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Veto a reajuste no Judiciário é 
um dos 13 na pauta de amanhã
Senadores e deputados se reúnem em sessão conjunta com o objetivo de abrir caminho para a análise da LDO e da Lei Orçamentária de 2016

A rejeição da presidente Dilma Rousseff 
ao projeto que aumenta em até 78,56% 
os salários na Justiça deve ser votada 

amanhã pelo Congresso. O reajuste custaria 
R$ 36,2 bilhões aos cofres públicos até 2019.

Os parlamentares devem analisar também 
outros 12 vetos, incluído o dado à proposta que 
corrige os benefícios de aposentados do INSS 
pelos mesmos critérios do salário mínimo. So-
mente após a definição sobre os vetos poderão 

ser votadas a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
a Lei Orçamentária de 2016.

A pauta de amanhã inclui ainda sete projetos 
que precisam ser votados por senadores e depu-
tdos porque surgiram em comissões mistas.  3

Debatedores defendem unificação da inspeção sanitária

Estudantes “exercem” mandato  
de jovens senadores em Brasília

Durante seminário pro-
movido na sexta-feira pela 
Comissão de Agricultura  
e Reforma Agrária em 
Santa Catarina, lideran-

ças rurais cobraram a 
capacitação de agentes 
de educação sanitária e 
 regras unificadas para todo 
o país. O padrão de defesa 

agropecuária aplicado no 
estado, onde há 63 bar-
reiras sanitárias, pode ser 
transformado em projeto 
de lei do Senado.  3

Os 27 estudantes de 
todo o país vencedores 
do Projeto Jovem Sena-
dor começam amanhã 
a simular a experiência 
de exercer um mandato 
parlamentar por uma 
semana. Até sexta-feira, 
eles participarão de tra-
balhos legislativos, como 
reuniões de comissões 

e sessões do Plenário, a 
exemplo dos senadores. 
Supervisionados pela 
Consultoria Legislativa 
do Senado, os jovens vão 
apresentar e debater pro-
jetos que, caso aprovados 
pelo grupo, serão enca-
minhados à Comissão de 
Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa.  2

Vetada regulação 
da profissão de 
revisor de braile  4

Audiências vão 
ajudar a montar 
plano de logística  4

ACONTECEU NO sENAdO

Parlamentares se reuniram em sessão conjunta para votar os vetos no dia 7 de outubro, com amplo debate entre aliados do governo e oposição, mas as questões polêmicas impediram que houvesse quórum

Os senadores Dário Berger (3º à esq.) e Ana Amélia coordenam o debate com lideranças do setor produtivo catarinense

Participantes de 2014 conhecem o Congresso: um representante por estado

Senadores Serra, Jucá, Otto e Blairo na comissão que analisa a Agenda

Mais projetos da 
Agenda Brasil 
foram aprovados

Três propostas passaram 
na comissão que analisa 
a Agenda e uma medida 
provisória, em Plenário. 
Os quatro textos seguem 
para a Câmara. Também 
ganhou destaque na sema-
na, entre outras decisões, 
a aprovação das diretrizes 
para elaboração do Orça-
mento do próximo ano.  4
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A PARTIR De hoje, 27 estudan-
tes de todo o Brasil vão conhe-
cer de perto o processo legis-
lativo e atuar como senadores. 
São alunos do ensino médio 
de escolas públicas estaduais, 
vencedores do concurso de 
redação Jovem Senador 2015, 
que selecionou o autor da me-
lhor redação em cada unidade 
da Federação. Criado em 2011, 
o projeto é uma parceria entre 
a Secretaria-Geral da Mesa 
e a Secretaria de Relações 
 Públicas do Senado.

O secretário-geral da Mesa, 
Luiz Fernando Bandeira, res-
salta a importância do projeto 
para os jovens.

— É uma janela de participa-
ção direta da população jovem 
no processo democrático, um 
modo de disseminar cidadania 
e formar pessoas para elucidar 
o processo de elaboração das 
leis em suas localidade — 
 afirmou Bandeira.

Para a diretora da Secretaria 
de Comunicação, Virgínia 
Malheiros Galvez, a iniciativa 
mostra a preocupação da Casa 
em se aproximar da sociedade.

— O Jovem Senador é um 
projeto de comunicação com 
um segmento importante 
da sociedade, pois permite 
que estudantes conheçam 
o Parlamento e possam ser 
multiplicadores da realidade 
do que os senadores fazem 
pelo Brasil — disse Virgínia.

