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Comissão aprova o relatório
preliminar do Orçamento 2016
Edilson Rodrigues/Agência Senado

Documento contém regras para atendimento
de emendas parlamentares e sobre a
elaboração dos pareceres setoriais e final

O

relatório preliminar do deputado
Ricardo Barros foi aprovado ontem
na Comissão Mista de Orçamento. A
presidente do colegiado, Rose de Freitas, deu
prazo até segunda-feira para apresentação dos
16 pareceres setoriais. Segundo a senadora,
se o prazo não for cumprido, não haverá
Orçamento. O Executivo apresentou em agosto
a proposta orçamentária para 2016 com deficit
primário de R$ 30,5 bilhões, mas Barros quer
manter no relatório final a meta inicialmente
prevista, de superavit de R$ 34,4 bilhões. 3
Paulo Pimenta, Ricardo Barros e Rose de Freitas: relator
pretende cortar “excesso” de R$ 10 bilhões do Bolsa Família

Pedido de indiciamento de 28 pessoas conclui CPI do Carf Oficial de justiça e fiscal do

Trabalho pedem porte de arma

Pedro França/Agência Senado

O relatório final da senadora Vanessa Grazziotin também requer
a reformulação do Carf. Ela sugere
que uma proposta nesse sentido
seja feita pela comissão de juristas
criada pelo Senado para apresentar um anteprojeto de desburocratização. Vanessa acredita que
as mudanças poderão ser feitas no
início de 2016. Fraudes em julgamentos tributários no Carf podem
ter chegado a R$ 19 bilhões. 5

Em audiência ontem, representantes dos analistas da Receita Federal, auditores fiscais do Trabalho e oficiais da Justiça Federal disseram que precisam ter direito ao porte de arma, inclusive fora
do expediente, por causa da natureza conflitiva
de seus trabalhos. Ele falaram na comissão mista
que analisa a MP 693/2015, que prevê o porte de
arma apenas para os auditores da Receita. 8

Senado quer ação urgente para
amenizar efeitos da estiagem

Ao lado de Ataídes, Vanessa apresenta
o relatório na CPI: maioria dos indiciados é
formada por advogados e ex-conselheiros

Indicação de
diplomata para
Cingapura passa
em comissão 4

Lei da Inclusão
precisa sair do
papel, cobram
especialistas 5

Waldemir Barreto/Agência Senado

Senadores se
dividem sobre
processo de
impeachment 3

Consolidação
da indústria da
defesa corre risco,
diz Ferraço 4

Sessão temática do Plenário discutiu a situação
do Nordeste, que vive a pior seca dos últimos quatro anos. Para amenizar o problema, senadores
e debatedores pediram celeridade nas obras de
transposição das águas do Rio São Francisco, continuidade das políticas de combate à estiagem,
construção de adutoras e barragens subterrâneas,
e estabilidade nas verbas para órgãos do setor. 7

Infraestrutura de transporte sofre
com corte de verbas, aponta debate
Infraestrutura. O contingenciamento de quase 40% dos recursos
atrasou obras de ferrovias e a expansão da malha rodoviária. 4
Marcos Oliveira/Agência Senado

“Foi um ano duro”, disse a secretária-executiva do Ministério
dos Transporte, Natália de Souza,
em audiência na Comissão de

Telmário Mota observa o kaiowá Daniel Lemes Vasques falando à Comissão de Direitos Humanos

Índios veem retrocesso em PEC de demarcações
Representantes de diferentes
etnias disseram que a PEC que
transfere da União para o Congresso a tarefa de demarcar terras

indígenas prejudicará as tribos e
beneficiará mineradoras, empreiteiras e fazendeiros. Eles citaram a
força da bancada ruralista. 6

Wellington (C) preside debate na CI, que analisa o Plano Nacional de Logística de Transportes
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Juristas analisam proposta de
desburocratização dos estados
A comissão de juristas que
vai propor medidas para a
desburocratização do país
reúne-se hoje, às 9h, para
conhecer o projeto de desburocratização da União
Nacional dos Legisladores
e Legislativos Estaduais.
A comissão tem se encontrado com especialistas no
assunto.
Estão convidados para a
reunião de hoje o deputado
estadual Ronaldo Santini
(PTB-RS) e o presidente da
Unale, deputado estadual

Investimentos em infraestrutura, como as obras na BR-156, estão no Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia

 Veja abaixo como acompanhar
a audiência e participar dela

Ana Volpe/Agência Senado – 24/11/2015

Crescimento do Amapá
é tema de seminário hoje

Sandro Locutor (PPS-ES).
A comissão de juristas tem
até 11 de abril de 2016 para
apresentar sugestões de projetos para desburocratizar a
administração pública.
O grupo é presidido pelo
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro
Campbell Marques e o relator é o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Dias
Toffoli.

Empresários do estado e representantes de instituições financeiras e de governo encontram-se em evento da
CDR e da Sudam, em Macapá, destinado a discutir os caminhos para o desenvolvimento econômico e social
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
(CDR) promove hoje em
Macapá o seminário Desafios
e Entraves para o Desenvolvimento da Amazônia Legal —
Sudam Itinerante: atração de
investimentos para o estado
do Amapá.
Empresários, comerciantes
e industriais foram convidados para o evento, que tem o
apoio da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam).
Eles debaterão caminhos que
permitam ao estado buscar o
desenvolvimento econômico e
social de maneira sustentável.
O encontro também é aberto aos prefeitos do estado e
representantes dos governos

estadual e federal.
O presidente da CDR, senador Davi Alcolumbre (DEMAP), diz que o seminário permitirá que os setores do comércio e da indústria do estado
possam discutir com bancos
oficiais questões relacionadas
às fontes de financiamento
de projetos e investimentos
governamentais.
Foram convidados representantes do Banco da Amazônia
(Basa), do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), da Caixa
Econômica Federal e do Banco
do Brasil.
A Sudam, por meio do programa Sudam Itinerante,
dará ênfase aos planos de
desenvolvimento da região, a

exemplo do Plano Regional de
Desenvolvimento da Amazônia
2016-2019, sob a coordenação
do Ministério da Integração
Nacional.
Outros programas em foco
são o de Integração Intrarregional da Amazônia, o de
Microeixos de Cargas e Transportes da Amazônia e a Política
de Desenvolvimento Industrial
da Amazônia Legal.
Devem participar da cerimônia de abertura o ministro
da Integração Nacional, Gilberto Occhi; o governador do
Amapá, Waldez Góes; o prefeito de Macapá, Clécio Vieira,
representando os prefeitos
do estado; e o superintendente da Sudam, Paulo Roberto
Correia da Silva.

Em pauta, o relacionamento do Senado com o cidadão
A Comissão Senado do Futuro fará uma audiência pública
na segunda-feira, às 16h30,
para discutir o relacionamento do Senado com o cidadão.
A iniciativa foi sugerida por
Wellington Fagundes (PR-MT),
presidente da comissão.
Foram convidados para o
debate a coordenadora de

Relacionamento com o Cidadão da Ouvidoria do Senado,
Regina Bezerra da Silva Fontes;
a diretora da Secretaria da
Transparência do Senado, Elga
Lopes; a diretora da Secretaria
de Comunicação Social do
Senado, Virgínia Malheiros
Galvez; e o diretor da Secretaria de Comissões do Senado,

Dirceu Vieira Machado Filho.
A comissão não tem a mesma
característica de outras comissões permanentes da Casa, por
atuar exclusivamente como
órgão de estudos e consultas,
sem caráter deliberativo.

