrado e Sustentável de 
Normandia para executar 
radiodifusão comunitária.

Proposta aprovada ontem incentiva aproveitamento maior no Brasil de energias como a gerada por parques eólicos
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Comissão vai debater resíduos sólidos e encíclica do papa 
Por sugestão de Jorge Viana 

(PT-AC), a Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consu-
midor, Fiscalização e Controle 
(CMA) promoverá audiência 
pública para discutir saídas 
para o fechamento de lixões. 
O prazo para substituição de 
lixões por aterros sanitários 
se esgotou em agosto de 2014, 
conforme a lei que instituiu a 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei 12.305/2010).

Naquela data, quase 3 mil 
municípios e o Distrito Fede-
ral não haviam cumprido a 
determinação, o que motivou 
a aprovação, pelo Congresso, 
da prorrogação do prazo, com 
datas escalonadas entre 2018 
e 2021.

Demandada pela Confede-
ração Nacional de Municípios 
(CNM), a prorrogação foi 
proposta pela Subcomissão 
Temporária de Resíduos Só-
lidos, encerrada em 2014.

— Precisamos debater em 
que estágio nós estamos, cau-
sas do atraso e riscos de termos 
de prorrogar novamente. 
Vamos adiar até quando? Fui 
prefeito de Rio Branco e, com 

esforço, conseguimos resolver. 
Temos que cobrar explicações 
e colaborar na construção de 
uma estratégia para acabar 
com os lixões — frisou Viana.

O senador sugere que o tema 
seja discutido com o secretá-
rio Nacional de Saneamento 
Ambiental do Ministério das 
Cidades, Paulo Ferreira; o 
presidente da Confederação 
Nacional de Municípios, Paulo 
Ziulkoski; e o presidente da 
Associação Brasileira de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental, 
Dante Ragazzi Pauli. Por su-
gestão de Donizeti Nogueira 
(PT-TO), será convidado o pre-
sidente da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa), Antonio 
Henrique de Carvalho Pires.

A comissão realizará ain-
da debate sobre a encíclica 
lançada em junho pelo papa 
Francisco, na qual ele expressa 
preocupação com as mudan-
ças no clima e responsabiliza 
o ser humano pela poluição 
e pelo aquecimento global.

A audiência pública foi 
proposta por João Capiberi-
be (PSB-AP) e será realizada 
 amanhã, com a Comissão 

Mista Permanente sobre Mu-
danças Climáticas (CMMC).

Também foi aprovado re-
querimento de Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) para realização de 
audiência pública sobre pro-
jeto (PLS 489/2008) que inclui 
nas embalagens de alimentos 
selos em cores diferentes, de 
acordo com a composição 
nutricional.

De acordo com o autor 
do projeto, Cristovam Bu-
arque (PDT-DF), o texto 
visa  estimular a população 
a  escolher alimentos mais 
saudáveis e conter o avanço 
da obesidade e de doenças a 
ela associadas.

A relatora na CMA, Regina 
Sousa (PT-PI), apresentou 
voto favorável, com emenda 
determinando que os órgãos 
competentes definam as cores 
adequadas para a rotulagem. A 
votação do projeto fica suspen-
sa até a realização do debate.

Flexa Ribeiro sugere que 
sejam convidados represen-
tantes da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
da Associação Brasileira das 
Indústrias da Alimentação 

(Abia) e do Instituto Brasilei-
ro de Defesa do Consumidor 
(Idec).

Na mesma reunião, foi 
aprovado requerimento de 
Ataídes Oliveira (PSDB-TO) 
convidando o presidente da 
estatal Indústrias Nucleares 
do Brasil, Aquilino Senra 
Martinez, a esclarecer notícias 
de contaminação de água 
potável por urânio no interior 
da Bahia.

A comissão acolheu também 
requerimento de Donizeti 
Nogueira para realização de 
seminário em Palmas, no dia 
25 de setembro, para debater 
o Plano Nacional de Recu-
peração da Vegetação Nativa 
(Planaveg) e os programas 
de regularização ambiental 
(PRAs) na região conhecida 
como Matopiba, que envol-
ve os estados do Maranhão, 
 Tocantins, Piauí e Bahia.

O debate terá a participação 
de representantes dos Minis-
térios do Meio Ambiente e 
da Agricultura e da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), entre 
outros.
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2O PROJETO BáSICO de obras 
custeadas com recursos 
públicos deverá comprovar 
a viabilidade econômica e 
o bom aproveitamento pela 
sociedade do equipamento 
que resultar da construção. 
A exigência está prevista em 
projeto aprovado ontem pela 
Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle (CMA).