Até sexta-feira, os jovens 
senadores participarão de 
trabalhos legislativos, como 
reuniões de comissões e ses-
sões do Plenário, a exemplo 
dos parlamentares. Super-
visionados por profissionais 
da Consultoria Legislativa, 
vão apresentar e debater 
projetos que, caso sejam 
aprovados pelo grupo, serão 
encaminhados à Comissão 
de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa (CDH). Se 
acolhidos, passarão a tramitar 

como projeto de lei no Sena-
do. Desde a primeira edição, 
em 2011, foram apresentadas 
pelos jovens senadores 39 
proposições.

Presença feminina
este ano o projeto tem 

participação expressiva de 
meninas, 67%. A consultora 
legislativa Roberta Assis, que 
acompanhará o estudantes 
durante o período no Senado, 
acredita que esse número seja 
resultado do aumento da es-
colaridade entre as mulheres.

Os jovens senadores são 
selecionados por meio de 
um concurso de redação feito 
anualmente entre estudantes 
do ensino médio de escolas 
públicas. Cabe à secretaria 
de educação de cada estado e 
do DF escolher três redações, 
que são enviadas ao Senado. 
Uma comissão julgadora ele-
ge a melhor redação de cada 
estado e, posteriormente, os 
três melhores textos do país. 

Os 27 vencedores são premia-
dos com viagem a Brasília e 
“mandato” de senador por 
uma semana.

O tema deste ano foi “Partici-
pação política: no Parlamento, 
nas ruas e nas redes sociais”. 
em primeiro lugar, ficou a re-
dação “Democracia científica”, 
de Mariana Souto Pimenta, de 
Passos (MG). “Superar a dife-
rença para fazer a diferença”, 
de eduarda Moura Pinheiro, 
de Cruzeiro do Sul (AC), ficou 
em segundo lugar. O terceiro 
lugar coube à redação “Ordem 
ou protesto”, de Maria Clara 
Prado Bezerra Nogueira, de 
Aracaju (Se).

em oito edições, o Projeto 
Jovem Senador recebeu mais 
de 200 mil redações, envolveu  
600 mil alunos e contou com 
participação de 16 mil profes-
sores. em 2016, o tema será 
“esporte, educação e inclusão”.

Jovens vivem mandato de 
senador por uma semana
Oitava edição do Projeto Jovem Senador traz a Brasília estudantes de ensino médio de todo o país para 
conhecer o processo legislativo, o que inclui apresentar e votar projetos de interesse da sociedade 

A TV Senado transmite, a partir das 9h, audiência pública da Comissão de Direi-
tos Humanos. 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 

 `CdH  Audiência pública
9h Aumento do número de acidentes 
no trânsito.

 `Congresso  sessão solene
9h  Homenagem ao centenário de 
 nascimento do ex-governador do Rio 
Grande do Norte Djalma Maranhão.

 `sessão espeCiAl  Comemoração
11h 156º aniversário da Igreja Presbiteriana 
do Brasil e 145º aniversário da  Instituição 
Mackenzie.

 `Jovem senAdor  início
12h Chegada a Brasília.

 `plenário  discursos
14h Sessão não deliberativa.

 `CrA  nova Zelândia
15h Visita de delegação da Nova Zelândia.

 `Ci  Audiência pública
16h Obras de infraestrutura de transportes.

 `AssAssinAto de Jovens  Audiência
17h CPI discute violência institucional e 
 racismo contra a juventude negra.

 `CCt  reunião
9h PLS 431/2014, que prevê serviço de in-
ternet em banda larga em regime público.

 `CmA  Audiência pública
9h30 Programa de Revitalização do Rio 
São Francisco.

 `CAe  Audiência pública
10h  Endividamento da Petrobras.

 `Cdr  Audiência pública
10h Plano Nacional de Saneamento Básico.

 `Ce  reunião
11h30 Projeto de revalidação de diplomas 
médicos de universidades estrangeiras.

 `Jovem senAdor  posse
11h30 Posse e eleição da Mesa Jovem.

 `Cmo  reunião
13h, 14h30, 17h  Lei Orçamentária de 2016.

 `merCosul  reunião
14h30 PL 3.046/2011, sobre isenção do 
 pagamento da tarifa aeroportuária.

 `trAnspArênCiA  instalação e eleição
15h Comissão de Transparência e Gover-
nança Pública para o biênio 2015–2016.