A Comissão de Direitos
Humanos (CDH) fará uma
audiência pública na terça-feira, às 9h, para tratar da
relação entre a redução da
maioridade penal e a justiça
social, atendendo um requerimento de Paulo Paim (PT-RS).
Foram convidados o diretor-executivo da Educafro, frei
David Santos, a vice-presidente do Conselho Nacional
de Juventude da Presidência
da República, Ângela Cris-

tina Santos Guimarães, e o
assessor do ministro Luiz
Fux, do Supremo Tribunal
Federal, Irapuã Santana Silva.
Também devem participar o
escritor Paulo Sérgio Rangel
do Nascimento, o advogado
Renato Ferreira e o conselheiro do Conselho Nacional
do Ministério Público Fábio
George Cruz da Nóbrega.

 Veja abaixo como acompanhar
a audiência e participar dela

Erramos
A aprovação da MP 696/2015 em comissão mista não aconteceu no dia 2, como consta
na página 5 da edição de ontem, mas no dia 1º de dezembro, terça-feira.

Agenda

A agenda completa, incluindo o número de
cada proposição, está disponível na internet,
no endereço: http://bit.ly/agendaSenado

``Plenário Sessão não deliberativa
``

a audiência e participar dela

``

Sessão on-line

Benedito de Lira (PP-AL)
parabenizou Maceió, que
completa 200 anos amanhã.
Ele ressaltou as belezas da
orla, a alegria de sua gente
e a força da economia local.
Benedito disse que Maceió,
que recebeu o título de “cidade sorriso”, mantém
suas tradições e se moderniza, encantando os
turistas. O senador ressaltou que a cidade dispõe
de um complexo hoteleiro avançado.
— “A capital do país dos alagoanos”, como
costumava dizer o poeta Ledo Ivo, completa 200
anos de maneira pujante e vibrante, cada vez
mais amada pelos seus filhos e sempre acolhedora para os turistas que lá chegam.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Jefferson Rudy/Agência Senado

Alô Senado 0800 612211

Comissão discute relação entre
maioridade e justiça social

9h A sessão é não deliberativa, destinada a discursos dos senadores e avisos da Mesa.
Comissão de Desburocratização Apresentação de projeto
9h A União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale) fala sobre desburocratização.
CDR Seminário em Macapá
9h Seminário em Macapá sobre projetos sustentáveis para a Amazônia e o Amapá, a fim
de erradicar a miséria, reduzir as desigualdades e promover o desenvolvimento regional.

 Veja ao lado como acompanhar

Hélio José apoia incentivo dado Maceió chega aos 200 anos
a pequeno gerador de energia pujante e vibrante, diz Benedito
Hélio José (PSD-DF) parabenizou a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) pelas novas regras sobre a míni
e a microgeração de energia
no país, especialmente a Resolução Normativa 482/2012,
que cria o sistema de compensação de energia
elétrica e começará a valer em março de 2016.
Ele explicou que, pelas novas regras, consumidores e condomínios poderão instalar pequenos
geradores, como painéis solares e microturbinas
eólicas, e repassar para a empresa concessionária
local a energia que sobrar. Esses consumidores
ficarão com créditos que poderão ser abatidos
em futuras contas de luz.

Mauro Campbell Marques (C) preside reunião da comissão de juristas

Confira a íntegra das
sessões no Plenário:
http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das
sessões nas comissões:
http://bit.ly/comissoesOnline

Audiências Interativas
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

TV Senado
A TV Senado transmite, a partir das 9h, a sessão plenária. 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.

www.senado.leg.br/jornal
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Aprovado relatório preliminar do Orçamento
A Comissão Mista de
Orçamento (CMO) aprovou
ontem o relatório preliminar
do deputado Ricardo Barros
(PP-PR) com as regras para
o atendimento das emendas
parlamentares ao Orçamento
de 2016 e para a elaboração
dos 16 relatórios setoriais e
do relatório final. Este último
é de responsabilidade do próprio Barros, relator-geral da
proposta de lei orçamentária
para o próximo ano.
A presidente da CMO, senadora Rose de Freitas (PMDBES), deu até segunda-feira para
que os 16 pareceres setoriais
sejam apresentados para votação. Segundo ela, se o prazo
não for cumprido, não haverá
Orçamento.

Embora o governo tenha
apresentado em agosto a
proposta orçamentária para
2016 com deficit primário de
R$ 30,5 bilhões, Ricardo Barros
quer manter no relatório final
a meta inicialmente prevista
pelo Executivo de um superavit
primário de R$ 34,4 bilhões.
Esse último número faz parte
do projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), que
ainda será votado no Plenário
do Congresso.
De todo modo, para garantir a meta de superavit
primário, Barros voltou a
afirmar que precisa cortar
R$ 17,4 bilhões da proposta
orçamentária. O encontro de
contas feito pelo deputado
para chegar a esse valor tam-

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Texto traz as regras para elaboração dos 16 relatórios setoriais, que tratam dos orçamentos individuais dos ministérios e dos demais Poderes, e do relatório final da CMO

Na CMO, presidida por Rose de Freitas (C) , Barros (2o à esq.) reafirmou intenção de cortar R$ 10 bilhões do Bolsa Família

bém considera, por exemplo,
o acréscimo de R$ 39,5 bilhões
na previsão de receitas aprovado pela CMO na terça-feira.
O relator-geral disse que
mantém a disposição de cortar

R$ 10 bilhões do Bolsa Família, equivalentes a 35,5% dos
recursos para o programa.
Ele rejeitou uma emenda do
líder do governo na comissão,
deputado Paulo Pimenta (PT-

RS), que impedia o corte no
programa social.
— Não queremos acabar com
o programa. Queremos acabar
com excessos — disse Barros.
(Da Agência Câmara)

Senadores se dividem sobre abertura de processo de impeachment
A decisão do presidente da Câmara
dos Deputados, Eduardo Cunha, que
anteontem aceitou um pedido de
processo de impeachment contra a

presidente da República, Dilma Rousseff, continuou repercutindo ontem no
Plenário do Senado. Para uma parte
dos senadores, a decisão de Cunha foi

acertada, já que as pedaladas fiscais
feitas pela presidente estão prejudicando o ambiente econômico do país.
Há parlamentares pedindo que não

haja recesso parlamentar em janeiro,
para que o processo avance logo. Para
outra parte dos senadores, Cunha age
sem base legal, apenas por vingança.

Ana Amélia (PP-RS) criticou os
que classificam de golpe o eventual
impeachment da presidente Dilma.
— Eu não sou golpista. É lamentável que as pessoas se sucedam aqui
na tribuna e não aceitem o debate
democrático. Democracia prevê contraditório e nós
faremos o contraditório. O governo faria bem em
fazer esse enfrentamento aqui dentro, aceitar debate
e mostrar qual é a sua força verdadeira.
Em relação ao seu posicionamento quanto ao impeachment, Ana Amélia disse que prefere aguardar
o andamento do processo e analisar as acusações.