A proposta (PLS 739/2011) 
alcança obras e serviços de 
engenharia financiados, 
total ou parcialmente, com 
recursos da União ou de en-
tidades da sua administração 
indireta, com valor superior 
a R$ 100 mil.

Além da comprovação da 
sustentabilidade econômica 
e social do empreendimento, 
poderá ser exigido plano de 
gestão, com a definição das 
atividades que serão realiza-
das no local, e de manutenção 
do empreendimento.

Esse tipo de cuidado, para 
o autor do projeto, Marcelo 
Crivella (PRB-RJ), faltou 
nos projetos dos estádios 
de  futebol construídos ou 
 reformados para a Copa do 
Mundo.

“Não é admissível que se 
destinem os sempre escassos 
recursos públicos para obras 
que não tenham capacidade 
de serem mantidas no futu-
ro. Empreendimentos que 
atendam a apenas um even-
to, ainda que de realização 
periódica, não podem ser 

Projeto deve ter que provar utilidade de obra
Proposta de Crivella determina que uma construção só será custeada com recursos públicos se forem comprovados previamente a viabilidade econômica e o aproveitamento

Estádios reformados para a Copa, como o Mané Garrincha, em Brasília, estão no âmbito do texto aprovado na comissão

Para Viana, fim dos 
lixões é questão de 
saúde pública 

Jorge Via-
na (PT-AC) 
informou 
ter sugerido 
a visita de 
senadores 
ao Lixão da 
Estrutural, o maior da 
América Latina, que fica 
em Brasília, a 15 quilô-
metros do Congresso 
Nacional. Lá, apenas 2,5% 
do lixo é reciclado.

E l e  r e s s a l t o u  q u e 
 acabar com os lixões é 
um  problema não apenas 
ambiental, mas também 
de saúde pública. E mais: 
para resolvê-lo, é preciso 
garantir financiamento.

— Temos que cobrar 
explicações sob pena 
de ficarmos adiando ad 
 eternum a cobrança para 
que os municípios po-
nham fim a esse problema 
tão grave.
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Cancelamento de refinaria será investigado
A Comissão de Meio Am-

biente e Fiscalização (CMA) 
investigará a suspensão da 
construção da Refinaria Pre-
mium 1, da Petrobras, em 
Bacabeira (MA). O acompa-
nhamento está previsto na 
Proposta de Fiscalização e 
Controle 1/2015, de Roberto 
Rocha (PSB-MA).

O senador disse que o 
projeto para a construção da 
refinaria, lançado em 2010, 
previa investimentos de R$ 
40 bilhões e expectativa de 
processamento de 600 mil 
barris de petróleo por dia.

A construção da refinaria, 
afirma Roberto Rocha, foi 
incluída no Plano de Negó-
cios e Gestão da Petrobras 

2014–2018 e no Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC 2), levando os gover-
nos estadual e municipal 
a fazerem investimentos, 
doarem terras e concederem 
incentivos tributários. No 

entanto, a estatal cancelou 
a implantação da Refinaria 
Premium 1.

Frente às repercussões des-
sa decisão, o senador afirma 
que não foram adequadas 
as explicações dadas pela 
Petrobras. Roberto Rocha 
argumenta ainda que, mesmo 
que justificada, a interrupção 
deveria ter sido seguida de 
um plano de desmobilização 
e de compensação pelos 
 investimentos feitos.

“Qual será o destino do 
terreno recebido pela empre-
sa? O que acontecerá com o 
grande número de pessoas 
que acorreram à região con-
tando com as oportunidades 
de trabalho? Por fim, há que 

se esclarecer o destino do 
dinheiro já investido no pro-
jeto, estimado em mais de R$ 
2 bilhões”, argumenta o autor 
na justificação da proposta.

A comissão deverá solicitar 
ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) que avalie a 
legalidade e a legitimidade 
da suspensão da implantação 
da refinaria pela Petrobras, 
verificando se houve dano 
ao erário e quais medidas 
foram tomadas pela empre-
sa para mitigar os efeitos da 
suspensão.

A CMA poderá ainda rea-
lizar diligências e audiência 
pública, caso necessário, 
antes de votar o relatório final 
da proposta.

Roberto Rocha diz que explicações 
da Petrobras não foram adequadas

admitidos”, afirma o senador, 
na justificação da proposta.

Favorável ao texto, o relator 
na CMA, Benedito de Lira 
(PP-AL), manteve emenda 
que apresentou quando 
da tramitação do texto na 
 Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), 
determinando que obras de 
segurança nacional sejam 
dispensadas da demons-
tração de sustentabilidade 
 socioeconômica.