 `Congresso  votação
19h Vetos presidenciais.

 `Jovem senAdor  Comissões
8h Início dos trabalhos legislativos.

 `Ci  Audiência pública
8h30 Obras rodoviárias realizadas pelas 
empresas concessionárias.

 `CAs  reunião
9h PLS 407/2012, sobre avaliação anual 
de saúde para transportadores de cargas.

 `Cdr  Audiência pública
9h  D i re t r ize s  do gover no p ar a a 
 contratação de companhias aéreas.

 `CdH  Audiência pública
9h Denúncia de violência policial em  Ouro 
Preto (MG).

 `CAe  Audiência pública
10h Limite global para o montante da 
 dívida consolidada da União.

 `CCJ  reunião
10h PEC 99/2015, que trata de licença-ma-
ternidade em caso de parto prematuro.

 `mp 696  reforma ministerial
14h30 Apreciação do relatório.

 `mp 695  BB e CeF
15h Apreciação do relatório.

 `Cpi do CArF  depoimentos
9h  Sócio da Davos Ltda. Alexandre  Paes 
e ex-conselheiro José Ricardo da Silva.

 `Cmo  reunião
9h30 Reunião extraordinária.

 `mp 690  tributos
10h Apreciação de relatório.

 `CCJ  Audiência pública
10h PLS 349/2015, sobre segurança jurídica 
e eficiência na aplicação do direito público.

 `Cre  sabatinas para embaixadas
10h Tanzânia, São Vicente e Granadinas 
e Marrocos.

 `Congresso  sessão solene
11h Dia Nacional da Consciência Negra e 
Marcha Nacional das Mulheres Negras Bra-
sileiras contra o Racismo e pelo Bem Viver.

 `Jovem senAdor  Comissões
13h30 Continuidade dos trabalhos legisla-
tivos dos jovens senadores nas comissões.

 `Jovem senAdor  votação
13h30  Votação f inal das propostas 
 apresentadas pelos jovens senadores.
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 � Projeto Jovem Senador:  
http://bit.ly/jovemsenador2015

Participe: http://bit.ly/audienciainterativa
• Alô Senado: 0800 612211
Acompanhe: • Portal e-Cidadania: senado.leg.br/ecidadania
• Facebook: senadofederal • Twitter: @agencia_senado
• TV: senado.leg.br/TV

AuDiênCiAS inTErATiVAS

A matemática do programa
Das 39 proposições apresentadas pelos jovens desde 2011...

Alguns números do Jovem Senador em 2015...

25 tramitam como PLS

7 tramitam como sugestão (SUG) 
3 foram arquivadas
2 foram para a Câmara dos Deputados
2 tramitam como PEC

Ano que os alunos
estão cursando no
ensino médio

3º ano

2º ano1º
ano

74%

18%
8%

16 anos
é a média de idade dos alunos

18.781
escolas participaram do projeto

84.769
redações recebidas pelo programa,
16% a mais que em 2014
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O CONGReSSO NACIONAL 
se reúne amanhã, às 19h, para 
analisar os vetos da presidente 
Dilma Rousseff. Há 13 vetos 
presidenciais na pauta à es-
pera de votação, sendo 6 des-
taques pendentes da última 
sessão, realizada no dia 22 de 
setembro, e 7 vetos incluídos 
nas últimas semanas.

Segundo o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, a 
realização da sessão é funda-
mental para limpar a pauta 
de votações e possibilitar a 
análise da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e da Lei 
Orçamentária de 2016.

O item mais polêmico é 
o veto (VeT 26) que rejeita 
integralmente a proposta de 
aumento de até 78,56% para 
os servidores do Judiciário. O 
governo a vetou sob o argu-
mento de que a medida geraria 
impacto financeiro contrário 
aos esforços para o equilíbrio 
fiscal — a estimativa é de que 
custaria aos cofres públicos R$ 
36,2 bilhões até 2019.

Também sem acordo está o 
veto (VeT 29) à correção dos 
benefícios de aposentados 
e pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) de acordo com as 
regras aplicadas ao salário 
mínimo, ou seja, levando em 
conta a inflação acumulada e o 
crescimento da economia. Os 
cálculos são de que a mudança 
aumentaria em R$ 11 bilhões 
as despesas federais até 2019.