Ronaldo Caiado (DEM-GO) afirmou
que o Congresso não pode entrar em
recesso neste período conturbado.
Para ele, Dilma usou a máquina
pública para enganar a população
no período eleitoral, afirmando que
praticou as pedaladas fiscais para manter programas
do governo. E o resultado dessa irresponsabilidade,
salientou, são a inflação e o desemprego.
— Ao iniciar o processo de impeachment, a bolsa de
valores, que estava em queda, cresceu 4% e o dólar já
se desvalorizou. Quer dizer, basta nós resolvermos esse
assunto político e a crise econômica está resolvida.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Para Caiado, Congresso não Vanessa afirma que se trata
de uma tentativa de golpe
deveria entrar em recesso
Jefferson Rudy/Agência Senado

Governo precisa aceitar o
debate, diz Ana Amélia

Vanessa Grazziotin acredita que Eduardo Cunha,
ao acolher o pedido de impeachment da presidente
Dilma, quis sair do centro das atenções políticas, já
que o Conselho de Ética da Câmara pode abrir processo contra ele por quebra de decoro parlamentar
e com apoio de deputados federais do PT.
A senadora acrescentou que muitos setores da
sociedade, inclusive juristas e os governadores do
Nordeste, criticaram as motivações de Cunha.
— O que estamos assistindo hoje [ontem] no Brasil
são inúmeras manifestações de repúdio à atitude
de Eduardo Cunha, que tem como único objetivo
retaliar a presidente da República e seu partido.

Na visão de Medeiros, Cunha Requião: acusação contra
Lasier questiona possível
Dilma é piada de mau gosto barganha entre os Poderes
fez apenas sua obrigação

Ferraço quer convocação
do Legislativo em janeiro

Segundo Fátima, deputado
é movido pela vingança

Cameli diz que Executivo
precisa tirar país da crise

Ricardo Ferraço (PMDB-ES) disse que, diante da
aceitação do pedido de abertura de processo de
impeachment, o Congresso Nacional não tem alternativa senão trabalhar durante o recesso parlamentar
de janeiro.
De acordo com ele, o pedido de impeachment tem
impacto na economia e na vida dos brasileiros, que
necessitam do governo em pleno funcionamento.
— Não faz sentido o Congresso entrar de recesso.
Pega mal. Esta não é uma situação qualquer. É o
momento de sinalizarmos para a população que
estamos no nosso local de trabalho. Somos remunerados para isso.

Fátima Bezerra (PT-RN) manifestou
indignação com a decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha,
que aceitou o pedido de abertura de
processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Para Fátima, a decisão de Cunha, “um homem sem
condições éticas”, desestabiliza a democracia e não
tem base jurídica.
— Ele, ao tomar uma atitude dessa natureza sem
solidez, sem base jurídica, movido pelo sentimento
de vingança, está na verdade apunhalando a democracia — afirmou a senadora.

Gladson Cameli (PP-AC) cobrou do
governo mais protagonismo no sentido
de encontrar saídas para a crise.
Ao citar dados do IBGE que mostram a retração da economia, após
uma década de expansão, Gladson
lembrou que, de janeiro a setembro, o PIB caiu 3,2%.
Esse número, disse, comprova-se com o retrocesso
da atividade em setores como agronegócio, serviços
e indústria.
Gladson observou que os equívocos do governo,
como os elevados gastos públicos, o Orçamento fictício
e o controle excessivo da economia, geraram a crise.

Alô Senado 0800 612211

Jefferson Rudy/Agência Senado

Jefferson Rudy/Agência Senado

Jefferson Rudy/Agência Senado

Lasier Martins (PDT-RS) ponderou
que a demora na abertura do processo
de impeachment da presidente da
República pode ter sido manobra
do presidente da Câmara e é cabível
avaliar a possibilidade de barganha
entre os Poderes.
— Afinal, por que, subitamente, a unanimidade
dos três deputados petistas decidindo abandonar
Cunha? Não sabemos, isso é coisa de bastidores. Mas
podemos nos perguntar se ali não estariam, inclusive,
as digitais do Lula, abandonando sua apadrinhada,
sua pupila e herdeira política — questionou.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Roberto Requião (PMDB-PR) classificou de descabida a atribuição de
crime de responsabilidade à presidente Dilma. Ele ressaltou que, para
existir crime, é indispensável que o
comportamento seja definido em lei
como tal, o que não é o caso do descumprimento das
metas fiscais. O senador citou a Lei de Responsabilidade Fiscal e sublinhou que o texto não estabelece
obrigatoriedade de cumprimento das metas. Para
ele, a política econômica está errada, mas considerar
o descumprimento da meta fiscal como argumento
para impeachment é “piada de mau gosto”.

Jefferson Rudy/Agência Senado

José Medeiros (PPS-MT) criticou
as afirmações que, em seu entender,
reduzem o processo de impeachment a
um simples ato de vingança política do
presidente da Câmara. Ele acrescentou
que Eduardo Cunha não fez mais que
sua obrigação. Quanto ao impeachment, disse que
o ponto de partida foi dado pelo povo, representado
pelo ex-deputado Hélio Bicudo, pelo jurista Miguel
Reale Júnior e pela advogada Janaína Paschoal:
— Foram cidadãos que provocaram o Parlamento
com apresentação de uma realidade de fragilidade
institucional e de atentados à ordem constituída.

www.senado.leg.br/jornal
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Debatedores: contigenciamento atrasa obras
O contingenciamento
de quase 40% no orçamento do
Ministério dos Transportes tem
acarretado atrasos em obras de
infraestrutura consideradas
estratégicas. O problema foi
apontado durante debate ontem na Comissão de Serviços
de Infraestrutura (CI).
— Foi um ano duro para os
transportes. Vínhamos em um
ritmo de execução de obras de
mais ou menos R$ 12 bilhões
ao ano nos últimos cinco anos.
Neste ano, só tivemos R$ 9
bilhões para executar — explicou a secretária-executiva
do Ministério dos Transportes,
Natália Marcassa de Souza.
As conclusões da audiência servirão de base para
Wellington Fagundes (PR-MT)
elaborar relatório sobre o Plano Nacional de Logística de
Transportes, política pública
escolhida pela CI para ser
avaliada neste ano.
A conclusão de obras que
integram o plano nacional,
como a Ferrovia Norte-Sul,
foi retardada pela crise econômica e as restrições orçamentárias, segundo Natália.