O projeto ainda será exa-
minado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), 
em decisão terminativa.
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O PLENáRIO APROVOU ontem a 
Medida Provisória 674/2015, que abre 
crédito extraordinário de R$ 904,75 
milhões para atender despesas dos Mi-
nistérios do Desenvolvimento Agrário, 
da Defesa e da Integração Nacional. A 
proposta vai à promulgação.

A maior parcela dos recursos, R$ 
546,51 milhões, será destinada para 
ações de defesa civil a cargo da Inte-
gração Nacional, como aquisição de 
alimentos, distribuição de água em 
carros-pipa, construção de adutoras 
e recuperação de poços. Os recursos 
vão atender populações atingidas por 
desastres naturais. A exposição de mo-
tivos que acompanha a MP não espe-
cifica os locais que serão beneficiados.

A pasta do Desenvolvimento Agrá-
rio receberá R$ 243,27 milhões para 
custear o pagamento de parcelas do 
Programa Garantia-Safra. O benefício 
irá para 260 mil famílias de agricultores, 
principalmente da área de atuação da 
Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene), que perderam 

a safra 2013–2014 em decorrência da 
estiagem. De acordo com o Executivo, 
80% dos agricultores familiares que 
aderiram ao Garantia-Safra tiveram 
perdas superiores a 50% da produção 
por causa da seca.

O crédito para o Ministério da Defesa 
(R$ 114,97 milhões) será utilizado para 
estender a atuação da Operação São 
Francisco, que envolve a ocupação 
do Complexo da Maré, na cidade do 
Rio de Janeiro, por homens das Forças 
Armadas. O governo explicou que os 
recursos vão financiar os gastos com 
a última etapa da operação, iniciada 
em 2014.

Rio Grande do Sul
O senador Lasier Martins (PDT-RS) 

aproveitou a aprovação da medida para 
pedir uma ajuda semelhante da União 
para seu estado. Segundo ele, neste 
momento em que a crise financeira 
afetou o pagamento dos salários dos 
agentes de segurança pública do esta-
do, o Rio Grande do Sul precisa mais 

de apoio das Forças Armadas do que 
o Rio de Janeiro. Lasier destacou que a 
situação é resultado da má distribuição 
de recursos entre os estados por parte 
da União.

— Queria lembrar que, se nós temos 
mais de R$ 114 milhões para o Rio de 
Janeiro, é hora de pedir a mesma coisa 
para o Rio Grande do Sul, onde a situ-

ação é, neste momento, seguramente 
pior que a do Rio — afirmou.

A MP foi relatada pelo deputado 
Caio Narcio (PSDB-MG) e teve como 
relator-revisor o senador Elmano 
Férrer (PTB-PI). O texto proposto pelo 
governo recebeu 15 emendas, todas 
rejeitadas por tratarem de assuntos 
estranhos à lei orçamentária.
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Vítimas de desastres naturais receberão ajuda
MP aprovada destina R$ 546,5 milhões para ações de defesa civil, como compra de alimentos e distribuição de água. Defesa e agricultores também serão beneficiados

A Comissão de Educação e Cultura 
(CE) aprovou ontem a indicação de 
Débora Regina Gomes, pela Presidên-
cia da República, para a diretoria da 
Agência Nacional do Cinema (Ancine). 
O colegiado também aprovou pedido 
de urgência para a análise da indicação 
pelo Plenário. Em exposição aos sena-
dores, ela citou números destacando 
o fortalecimento do cinema nacional.

A cineasta participou de mais de 60 
produções, sendo a mais recente o fil-
me Que horas ela volta?, escolhido pelo 
Brasil para concorrer a uma indicação 
ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. 
A produção venceu recentemente o 
Festival de Berlim e tem contratos para 
exibição em mais de 30 países.

Débora Gomes disse que o Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA), estabe-
lecido em 2006, fortaleceu o mercado 
audiovisual do país, sendo o principal 
mecanismo de incremento do setor. O 
número de filmes produzidos a cada 
ano saltou de 30 para 130, segundo a 
cineasta. A bilheteria para sessões de 
cinema também pulou de 76 milhões 
para 155 milhões de ingressos por ano.

— Em relação aos filmes nacionais, o 
aumento [do faturamento] foi de 540%. 
Hoje é comum um filme brasileiro dis-
putar bilheteria com o cinema norte-
-americano — disse, acrescentando 
que a média de produções brasileiras 
com mais de 1 milhão de espectadores 
saltou de duas para oito por ano.

A cineasta citou ainda como baliza-
dor do novo momento do audiovisual 
a criação de cota mínima de três horas 
e meia por semana de exibição de 
conteúdo nacional para a TV paga. 

— Isso quintuplicou a exibição de 
nossos produtos.