Na pauta, estão ainda os ve-

tos que rejeitaram a dedução 
de Imposto de Renda para gas-
tos com livros por professores 
e seus dependentes, a redução 
dos cursos com taxas e multas 
em terrenos da marinha, o 
refinanciamento de dívidas 
fiscais e trabalhistas de clubes 
de futebol, a alíquota diferen-
ciada de contribuição patronal 
na folha de pagamento para 
o setor têxtil, a apreensão de 
veículos em caso de infração 
de trânsito e as mudanças 
nas regras de contratos de 
refinanciamento de dívidas 
entre União, estados, Distrito 
Federal e municípios.

Projetos de lei
A pauta inclui sete projetos 

de lei que, por terem origem 
em comissões mistas, são 

submetidos à análise dos 
parlamentares em sessões 
conjuntas.

Um deles é o PLN 2/2015, 
que destina R$ 368,26 milhões 
para pagamento de benefícios 
aos cerca de 10 mil aposenta-
dos e pensionistas do Instituto 
Aerus de Seguridade Social 
— o fundo de pensão dos ex-
-empregados da Varig e da 
Transbrasil. A dívida é decor-
rente de execução provisória 
requerida pelo Sindicato Na-
cional dos Aeronautas e pela 
Associação dos Funcionários 
Aposentados e Pensionistas 
da Transbrasil em 2004.

Por sua vez, o PLN 3/2015 
cria uma gratificação para os 
representantes dos contri-
buintes no Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais 

do Ministério da Fazenda 
(Carf ). O valor apresentado 
no projeto para cobertura da 
despesa com a gratificação dos 
conselheiros é de R$ 5.662.640.

O terceiro projeto é o PLN 
4/2015, que possibilita o uso 
dos restos a pagar decorren-
tes de anos anteriores a 2014 
para emendas individuais, no 
cumprimento da execução 
financeira referente ao cha-
mado orçamento impositivo. 
Instituído pela emenda Cons-
titucional 86, o orçamento 
impositivo obriga o governo a 
executar todas as emendas in-
corporadas à lei orçamentária 
pelos congressistas. A proposta 
altera a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) de 2015.

Complementando a pauta, 
os PLNs 8 e 9/2015 abrem 

nos orçamentos fiscal e da 
seguridade social da União, 
em favor de diversos órgãos 
federais, crédito especial e 
suplementar no valor de R$ 
5.060.000 e de R$ 6.050.000, 
respectivamente.

Já o PLN 18/2015 abre crédi-
to especial de R$ 120 milhões 
em favor do Ministério da Jus-
tiça, enquanto o PLN 32/2015 
abre crédito suplementar no 
valor de R$ 331.755.228, para 
reforço de dotações constantes 
da lei orçamentária vigente. 
O crédito será no orçamento 
fiscal da União, destinando-
-se a transferências a estados, 
Distrito Federal e municípios.

Após votação dos vetos, os 
parlamentares podem votar a 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) e a Lei Orçamentá-
ria de 2016. A Comissão Mista 
de Orçamento aprovou na 
quinta o projeto da nova Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que orienta o Con-
gresso Nacional e os demais 
Poderes a elaborar a proposta 
orçamentária de 2016.

Pelo texto aprovado, a meta 
de superavit primário do 
próximo ano será de R$ 43,8 
bilhões para o conjunto do 
setor público (União, estados, 
Distrito Federal e municípios), 
o equivalente a 0,7% do PIB.

Para a União, o superavit 
será de R$ 34,4 bilhões (0,55% 
do PIB). Para os demais entes, 
de R$ 9,4 bilhões (0,15% do 
PIB). O projeto será votado no 
Plenário do Congresso.

Ed
ils

on
 Ro

dri
gu

es/
Ag

ên
cia

 Se
na

do
 –

 7/
10

/2
01

5

Re
na

n A
rai

s/G
ab

ine
te 

da
 se

na
do

ra 
An

a A
mé

lia

Congresso se reúne amanhã para votar vetos
Realização da sessão é fundamental para limpar a pauta e permitir a análise da LDO e da Lei Orçamentária de 2016. A pauta inclui 13 itens vetados pela presidente Dilma 

O Veto 26/2015, que rejeita aumento de quase 80% aos servidores do Poder Judiciário, é o item mais polêmico da pauta

Lideranças rurais pedem ajuda para inspeção agropecuária
Lideranças do setor produ-

tivo rural e de trabalhadores 
rurais de Santa Catarina 
defenderam na sexta-feira 
a unificação das regras de 
inspeção sanitária em todo 
o país. Também pediram a 
capacitação de agentes de 
educação sanitária para o setor 
agropecuário. 