Fotos: Marcos Oliveira/Agência Senado

Indícios de irregularidades e burocracia do licenciamento ambiental também foram apontados como entraves em audiência sobre o Plano Nacional de Logística de Transportes

Mário Mondolfo, Natália Marcassa de Souza, Garibaldi Alves Filho, Valter Casimiro Silveira e Arsenio José Dantas na Comissão de Serviços de Infraestrutura

Por falta de repasses federais,
a empresa pública responsável
pelo empreendimento, Valec
Engenharia, Construções e
Ferrovias S.A, vinculada ao
Ministério dos Transportes,
atrasou o pagamento a outras
empresas que, por sua vez,
demitiram empregados e paralisaram obras. Hoje, segundo a
Valec, cerca de 1,2 mil pessoas
trabalham nas obras da Norte-Sul. Há um ano, eram mais de
4 mil. O Trecho Ouro Verde
(GO)-Estrela d’Oeste (SP), por
exemplo, deveria ser entregue
este ano, mas só será concluído
em fevereiro de 2017.
Na Ferrovia de Integração

Oeste-Leste, outra obra tocada
pela Valec, são 1,2 mil pessoas
trabalhando, contra mais de 6
mil no ano passado.
— Se os fluxos de recursos forem repassados para a Valec na
forma prevista no orçamento,
devemos entrar em uma situação positiva entre março e abril,
o que nos permitirá conversar
com as empresas para retomar
as obras em seu curso normal
— avaliou o diretor da Valec,
Mário Mondolfo.
O contingenciamento de
verbas federais também está
comprometendo a expansão
da malha rodoviária. No entanto, Natália diz que parte

do problema foi atenuado por
investimentos privados. De
acordo com o Ministério dos
Transportes, 269 quilômetros
de rodovias foram duplicadas
por empresas concessionárias.
— Além da execução de R$ 9
bilhões em 2015, tem também,
via concessões, cerca de R$ 5
bilhões — afirmou.
Outras obras podem ser
paralisadas por indícios de
irregularidades, como superfaturamento, sobrepreço e
projetos ineficientes. Segundo
o coordenador-geral de Infraestrutura do Tribunal de Contas
da União (TCU), Arsenio José
Dantas, um caminho para evi-

tar esses problemas é aumentar
a fiscalização na fase do edital
licitatório.
— E o tribunal quer continuar
a fiscalização nos órgãos que
têm gestão de obras — disse.
A burocracia na emissão de
licenças ambientais também
tem travado obras, na opinião
do diretor do Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes (Dnit), Valter
Casimiro Silveira:
— O Dnit está elaborando
uma proposta para apresentar
ao Ibama e ao Ministério do
Meio Ambiente para facilitar
os estudos e diminuir a burocracia — anunciou.

Comissão aprova indicado para
Ferraço aponta problemas na indústria de defesa
O cenário econômico ne- nacionais inovadoras e reduembaixada do Brasil em Cingapura gativo
e a deficiência de ção da capacidade de comIndicado para a embaixada
do Brasil em Cingapura, Flávio
Soares Damico manifestou ontem, na Comissão de Relações
Exteriores (CRE), confiança
num acordo sobre tributação
com o país asiático. A decisão
brasileira de considerar Cingapura “paraíso fiscal” dificulta o
fluxo de investimentos entre os
dois países.
Aprovada por unanimidade
pela comissão, a indicação de
Damico vai para o Plenário.
Relator da indicação, Ricardo
Ferraço (PMDB-ES) disse que
Cingapura é penalizada por
não fazer o que o Brasil pratica:
— Esmagamos o contribuinte com uma pesada carga
tributária.
Damico observou que até
recentemente o Brasil considerava paraíso fiscal o país
que tributasse a renda com
alíquota inferior a 20%, mas
posteriormente baixou esse
percentual para 17%.
Como Cingapura mantém
regimes especiais de tributa-

Flávio Damico durante a sabatina na
Comissão de Relações Exteriores

ção para setores econômicos,
Damico disse que a Receita
Federal encaminhou um
questionário ao governo do
país, que finaliza as respostas.
O diplomata disse crer num
acordo sobre o assunto entre
os dois governos e assegurou
que vai trabalhar nesse sentido.
Mesmo sem um entendimento formal sobre o tema,
Cingapura realiza inúmeros
investimentos no Brasil, como
a recente compra de parte das
ações da Rede D’Or de hospitais pelo fundo soberano do
país asiático.

Cingapura
»»Área: 697 km2
»»Capital: Cidade de
Cingapura

»»População: 5,52 milhões
»»PIB per capita: US$ 53.224
»»Exportações brasileiras:
US$ 3,348 bilhões

»»Importações brasileiras:
US$ 804 milhões

Fonte: investexportbrasil.gov.br e CIA World Factbook
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planejamento são ameaças
à consolidação da indústria
nacional de defesa, afirmou ontem Ricardo Ferraço
(PMDB-ES) ao apresentar
relatório de avaliação do setor na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
(CRE). O senador defendeu
um esforço para que o país
mantenha os projetos considerados estratégicos na área.
Ferraço lamentou não ter
visto, neste ano, ajustes no
planejamento para os investimentos de defesa, nem a fixação de prioridades diante da
crise. Pelo contrário, avaliou,
houve cortes, com atraso nos
projetos, e aumento de custos
decorrentes de interrupções,
entre outras consequências.
O parlamentar apontou
também prejuízo no desenvolvimento de tecnologias

bate aos delitos ambientais
e transfronteiriços. Como
há empresas estrangeiras e
brasileiras envolvidas nos
projetos, Ferraço observou
que a suspensão ou desaceleração implica prejuízos para
as indústrias e para a imagem
externa do Brasil e acarreta
multas significativas.
O senador sugeriu, entre
outras ações, priorizar os
projetos estratégicos e condicionar novas iniciativas à
garantia de recursos para a
continuidade. Defendeu ainda a ratificação, pelo Congresso, do Acordo de Salvaguardas
Tecnológicas (TSA) assinado
por Brasil e Estados Unidos,
em 2000, visando à utilização
da base de Alcântara (MA)
para lançamento de satélites
por empresas americanas, em
troca de pagamento ao Brasil.

Senador defende esforço para que o
país mantenha projetos estratégicos

Flexa Ribeiro (PSDB-PA) e
Ana Amélia (PP-RS) defenderam ampla divulgação do
relatório de Ferraço. Antonio
Anastasia (PSDB-MG) afirmou que a situação descrita
por Ferraço sintetiza a dificuldade do governo de planejar
suas atividades.
O presidente da CRE, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP),
concedeu vista coletiva do
relatório, que deve ser votado
na próxima semana.

Aloysio critica Dilma por cancelar viagem ao Oriente
O presidente da Comissão
de Relações Exteriores (CRE),
senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), considerou
uma descortesia o cancelamento das visitas que a presidente Dilma Rousseff faria
ao Japão e ao Vietnã, a partir
da última terça-feira.
O anúncio do cancelamento
foi feito na sexta-feira passada, sob a alegação de que o
governo não poderia empe-

nhar despesas discricionárias,
como as relativas ao custeio
das viagens.
Para Aloysio, trata-se de
“mais um episódio constrangedor” que ilustra a condução
da política externa do Brasil.
O senador disse que Dilma já
tinha dado “um chá de cadeira” no príncipe herdeiro do
Japão, “que ficou esperando
20 minutos para ser recebido
depois da hora marcada”.