Ela ressaltou que pretende priorizar 
a destinação de mais recursos do FSA 
para a formação de técnicos e produ-
tores de conteúdo para esse segmento.

Em resposta à senadora Simone Te-
bet (PMDB-MS), a cineasta defendeu 
o incentivo à abertura de salas comer-
ciais em áreas periféricas das grandes 
cidades e em municípios do interior.

— Mas entendo que a política de 
exibição nessas novas salas deve ser 

condizente com a preferência desses 
públicos — ressaltou.

Relatora da indicação, a senadora 
Marta Suplicy (sem partido-SP) disse 
que a cineasta possui os requisitos 
para o posto. Com a experiência que 
teve no Ministério da Cultura durante 
o primeiro mandato de Dilma Rousseff, 
Marta recomendou à indicada que en-
frente a burocracia que ronda o setor 
na área pública. Também destacou o 
poder que o cinema tem de divulgar 
a cultura de um país.

— É o soft power, importantíssimo 
no mundo de hoje. Não é à toa que 
países como Estados Unidos, França 
e Itália, entre outros, investem tanto 
nesse setor — afirmou a senadora.

As associações de transpor-
tadores de pessoas ou cargas 
poderão criar fundo próprio, 
custeado pelos associados, 
para cobrir despesas por aci-
dentes ou furto de veículos dos 
sócios. Proposta nesse sentido 
foi aprovada ontem na Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização 
e Controle (CMA).

A medida atende demanda 
dos caminhoneiros, con-
forme afirma o autor do  
PLS 356/2012, senador Paulo 
Paim (PT-RS). Ele explicou que 
a insegurança nas estradas é 
preocupação crescente desses 
profissionais, que enfrentam 
ainda grande dificuldade de 
contratação de seguro para 
os caminhões.

— As seguradoras se recu-
sam a assegurar veículos com 
mais de 15 anos de uso ou 
cobram valores impossíveis de 
serem pagos pelos motoristas 
autônomos — disse Paim.

O relator na CMA, Eduardo 
Amorim (PSC-SE), afirmou 
que a dificuldade é maior para 
caminhoneiros autônomos, 
uma vez que empresas com 

grandes frotas conseguem 
fechar contrato de seguro e 
absorver o valor cobrado pelas 
seguradoras.

Os caminhoneiros têm se 
organizado em associações, 
que possibilitam a oferta de 
serviços de monitoramento 
e rastreamento dos veículos, 
além de cobertura de despesas 
em caso de acidente ou roubo. 

Essa cobertura, no entanto, é 
questionada pela Superinten-
dência de Seguros Privados 
(Susep), que diz tratar-se de 
atividade à margem da lei.

O projeto visa dar amparo 
legal a esse serviço prestado 
pelas associações de cami-
nhoneiros. O texto segue 
para votação na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

O Plenário aprovou ontem a indi-
cação de Valter Casimiro Silveira para 
o cargo de diretor-geral do Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit). Foram 61 votos 
a favor, 5 contra e 1 abstenção. Ele já 
ocupa o cargo interinamente.

Blairo Maggi (PR-MT) defendeu a 
indicação, destacando que Silveira 
é servidor de carreira. Hélio José 
(PSD-DF) disse que o indicado é 
competente,  com “perfil realizador”.

Para o relator da indicação, Welling-
ton Fagundes (PR-MT), Silveira vai 
trazer agilidade para o Dnit. José 
Medeiros (PPS-MT), Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) e Gladson Cameli (PP-AC) 
apoiaram a indicação, mas pediram 
mais atenção do Dnit com as estradas.

Também foram aprovadas a indica-
ção de Gustavo Adolfo Andrade de Sá 
e a de Luiz Antônio Ehret Garcia para 
as Diretorias Executiva e de Infraes-
trutura Rodoviária do Dnit, respecti-
vamente. Andrade de Sá recebeu 57 
votos a favor, 5 contra e 1 abstenção. 
Já para Luiz Garcia foram 55 votos 
favoráveis, 4 contrários e 1 abstenção.

Walter Pinheiro (PT-BA) destacou 
o fato de os indicados serem servi-
dores de carreira. Eles já haviam sido 
aprovados no dia 9 na Comissão de 
Infraestrutura (CI).

Indicada para Ancine destaca expansão do cinema nacional

Caminhoneiros poderão ter fundo para cobrir acidente e roubo 

Aprovados três 
servidores de carreira 
para diretorias do Dnit

Recursos liberados poderão ser usados para, por exemplo, distribuição de água por carros-pipa  

Decisão da Comissão de Educação de aprovar o nome de Débora Regina Gomes seguiu ao Plenário