As reivindicações foram fei-
tas em seminário promovido 
pela Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária (CRA) 
na Associação das Câmaras 
Municipais do Oeste de Santa 
Catarina (Acamosc). Coorde-
nado pela presidente da CRA, 
Ana Amélia (PP-RS), o evento 
contou com a participação de 
Dário Berger (PMDB-SC). 

O seminário integra ciclo de 
debates promovido pela CRA 
no biênio 2015–2016 com o 
objetivo de avaliar a política 
de defesa agropecuária desen-
volvida no âmbito do Poder 
executivo, conforme prevê o 
Regimento Interno do Senado.

Dário pretende elaborar 
um amplo diagnóstico sobre 
a defesa agropecuária no 
Brasil, a partir do padrão de 

excelência de Santa Catarina, 
e apresentá-lo à comissão, na 
qual poderá ser transformado 
em projeto de lei. 

O senador disse que é pre-
ciso discutir a participação do 
setor privado na complemen-
tação de ações desenvolvidas 
pelo setor público nas áreas da 
defesa agropecuária e do ser-
viço de inspeção animal. ele 
defendeu a implantação de um 
plano nacional de segurança 
alimentar e sanidade animal 
para o período 2016–2020, 
com base no modelo vigente 
em Santa Catarina.

Agronegócio
— O agronegócio exerce 

papel fundamental e vital no 
desenvolvimento do Brasil. 
Responde por 23% do PIB e por 
40% de todas as exportações 
brasileiras. Não podemos ficar 
inertes, para que possamos 
continuar avançando nesse 
setor — disse o senador.

Segundo ele, Santa Catarina 
é referência em qualidade 
sanitária para o Brasil inteiro, 
sendo o único estado livre da 
febre aftosa e da febre suína. 

Isso abriu possibilidade para 
novos negócios, destacou 
Dário. No passado, o comércio 
dos produtores locais era mais 
intenso com o Mercosul. Hoje 
o estado exporta também para 
estados Unidos, Cingapura 
e Japão e se prepara para 
conquistar a Coreia do sul, 
um maiores importadores de  
carne suína do mundo.

Inspeção sanitária
Santa Catarina mantém 63 

barreiras sanitárias em suas 
divisas e conta com aproxi-
madamente mil pequenas 
indústrias com serviço de 
inspeção estadual e municipal. 
Ana Amélia destacou a impor-
tância da inspeção sanitária 
para a economia do país e a 
segurança do consumidor.

— Cada vez que o consumi-
dor vai ao mercado comprar 
carne não tem ideia de que 
por ali passou a inspeção agro-
pecuária. A carne diz respeito 
à saúde pública — explicou.

Por isso, o secretário da 
Agricultura de Santa Catarina, 
Moacir Sopelsa, pediu mais 
investimentos na atividade:

— As empresas estão ca-
rentes de profissionais que 
possam estar à disposição dos 
produtores. É preciso mais 
laboratórios, mais técnicos. 
estamos um pouco longe da 
realidade que precisamos criar 
para assegurar a produção que 
o país tem — afirmou.

Superintendente do Minis-
tério da Agricultura em Santa 
Catarina, Jacir Massi disse que 
a pasta tem ajudado o estado a 
promover o desenvolvimento 
agrícola. Segundo ele, há 4.928 
servidores no processo de fis-
calização agropecuária.

Já o diretor-executivo do 
Sindicato da Indústria de 
Carnes e Derivados, Ricardo 
de  Gouvêa, cobrou parceria de 
toda a cadeia produtiva para 
reforçar a inspeção sanitária, 
além de um sistema de defesa 
com recursos próprios.

— A Tailândia tem uma 
doença devastadora da qual 
levou mais de dez anos para 
se recuperar. O México tem a 
doença da carne. Problemas 
no mundo devastam a pro-
dução. Por isso, o sistema de 
defesa sanitária deve estar na 
pauta estratégica — afirmou.

Dário Berger (5º à esq.) e Ana Amélia discutiram defesa agropecuária em SC
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ACONTECEU NO sENAdO

A COMISSãO De Serviços 
de Infraestrutura (CI) realiza 
duas audiências públicas nesta 
semana. Hoje, às 16h, discute 
a interação entre órgãos dos 
setores de transportes de in-
fraestrutura. Na quarta-feira, 
às 8h30, será a vez de discutir 
a situação das obras rodovi-
árias que estão sendo reali-
zadas ou programadas pelas 
 concessionárias de rodovias.