Aloysio estranhou a alegação de corte de gastos, porque
“as despesas já tinham sido
feitas”. Por isso, o senador
requereu do governo cópias
dos expedientes telegráficos
relativos a gastos programados e realizados para essas
viagens, bem como cópia dos
expedientes telegráficos entre
o Itamaraty e as embaixadas
em Tóquio e Hanói, referentes
à preparação das visitas.
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Comissão aprovou ontem relatório de Vanessa Grazziotin, com sugestão de reformulação do conselho, a ser proposta pela Comissão de Juristas da Desburocratização

CPI do Carf pede indiciamento de 28 pessoas
um colegiado interministerial
com prazo de 30 dias para
apresentá-la.
— Acredito que já no início de
2016 poderemos recriar o Carf.
Além de ter sido tomado por
quadrilhas, ele é ineficiente.
Em 20 anos, o atual modelo
de contenciosos recuperou
apenas 2% do desviado por
evasões — afirmou.

Pedro França/Agência Senado

A Comissão Parlamentar de inquérito que investigou crimes e fraudes cometidos
no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf )
encerrou ontem os trabalhos.
Foi aprovado o relatório de Vanessa Grazziottin (PCdoB-AM)
solicitando o indiciamento
de 28 investigados, a maioria
advogados e ex-conselheiros.
Entre os investigados, estão o
ex-vice-presidente do Carf José
Ricardo da Silva e o empresário
Juliano Nardes, acusado de
receber propina de empresas
beneficiadas em julgamentos
pelo conselho e sobrinho do
ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto
Nardes. Também estão na lista
Paulo Ferraz, ex-presidente da
Mitsubishi no Brasil, e Mauro
Marcondes, que teria atuado
como intermediário em fraude
envolvendo a montadora.
Vanessa disse que as investigações da CPI apontam
para fraudes em julgamentos
envolvendo recursos da ordem
de R$ 19 bilhões. Por isso, uma
das recomendações de seu
relatório, já acertada com o
presidente do Senado, Renan
Calheiros, é a solicitação para
que a comissão de juristas responsável pelo anteprojeto de
desburocratização apresente
proposta de reformulação do
conselho. Segundo Vanessa,
os juristas trabalharão com
base na proposta a ser enviada
pelo governo federal, que criou

Concurso
Para a senadora, com a reforma do Carf , “o discurso passará
do aumento de impostos para
uma maior eficiência na arrecadação”. Vanessa acredita
ainda que é consenso o fim da
paridade no órgão, pela qual
metade dos conselheiros são
indicados pelo setor privado.
Para o presidente da CPI,
Ataídes Oliveira (PSDB-TO),
o modelo de paridade foi o
principal responsável pela
ineficiência e corrupção no
Carf. Por isso, a CPI apresentou
proposta (PEC 112/2015) para
que os conselheiros sejam selecionados por concurso público.
— Com a participação garantida do Ministério Público, isso
resolve o problema — defende.
O relatório final da CPI será
enviado agora para a Polícia
Federal, o Ministério Público e
outras instituições. Por iniciativa de Ataídes, também será
enviado o voto em separado
apresentado por Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), que não
chegou a ser analisado.

Ataídes Oliveira, presidente da CPI, e Vanessa Grazziotin, relatora: reformulação do Carf deve prever concurso público

Venda de medidas provisórias deve ser alvo de investigação
Ataídes e Randolfe informaram que, a partir do próximo
ano, trabalharão na coleta de
assinaturas para a criação de
uma CPI mista com o objetivo de investigar uma suposta
venda de medidas provisórias.
O caso veio à tona no aprofundamento da Operação
Zelotes, da Polícia Federal, envolvendo grupos e empresas já
investigados pela manipulação
de julgamentos no Carf.
Randolfe queria que a CPI
do Carf fosse prorrogada para
investigar o caso. Porém, o

senador foi voto vencido.
Para Randolfe, havia também elementos para que os
ex-ministros Erenice Guerra
(Casa Civil) e Silas Rondeau
(Minas e Energia) figurassem
na lista de indiciados.
Vanessa disse que, durante
toda esta semana, esteve aberta
para a apresentação de sugestões pelos senadores, o que não
foi feito por Randolfe antes da
reunião final, ontem. O caso
da suposta venda de medidas
provisórias, na opinião da senadora, não tem relação direta

com o Carf e será alvo de mais
investigações por parte da
Polícia Federal, do Ministério
Público e do próprio Congresso.
Para Ataídes, o caso não
pôde ser aprofundado na CPI
devido à “blindagem da base
governista”. Ele entende que a
presidente Dilma Rousseff, o
ex-presidente Lula, seu filho
Luís Cláudio e os ex-ministros
Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral da Presidência da
República) e Erenice Guerra
teriam envolvimento com as
negociações de MPs.

Desafio é pôr Lei Brasileira de Inclusão em prática, diz especialista
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estatuto garante direitos plenos de cidadania a essas pessoas, como direitos
sexuais e reprodutivos, atendimento
prioritário, acessibilidade, saúde e
educação.
— Hoje não é mais a pessoa com
deficiência que se prepara para ir para
a sociedade, mas é a sociedade que se
prepara para receber essa pessoa com
deficiência — reforçou.

Paraolimpíadas
O embaixador do Reino Unido no
Brasil, Alex Ellis, lembrou a origem
das Paraolimpíadas, em 1948, durante

as Olimpíadas de Londres, e elogiou
os atletas paraolímpicos brasileiros.
Segundo ele, o Brasil tem a vantagem
de ser um povo que gosta de incluir.
Segundo o diretor de Relações Institucionais do Comitê Paraolímpico
Brasileiro, Luís Garcia, o Brasil vem
crescendo nos esportes paraolímpicos. Em 2008, ficou entre os dez
principais países. Em 2012, atingiu a
sétima colocação. A expectativa para
2016, no Rio, é conseguir a quinta
posição.
De acordo com Garcia, o foco deve
estar sempre na capacidade de cada
Geraldo Magela/Agência Senado

Os avanços que a nova Lei Brasileira
de Inclusão (Lei 13.146/2015) podem
trazer às pessoas com deficiência foram apontados na audiência realizada
ontem pela Comissão de Educação,
Cultura e Esporte (CE). A norma foi
aprovada em junho pelo Congresso e
sancionada em julho pelo Executivo.
O assessor do senador Paulo Paim
(PT-RS) Luciano Ambrósio Campos
contou que uma das motivações do
parlamentar para apresentar em 2000
o projeto de lei que resultou na norma
decorreu de uma experiência pessoal.
Paulo Paim tem uma irmã que ficou
cega aos 50 anos. Ao avaliar os avanços
inseridos na norma, Campos disse que
o principal desafio começa agora.
— O principal desafio é levar a norma para a sociedade, fazer com que a
sociedade se aproprie desses direitos
para que o Estatuto da Pessoa com
Deficiência não se torne apenas mais
uma sigla na mão de intelectuais. Para
que ele tenha vida, é preciso que esteja
na vida das pessoas.
A doutora em educação e assessora
do senador Romário (PSB-RJ) Loni
Elisete Manica explicou que um dos
pontos fortes da nova lei é o conceito
que amplia a identificação de o que é
deficiência, englobando as áreas biológica, psicológica e social.
Além disso, de acordo com ela, o