A audiência sobre a conexão 
entre os órgãos das diferentes 
áreas que interferem nas obras 
de infraestrutura está relacio-
nada ao objetivo da comissão 
de avaliar o Plano Nacional de 
Logística Pública. essa política 
pública está sendo analisada 
pela CI em cumprimento à 
determinação regimental de 
que, até o fim de cada ano le-
gislativo, as comissões técnicas 
do Senado elejam para exame 
uma das políticas nacionais.

A audiência foi pedida por 
Wellington Fagundes (PR-
MT), relator do tema. Foram 
convidados os ministros da 
Secretaria de Portos, Helder 
Barbalho, e da Secretaria de 
Aviação Civil, eliseu Padilha.

Pelo Ministério dos Trans-
portes, está confirmada a 

presença de Natália Marcas-
sa de Souza. O Ibama será 
representado pelo diretor de 
Licenciamento Ambiental, 
Thomaz Miazaki. O órgão é 
questionado sobre atrasos 
no licenciamento de obras 
de infraestrutura. Para o 
Ibama, muitas vezes o pro-
blema é causado pela falta de 
 qualidade dos projetos.

A audiência que avaliará a 
situação das obras rodoviárias 
foi solicitada por Blairo Maggi 
(PR-MT). Na justificação, ele 
salientou a relevância da in-
fraestrutura rodoviária para 
o crescimento da economia, 
bem como para o conforto 

e a segurança dos cidadãos. 
Por isso, disse ser necessário 
discutir as concessões de in-
fraestrutura também pela ótica 
das concessionárias.

Para tratar do tema, foram 
convidados o presidente 
da Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias, 
Ricardo Pinto Pinheiro, e o 
diretor-geral do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes, Valter Casimiro 
Silveira. Também deve partici-
par representante da empresa 
concessionária Rota do Oeste.

 �A Comissão da Agenda Brasil aprovou na quarta três projetos. Eles preveem 
o uso por estados e municípios dos depósitos judiciais de processos em 
andamento (PLS 183/2015), o aumento de 7% para 15% da adição de biodiesel 
ao diesel (PLS 613/2015) e normas para negociação coletiva na administração 
pública (PLS 397/2015). No geral, a comissão já aprovou 15 textos da Agenda.

Comissão da Agenda 
Brasil aprova 3 projetos

Transporte rodoviário é 
tema de duas audiências

A Comissão de Serviços de Infraestrutura ouve representantes dos setores rodoviários público e 
privado para, entre outros objetivos, colher elementos para avaliar o Plano de Logística Pública 

Colegiado tem Otto Alencar como presidente e Blairo Maggi é o relator

Duplicação de estrada no Paraná: andamento das obras será assunto de debate  

Foi publicado sexta-feira 
no Diário Oficial da União 
veto integral da presidente 
da República, Dilma Rousseff 
ao projeto de lei do Senado 
que reduz de dez para cinco 
anos o prazo para que uma 
empresa sem atividade seja 
considerada inativa.

De autoria de Lúcia Vânia 
(PSB-GO), o PLS 304/2008 
determina que, passados 
cinco anos sem atividade, a 
junta comercial ficaria auto-

rizada a cancelar o registro do 
empresário ou da sociedade 
empresarial, acabando com a 
proteção do nome comercial.

Os senadores aprovaram o 
projeto em 2009 e os depu-
tados, em setembro, concor-
dando com argumentos da 
autora, de que a redução do 
prazo agilizaria o processo de 
baixa perante as autoridades 
arrecadadoras, liberando o 
nome empresarial para outros 
potenciais interessados, sem 

prejuízos para o erário ou para 
credores.

Na justificativa do veto, Dil-
ma afirma que “a redução do 
período de obrigatoriedade 
da declaração de atividade 
da empresa perante a junta 
comercial seria contrária aos 
princípios da eficiência admi-
nistrativa e da economicidade, 
norteadores dos esforços de 
simplificação da relação entre 
entidades e órgãos públicos e 
o setor privado”.

A presidente Dilma Rousseff 
vetou totalmente o Projeto de 
Lei do Senado (PLS) 67/2011, 
de Paulo Paim (PT-RS), que 
regulamenta o exercício das 
profissões de transcritor e de 
revisor de textos em braile.