Dário Berger conduz a audiência pública da Comissão de Educação sobre a Lei Brasileira de Inclusão

um, não na deficiência.
— Criando as condições, os obstáculos podem ser superados. E o papel
do Comitê Paraolímpico é este: criar
condições para que os nossos atletas
tenham a condição de realizar seus
sonhos, atingir seus objetivos e ter
sua cidadania plena — disse.
Para Dário Berger (PMDB-SC),
que presidiu a audiência pública,
a deficiência não torna as pessoas
menos cidadãs nem incapazes. Ele
lembrou os desafios que essas pessoas
enfrentam.
— Mesmo com todo esse potencial
cotidianamente comprovado, as pessoas com deficiência costumam ser
rejeitadas ao pleitearem um emprego,
o que demonstra a persistência do
preconceito — lamentou o senador.
Dário acredita, no entanto, que o
país tem o que comemorar no Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência (dia 3 de dezembro), tanto no
esporte, com o sucesso dos atletas
paraolímpicos, quanto pela conquista
da Lei Brasileira da Inclusão, também
conhecida como Estatuto da Pessoa
com Deficiência.
A audiência marcou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
e integrou a programação da 9º Semana de Valorização da Pessoa com
Deficiência, promovida pelo Senado.
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Índios e quilombolas dizem que PEC é danosa
Indígenas e quilombolas repudiaram a proposta
de emenda à Constituição
que transfere da União para
o Congresso a competência
de demarcar terras indígenas
(PEC 215/2000).
Eles foram ouvidos ontem
numa audiência pública na
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH).
Esteve em pauta no debate
a situação das comunidades
quilombolas e indígenas,
que enfrentam o avanço de
interesses econômicos sobre
suas terras.
Os convidados afirmaram
que a PEC 215/2000 retira
direitos garantidos pela Constituição. No entender deles, a
demarcação das terras passará a ser feita pela bancada
ruralista e por empreiteiras e
mineradoras interessadas nas
áreas. Dessa forma, os representantes das comunidades
e os especialistas preveem o
aumento dos abusos já sofridos
por indígenas e quilombolas.
Paulo Barela, representante
da CSP-Conlutas, ressaltou que

Waldemir Barreto/Agência Senado

De acordo com eles, proposta que transfere da União para o Congresso Nacional o poder de demarcar terras beneficiará apenas mineradoras, empreiteiras e fazendeiros

O senador Telmário Mota conversa com indígenas durante audiência pública da Comissão de Direitos Humanos

41 índios foram assassinados
em 2014. São diferentes tipos
de ataques, de estupros e
espancamentos a envenenamento da água e alimentos.
Para ele, há um abandono do
Estado, que tem falhado na
tarefa de proteger as comunidades.
— Não bastasse toda essa

pressão, criaram uma PEC que
dá o controle da demarcação
de terra aos latifundiários, aos
representantes deles no Congresso. É colocar a raposa para
cuidar do galinheiro, massacrar ainda mais as comunidades indígenas e quilombolas.
Os convidados também
rechaçaram a CPI da Funai e

do Incra, proposta na Câmara
dos Deputados, com objetivo
de investigar os estudos de
demarcação de terras feitos
por esses órgãos.
Givânia da Silva, da Secretaria de Políticas da Promoção
da Igualdade Racial, explicou
que os estudos são feitos por
equipes multidisciplinares.

— Será que, ao pensar em
trazer essa política, o Legislativo está pensando em ingressar
servidores com essas mesmas
qualificações? Porque eu não
imagino que o advogado vai
poder tecnicamente construir
ou desconstruir o pensamento
de um engenheiro agrônomo,
assim como vice-versa também não seria possível — argumentou.
Além de evitar o genocídio
dos povos indígenas, Telmário
Mota (PDT-RR) disse esperar
que a mobilização resulte em
políticas positivas.
— Nós queremos sair daqui
com um documento, não podemos deixar só no discurso,
vazio e perdido. Nós temos um
objetivo fundamental, que é
evitar mais mortes, o possível
genocídio, [resguardar] esse
direito adquirido. Então é preciso que saiam daqui medidas
positivas — afirmou.
Telmário também informou
que 42 senadores já se declararam contrários à PEC 215.
Afirmou que espera mobilização e apoio contra a proposta,
que está em análise na Câmara.

Audiência discute autosserviço nos postos de combustíveis
A Comissão dos Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) fará audiência
pública interativa na segunda-feira, a partir das 9h, para
debater o Projeto de Lei do
Senado (PLS) 407/201.
A proposta prevê a instalação de bombas de autosserviço
nos postos de abastecimento
de combustíveis.

O texto, apresentado pelo senador Blairo Maggi (PR-MT),
tem como principal objetivo
modernizar a atividade no
país, trazendo tecnologia
que permita o autosserviço
nos postos, com potencial
redução de custos para o
consumidor.
Para o senador Paulo Paim
(PT-RS), presidente da comis-

são, o assunto é polêmico. Estima-se que o setor empregue
cerca de 500 mil trabalhadores
(frentistas), que estão apreensivos com a possibilidade de
desemprego em massa com a
aprovação do projeto.
Foram convidados para a
audiência o senador Blairo
Maggi; o presidente da Federação dos Empregados em

Postos de Combustíveis do
Estado de São Paulo (Fepospetro), Luiz de Souza Arraes;
o presidente do Sindicato dos
Empregados em Postos de
Serviços de Combustíveis e
Derivados de Petróleo de Curitiba (Sinpospetro), Lairson
Sena de Souza; o presidente
da Federação Nacional dos
Empregados em Postos de

Serviços de Combustíveis e
Derivados de Petróleo (Fenepospetro), Francisco Soares
de Souza; e representantes
do Ministério do Trabalho,
Emprego e Previdência e do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

 Veja na pág. 2 como acompanhar
a audiência e participar dela

Comissão de juristas debate Justiça Desportiva e direito de arena
tabelecer uma legislação na
área do esporte que possibilite
modelo mais sustentável para
clubes, atletas e federações.
A Justiça Desportiva está
prevista no artigo 217 da Constituição. Nos casos relacionados ao esporte, apenas pode
haver recursos ao Judiciário se
forem esgotadas todas as instâncias da Justiça Desportiva.
Os órgãos da Justiça Despor-

tiva são o Superior Tribuna
de Justiça Desportiva e os
Tribunais de Justiça Desportiva. O primeiro cuida das
competições nacionais e os
outros atuam nas competições estaduais e municipais.
A composição dos tribunais
está prevista na Lei Pelé.

 Veja na pág. 2 como acompanhar
a audiência e participar dela
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Rocha, tem o objetivo de es-
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Senado busca soluções contra escassez de água

No Plenário do Senado, o senador Cássio Cunha Lima (4º à esq.) preside sessão de debate temático para discutir a crise e a escassez de água no Brasil

Ministério: reservatórios da transposição ficam prontos em meados de 2016
Segundo dados do Ministério da Integração Nacional, R$ 35 bilhões estão
sendo investidos em obras estruturantes de grande porte de combate à seca,
incluída aí a transposição das águas do
Rio São Francisco. Irani Braga Ramos
anunciou que a entrega dos reservatórios principais dessa transposição
deverá ocorrer em meados de 2016.
Para Garibaldi Alves Filho (PMDBRN), a transposição de águas é essencial
para resolver os problemas gerados
pelos quatro anos de seca no Nordeste.
— A fase de testes e bombeamento já
foi feita, mas há que se ter recursos para
que as águas possam caminhar. Não se
trata de colocar o governo federal contra
a parede, mas dizer que há solução a ser
buscada urgentemente, que é trazer as
águas do Rio São Francisco — afirmou.
José Maranhão (PMDB-PB) disse

Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Nordeste tem vivido a pior seca
dos últimos quatro anos, situação
que levou a região a um “verdadeiro
estado de guerra”, segundo o diretor
da Agência Nacional de Águas (ANA)
Paulo Varella, um dos participantes
de sessão temática do Senado sobre
a crise e a escassez de água no país.
— Muitas cidades estão desabastecidas. Caicó [RN] passou quase um
mês sem água. Temos que nos unir
para ver que solução podemos adotar
— afirmou.
O assessor do Ministério da Integração
Nacional Irani Braga Ramos observou
que o problema se alastra por outras
regiões. Parte dessa conta está, segundo
ele, no consumo descontrolado.
— Há um deficit hídrico natural incompatível com o tamanho das populações. A partir dos anos 1980, temos tido
uma sequência de secas muito graves
e os cenários são de agravamento da
estiagem no futuro — disse.
Na presidência da sessão, Cássio
Cunha Lima (PSDB-PB) cobrou respostas urgentes para enfrentar a seca
no Nordeste e o risco de colapso dos
grandes mananciais, frente à possibilidade de continuidade da estiagem.
— O que vamos fazer se não chover?
Vamos continuar insistindo para que o
governo federal responda a isso — disse.
Elmano Férrer (PTB-PI) também se
disse frustrado por ver a população
nordestina mais uma vez enfrentando
o sofrimento da seca.
— É inaceitável que nossa região
tenha, no século 21, cidades abastecidas por carro-pipa, sem um sistema
permanente de abastecimento de água
— lamentou.
O secretário-executivo do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, Marcelo Jorge Medeiros, observou que a
contaminação dos rios também é causa
de desabastecimento das cidades. Ele
defendeu a ampliação de estratégias
de reúso da água.
— Tratamos menos da metade do
esgoto que geramos e, quando jogamos
o esgoto nos rios, a disponibilidade
de água diminui mais ainda — disse.

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Falta de chuvas, consumo descontrolado e contaminação de rios foram algumas das causas da estiagem a serem combatidas, apontadas em sessão temática no Plenário

José Maranhão diz que situação é grave e pede
celeridade para obras no Rio São Francisco

que é grave a situação enfrentada pelos
moradores de cidades da Paraíba, como
Campina Grande.
— Não vejo outra solução que não
seja o apressamento do projeto da
transposição do São Francisco — disse.

Órgãos reclamam de falta de investimentos em políticas públicas
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de funcionários.
— As dificuldades que temos nas
obras não são por problemas técnicos,
mas são dificuldades financeiras, e isso
é extremamente delicado para uma
instituição secular, que é da confiança
de todo o povo nordestino — disse.
José Agripino (DEM-RN) sugeriu o
uso de dessanilizadores para captar
Pedro França/Agência Senado

O presidente da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (Codevasf ),
Felipe Mendes de Oliveira, fez um
apelo pelo “fim da descontinuidade”
nas políticas públicas de combate à
estiagem. Não bastasse a carência de
investimentos no setor, Oliveira se
queixou da irregularidade no fluxo de
liberação dos recursos, o que atrasa a
entrega das obras.
— É preciso construir as grandes
obras junto com as complementares.
Mas não adianta construir barragens e
açudes se não se preservar as nascentes
e cuidar dos processos erosivos que
estão matando os rios — considerou.
O diretor-geral do Departamento
Nacional de Obras contra as Secas
(Dnocs), Walter Gomes de Souza,
lamentou o corte de cerca de R$ 140
milhões no orçamento do órgão em
2015. Ele pediu apoio dos senadores
também para a reposição do quadro

Felipe de Oliveira quer mais regularidade no
fluxo de liberação de recursos para a Codevasf

água do mar, dada a gravidade da
seca que atinge o Nordeste. Também
pediu mais recursos para os órgãos
federais que tratam da questão hídrica
na região.
— Cabe a nós tentar resgatar a importância que têm de ter Codevasf,
Dnocs, ANA, enfim, todos os órgãos que
cuidam de água na nossa região. Esta
reunião tinha de ter o toque de reunir
dos senadores, das autoridades que
pensam na água na Região Nordeste.
Essa reunião, que tem de ter começo,
meio, fim e conclusão. A conclusão tem
de ser uma frente em favor da água para
o Nordeste — afirmou.
Raimundo Lira (PMDB-PB) responsabilizou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) pelo
“progressivo processo de desprestígio
do Dnocs”. E Eunício Oliveira (PMDBCE) prometeu se empenhar para regularizar a liberação de recursos para
que o Dnocs possa saldar suas dívidas.

Na opinião do engenheiro Hyperides Pereira de Macedo, professor
da Universidade Federal do Ceará, a
transposição não tem como objetivo o
abastecimento regular da população,
devendo ser encarada apenas como
um “socorro hídrico”.
— Não vamos encher açudes bombeando água do São Francisco — alertou.
Cássio Cunha Lima defendeu obras
de urgência para o Nordeste.
— Temos que apressar as obras da
transposição do São Francisco. É preciso começar de imediato um vigoroso
programa de construção de barragens
subterrâneas, que permitirão, no médio prazo, perenizar todos os rios e
riachos do semiárido, e alocar recursos
do Orçamento Geral da União para a
construção de adutoras para as cidades
e comunidades rurais.

Cássio Cunha Lima chama a
atenção para o semiárido
Também em pronunciamento no
Plenário, Cássio Cunha Lima chamou
a atenção para a seca no semiárido
nordestino, que dura cinco anos e,
segundo ele, já é a maior da história. O
senador ressaltou o fato de que a crise
hídrica afeta 20 milhões de pessoas e
ainda pode piorar.
O senador comemorou a realização
da sessão temática sobre o tema, mas
observou que “o problema já não é
mais de médio prazo e tornou-se uma
urgência”.
Cássio criticou a postura dos governos federal e da Paraíba, que, disse,
jamais deram a devida importância
ao problema. Segundo relatou, em
2012, quando a seca ainda não era tão
severa, a presidente Dilma Rousseff
apresentou um estudo aos governadores nordestinos, mas condicionou
a implementação de medidas a apoio
político no Congresso.
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Servidores públicos querem direito de portar arma
Analistas da Receita
Federal, auditores fiscais do
Trabalho e oficiais da Justiça
Federal reivindicam o direito
ao porte de arma tanto durante
quanto fora do trabalho.
Em audiência pública ontem, dirigentes de entidades
representativas dessas carreiras argumentaram que eles
se expõem a riscos diários no
exercício das atividades de fiscalização de ilícitos tributários
e trabalhistas e na entrega de
notificações ou no cumprimento de ordens judiciais.
O debate foi realizado pela
comissão mista que analisa
a Medida Provisória (MP)
693/2015, que muda o Estatuto do Desarmamento
(Lei 10.826/2003), mas para
incluir apenas os auditores
da Receita Federal entre os
agentes públicos com direito
ao porte de arma. Embora
contemplados, os auditores
defenderam ainda ajustes no
texto para que a Receita possa
ter autonomia para conceder
o porte de arma.
A audiência foi dirigida
pelo deputado Manoel Júnior
(PMDB-PB), que atua como
relator da comissão mista. O
presidente é o senador Blairo
Maggi (PR-MT).
O deputado adiantou que
nos próximos dias analisará as
emendas ao texto, prevendo a
entrega do relatório na terça-feira. Depois da leitura, será
aberto prazo de vista coletiva.
A ideia é votar a proposta na
comissão na semana seguinte.
Depois, haverá decisão nos
Plenários da Câmara e do
Senado.
— Vamos nos debruçar
sobre as emendas e escutar
organismos que queiram
interagir conosco — disse
Manoel Júnior.
A presidente do Sindicato

Receita Federal

Em audiência pública, representantes dos analistas da Receita, dos fiscais do Trabalho e dos oficiais da Justiça Federal argumentaram que sofrem graves ameaças no trabalho
Tributários da Receita Federal,
Silvia Helena de Alencar Felismino, disse que os analistas
não querem “virar auditor,
mas sim respeito, dignidade e
condições de trabalho”. Observou, contudo, que a recusa à
ideia de uma carreira única na
Receita implica rever a própria
carreira de auditor, que ao
longo do tempo incorporou
fiscais de órgãos já extintos.

Esporte

Servidor da Receita participa de operação em loja: analistas e auditores querem porte de arma mesmo fora do trabalho

Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Rosa Maria
Campos Jorge, citou episódios
de violência contra integrantes
da carreira. Um dos casos ficou
conhecido como a chacina de
Unaí, ocorrida em 2004.

Tocaia
Na ocasião, três auditores
fiscais e o motorista em serviço
foram emboscados e assassinados a tiros a mando dos
irmãos e fazendeiros Antério
e Norberto Mânica, só agora
condenados. Para Rosa Maria,
se os colegas já contassem com
o direito ao porte de armas,
provavelmente não teriam sido
tão facilmente mortos.
— Se os agressores soubessem que os auditores estariam
armados, isso geraria um certo
receio. Afinal, uma autoridade
fiscal armada não vai estar de
peito aberto para ser tocaiada
e assassinada — avaliou.

Marcello Rodrigues Ortiz,
que preside a Federação
Nacional das Associações
de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, observou
que os oficiais de justiça são
responsáveis pelo efetivo cumprimento dos mandados de
penhora e cobrança judicial.
Disse que essas medidas são
executadas a qualquer dia e
hora, por servidores sozinhos
e desarmados. Ele também
citou episódios de violência,
inclusive assassinatos.
— Existe aquele tipo de argumentação de que podemos
requisitar auxílio policial, mas
a polícia nem sequer consegue
dar segurança à população,
quanto mais acompanhar
um oficial de justiça em toda
diligência perigosa que tenha
de cumprir — argumentou,
ao defender o porte de arma.
Miguel Arcanjo Simas Nôvo,
que integra a Associação Na-

cional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal, considerou
a MP tímida em relação ao
que propõe em favor desse
grupo. Lembrou que, antes do
Estatuto do Desarmamento,
os auditores tinham direito a
porte de arma. Com essa lei,
acabaram perdendo a prerrogativa.
O dirigente da associação
também defendeu a emenda
que trata apenas da regulamentação do adicional de
fronteira, que depende de
aprovação do Congresso para
começar a ser pago em favor de
auditores que atuam em regiões isoladas. E ainda criticou
a Emenda 40, que se destina
a criar uma carreira única na
Receita, incluindo os auditores
e os analistas.
Apoiando os representantes
dos auditores quanto ao porte
de arma, a presidente do Sindicato Nacional dos Analistas

A MP 693/2015 também
propõe medidas tributárias
referentes à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
de 2016. Entre outras coisas,
isenta de taxa de fiscalização
equipamentos de segurança
controlados pelo Exército
e garante benefícios fiscais
aos distribuidores de energia
elétrica nos investimentos
relativos ao fornecimento de
energia para as estruturas
temporárias dos eventos.
O gerente de Projetos da
Confederação Brasileira de
Clubes (CBC), Ricardo Avellar,
defendeu emendas apresentadas pelo deputado João Derly
(Rede-RS), entre as quais a
que prorroga a dispensa do
Imposto de Importação nas
aquisições de equipamentos
e materiais esportivos sem
similares do mercado nacional, inclusive para inserir a
CBC e os clubes esportivos
como beneficiários da isenção,
considerada necessária para o
acesso a esses materiais para
treinar seus atletas.
— Essa defesa é em prol do
desenvolvimento dos esportes
no Brasil. Se o atleta nacional
for às competições internacionais sem o preparo com esse
tipo de material, vai chegar
em condições de inferioridade
em relação aos concorrentes
— afirmou.

Votação de relatório sobre MP que altera Lotex fica para terça

Secom | Publicidade e Marketing

A comissão mista que analisa a MP 695/2015 remarcou
para as 15h de terça-feira a
análise do relatório do deputado Ságuas Moraes (PT-MT)
sobre a proposta que altera
regras da loteria instantânea
Lotex (raspadinha) e permite
ao Banco do Brasil (BB) e à Caixa Econômica Federal adquirir

participação em instituições
financeiras.
Ontem o presidente da
comissão, deputado Afonso
Florence (PT-BA), informou
que os trabalhos foram suspensos “por acordo político”.
Conforme a MP, a Lotex
poderá explorar comercialmente eventos de grande

apelo popular, datas comemorativas, referências culturais,
licenciamentos de marcas ou
personagens.
A Lei de Responsabilidade
Fiscal do Esporte prevê que o
jogo deve ser focado apenas
em temas ligados ao futebol.
Segundo o relator, a ampliação da Lotex vai possibilitar

uma arrecadação extra de
até R$ 4 bilhões. O dinheiro
adicional poderá ajudar a
melhorar a saúde financeira
dos clubes de futebol.
Em relação ao BB e à Caixa, a
proposta autoriza os bancos a
obter participação em instituições financeiras, públicas ou
privadas, sediadas no Brasil,

Apoio

SEMINÁRIO INTERNACIONAL
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incluindo empresas dos ramos
de seguros, previdenciário e de
capitalização. O aval para essas
operações valerá até 2018.
O governo alega que os dois
principais bancos públicos do
país precisam ter condições
de igualdade para competir
com instituições privadas na
aquisição de ativos.

8 de Dezembro 9h às 18h20
Auditório do Interlegis - Senado Federal

9 de Dezembro 9h às 16h30

Realização

Auditório Nereu Ramos - Câmara dos Deputados
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