Segundo a justificativa do 
veto, a proposta contraria a 
Constituição, que assegura 
o livre exercício de qualquer 
trabalho, cabendo a imposição 
de restrições apenas quando 
houver a possibilidade de 
ocorrer dano à sociedade. 
Argumenta-se também que 
há artigos no projeto que 
violam as garantias de livre 
manifestação do pensamento 
e de expressão de atividades 

intelectuais, científicas e de 
comunicação, independente-
mente de censura ou licença.

Na mensagem de veto, a 
presidente reconhece a impor-
tância das profissões e diz que 
o “governo tomará as medidas 
necessárias para garantir seu 
devido reconhecimento”. 
Não especifica, todavia, que 
 medidas serão adotadas.

Conforme o projeto, podem 
ser transcritor e revisor de tex-
tos em braile pessoas que te-
nham completado pelo menos 
o ensino médio e que possuam 
certificado de habilitação 
expedido por órgão oficial, 
reconhecido pelo Ministério 
da educação ou por entidades 

representativas das pessoas 
com deficiência visual.

O texto estabelece como 
obrigatória a presença de 
profissionais transcritores e 
revisores na atividade de pro-
dução de textos em braile para 
fins comerciais, educacionais 
e culturais.

Determina também duração 
máxima de trabalho de 6 horas 
diárias e 30 horas semanais. 
Ainda segundo o texto, o em-
pregador deve assegurar aos 
profissionais acesso à internet, 
a códigos de transcrição em 
braile, às normas técnicas 
aplicáveis e a dicionários.

O veto entrará na pauta do 
Congresso.

 � O Senado aprovou a obrigatorieda-
de de bolsistas de programas da União 
colaborarem com escolas públicas de 
educação básica como contrapartida 
do benefício. O PLS 224/2012, de Cristo-
vam Buarque (PDT-DF), vai à Câmara.

 � A CPI do Futebol teve os trabalhos 
prorrogados até junho de 2016. A 
comissão investiga a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). Decisão 
foi tomada pelo presidente Renan 
Calheiros, na quarta-feira.

 � A CMO aprovou na quinta-feira 
o projeto da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de 2016. Pelo texto, 
a meta de superavit primário do 
próximo ano será de R$ 43,8 bilhões 
para o conjunto do setor público, o 
equivalente a 0,7% do PIB.

 � Aprovado na terça o PRS 50/2015, 
que elimina barreiras às operações de 
cessão de créditos da dívida ativa de 
estados e municípios. O projeto as-
segura que a cessão será definitiva e 
torna explícito que o risco da operação 
não caberá aos entes federados.

 � Na quarta, foi aprovada em Plenário 
a MP 685/2015, que cria o Prorelit, pro-
grama de redução de litígios tributários 
entre empresas e Receita. A medida, 
que também integra a Agenda Brasil, 
retorna à Câmara dos Deputados.

 � Também foi aprovada, na quarta-
-feira, a MP 684/2015, que adia para 
fevereiro de 2016 a entrada em vigor 
de novas regras sobre parcerias entre  
ONGs e a administração pública. A ma-
téria segue para sanção presidencial.

BolSiSTAS DEVErão AjuDAr 
EM ESColAS PúBliCAS

CPi Do FuTEBol é 
ProrrogADA ATé junHo

CMo AProVA lDo E BAixA 
META DE SuPErAViT EM 2016

PlEnário EliMinA 
BArrEirAS PArA CréDiTo

PASSA EM PlEnário MP 
SoBrE liTígioS TriBuTárioS

MuDAnçA no PrAzo DA lEi 
DAS ongS VAi à SAnção

Vetado prazo menor para inatividade de empresa

Dilma rejeita regular profissão de revisor de braile

 � Na quarta-feira, os senadores manifestaram apoio ao Consórcio Interestadual 
de Desenvolvimento do Brasil Central, bloco econômico e político recém-criado, 
que é composto pelos três estados do Centro-Oeste, mais Tocantins, Rondônia 
e Distrito Federal.

ConSórCio BrASil CEnTrAl rECEBE APoio DoS SEnADorES

 � O Plenário aprovou na quarta-feira o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 91/2015, 
que transforma de nível médio em nível superior os cargos da carreira da Polícia 
Civil do Distrito Federal. A exigência já existe na prática. O texto seguiu para 
sanção presidencial.

CArrEirA DA PolíCiA CiVil Do DF Exigirá níVEl SuPErior
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  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela


