
Vai para sanção texto que 
aumenta imposto de vinhos

O Plenário do Senado 
aprovou ontem a medida 
provisória que elimina a 
desoneração tributária de 
produtos de informática 
e eleva o imposto inci-
dente sobre as bebidas 
quentes (como o vinho, 
o uísque e a cachaça). No 
caso dos computadores, a 
isenção tributária voltará 
a ser concedida integral-
mente a partir de 2019. 

No caso específico dos vi-
nhos, haverá redução do 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de 
6% em 2016 para 5% em 
2017. A medida provisória 
faz parte do pacote fiscal 
do governo, que tem o 
objetivo de elevar as re-
ceitas públicas. O texto 
agora vai para a sanção 
da presidente Dilma 
Rousseff.  11
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300 mil agentes 
combatem mosquito 
da dengue  6

Preservação de rios 
deve contar com 
mais recursos  10

PEC sobe idade 
mínima para ser 
ministro do STF  4

Parlamentares 
votam hoje 
Orçamento 2016  12

O Senado faz. Você também pode fazer.

Com ações assim, o Senado contribui para 
prevenir dengue, zika vírus e chicungunha.

Acione as autoridades sanitárias 
(0800 611997) em caso de focos de mosquito.

Evite o acúmulo de água parada.

Quando não for possível eliminar essa água parada, 
aplique diariamente cloro ou água sanitária.

www.senado.leg.br
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Aprovado o Plano 
Plurianual da 
União até 2019
Documento que orienta a elaboração dos Orçamentos do governo pelos próximos 
quatro anos prevê aumento de 50% nos investimentos, PIB maior e inflação em queda

Mesmo diante de um cenário atual 
de retração econômica, o texto 
aprovado ontem pelo Congresso 

projeta a aplicação de R$ 8,2 trilhões no 
período, aumento de 50% no investimento 
federal em relação ao plano 2011–2015. 

Cerca de R$ 3,7 milhões serão destinados 
à área social, com prioridade para a 
educação e a segurança. O documento 
antevê ainda crescimento do PIB variando 
entre 0,2% e 2,5% ao ano e inflação 
convergindo para a meta de 4,5%.  12

Ao lado da senadora Rose de Freitas, presidente da CMO, Renan dirige a sessão do Congresso que aprovou o plano plurianual Romário observa Marco Polo Del Nero no depoimento à CPI, relatada por Jucá 

Em depoimento à CPI, Del 
Nero diz que é inocente 

Presidente licenciado da 
Confederação Brasileira 
de Futebol diz que voltará 
à entidade quando for 

absolvido pelo Departa-
mento de Justiça dos EUA. 
Romário pediu que o 
 dirigente renunciasse.  3

Jogos de azar podem 
ser liberados no país
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Comissão que avalia propostas da Agenda 
Brasil aprovou ontem projeto que autoriza 
o funcionamento de cassinos e bingos e 
legaliza jogos eletrônicos e o jogo do bicho. 
O texto, que segue para a Câmara, define os 
tipos de jogos que podem ser explorados e 
critérios para autorização e prêmios.  9 Texto libera cassinos como os de Las Vegas, Estados Unidos
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O PRESIDENtE DO Senado, 
Renan Calheiros, disse ontem 
que, se o Supremo tribunal 
Federal (StF) decidir pela 
continuidade da análise do 
pedido de impeachment da 
presidente Dilma Rouseff, a 

tendência é de autoconvoca-
ção do Congresso Nacional no 
período do recesso. 

Renan não adiantou a data 
inicial da convocação. O reces-
so parlamentar ocorre de 23 
de dezembro a 31 de janeiro.

Ontem o Plenário do StF 
começou a analisar as regras 
a serem adotadas pela Câmara 
e pelo Senado durante a aná-
lise de pedido de abertura de 
processo de impeachment. 

O ministro Luiz Edson Fa-
chin apresentou seu parecer  
sobre a Arguição de Des-
cumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 378, 
ajuizada no StF pelo Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB) 
para questionar o processo do 
impeachment.

A intenção é acabar com os 
questionamentos judiciais, 
já que há dúvidas sobre qual 
legislação deve ser seguida: a 
Lei do Impeachment, de 1950, 
ou a Constituição de 1988.

Após o voto do relator, o 
Plenário do Supremo decidiu 
manter a liminar proferida 
por Fachin em 9 de dezem-
bro, quando suspendeu a 
formação e instalação da 
comissão especial responsá-
vel pelo processamento do 
impeachment na Câmara. A 
comissão permanece suspen-
sa até o fim do julgamento.                                          
(Com Agência Câmara e STF)

O ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, esteve ontem 
no Senado em audiência com 
o presidente da Casa, Renan 
Calheiros, pouco depois de 
chegar a notícia de que a 
agência de classificação de 
risco Fitch retirou o selo de 
bom pagador do Brasil. 

Levy minimizou o rebaixa-
mento e disse que o mundo 
todo está olhando o funcio-
namento das instituições e 
a “capacidade do Brasil de 
tomar as medidas necessárias 
para garantir o funcionamen-
to da atividade econômica”.

— Está claro que o governo 
e seus programas não cabem 
mais no PIB brasileiro. Esse 
modelo esgotou. É preciso 
fazer mudanças estruturais. 
O Brasil não pode parar nem 
esperar. temos desafios e 
o mundo sabe disso e tem 
expressado preocupação. 
Mas o Congresso sempre tem 
dado apoio, votando medidas 
importantes — disse. 

Para Levy, os estrangeiros 
querem investir no país:

— O leilão das hidrelétricas 
teve investimento estrangeiro 
e disposição para botar R$ 
17 bilhões. E, pela primeira 
vez, sem pegar dinheiro do 
 BNDES. É o investidor mos-
trando confiança no Brasil 
porque os marcos regulatórios 
estão corretos e o setor está 
equilibrado e pacificado. Ago-
ra temos que fazer o mesmo 
com outras áreas com poten-

cial de recuperação rápida, 
como óleo e gás e turismo.

Ao comentar a crise eco-
nômica, Renan Calheiros 
afirmou que os ajustes pro-
postos pelo governo foram 
insuficientes: 

— Durante o ano, em várias 
oportunidades, dissemos 
que era insuficiente o ajuste 
e propusemos uma agenda 
maior para a retomada do 
desenvolvimento. Enquanto 
não fizermos isso para valer, 
o Brasil vai continuar pagan-
do esse preço. Precisamos 
desamarrar os pés do Brasil. 
Durante quase 50 anos, foi o 
país que mais cresceu eco-
nomicamente no mundo. Ou 
seja, o crescimento econômi-
co é a nossa vocação. 

Ainda segundo Renan, o 
Senado votou todas as pro-
posições vindas do governo e 
votará novas medidas provi-
sórias, se chegarem a tempo.

Levy minimiza retirada de selo 
de bom pagador do Brasil

A TV Senado transmite, a partir das 12h, 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.

TV SEnadO

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 agenda completa, incluindo o número de  
cada proposição, está disponível na internet,  

no endereço: http://bit.ly/agendaSenado
AgendA

 `CMA  extensão rural
8h Votação de relatório sobre a Políti-
ca Nacional de Assistência Técnica pa-
ra a Agricultura Familiar. Depois, análise 
de projeto sobre inspeção de bebidas. 

 `MP 689/2015  Licença de servidor
9h30 Análise de parecer da MP, sobre 
licença não remunerada de servidor.

 `ConseLho de ÉtiCA  Relatorias
10h Escolha de relatores de processos 
contra os senadores Randolfe Rodri-
gues e Delcídio do Amaral. 

 `CongResso  orçamento 2016

10h Na pauta, propostas orçamentárias.

 `PResidênCiA  intelectuais
10h Renan Calheiros preside sessão do 
Congresso. Às 12h, recebe intelectuais 
e preside a ordem do dia do Plenário.

 `CdR  Construção em cidade histórica
10h30 Audiência sobre obras na cidade 
histórica de Pirenópolis (GO). 

 `PLenáRio  empresas públicas
12h  Na pauta, projeto sobre responsabi-
lidade de empresas de economia mista.

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 

Renan diz em entrevista que definição sobre o recesso se dará logo após a decisão do Supremo, que volta a se reunir hoje

Caso o recesso seja man-
tido, já estão escolhidos os 
senadores para a Comissão 
Representativa do Congres-
so Nacional, que funcionará 
no período. 

O colegiado, com 7 se-
nadores e 16 deputados 
titulares e igual número de 

suplentes, exerce as atri-
buições de caráter urgente 
que não possam aguardar o 
início do período legislativo. 

Os integrantes são eleitos 
em cada Casa, respeitando 
a proporcionalidade parti-
dária. Os do Senado foram 
definidos ontem.

Eleitos senadores para Comissão 
Representativa do Congresso

Eventual processo contra 
Dilma suspenderá recesso

Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, o Congresso deve fazer uma autoconvocação  
no caso de o Supremo Tribunal Federal decidir pela continuidade do processo de impeachment

Ministro da Fazenda fala com 
repórteres após audiência no Senado

O líder do Pt no Senado, 
senador Humberto Costa 
(PE), informou em Plenário, 
no início da noite de ontem, 
que o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, so-
licitou ao Supremo tribunal 
Federal (StF) o afastamento 
do presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, 
do mandato de deputado fe-
deral. Segundo Janot, Cunha se 

utiliza do cargo para interesse 
próprio e fins ilícitos.

O senador acrescentou que 
o pedido do procurador-geral, 
se acatado pelo StF, também 
afastará Cunha da Presidência 
da Câmara.

Humberto relatou que o 
pedido foi protocolado no 
gabinete do ministro teori 
Zavascki, do StF, para ser ana-
lisado pelo Pleno do tribunal.

Humberto destaca pedido de Janot 
ao STF para afastamento de Cunha

Humberto relatou em Plenário ação 
do procurador-geral da República

Paulo Rocha (PT-PA)
Acir Gurgacz (PDT-RO)
Eunício Oliveira (PMDB-CE)
Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Lídice da Mata (PSB-BA)
Fernando Collor (PTB-AL)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Telmário Mota (PDT-RR)
Valdir Raupp (PMDB-RO)
Dalírio Beber (PSDB-SC)
João Capiberibe (PSB-AP)
Eduardo Amorim (PSC-SE)

Os nomes
Titulares*

* Falta ainda a indicação oficial do senador Benedito de Lira (PP-AL) como titular 
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O PRESIDENtE LICENCIA-
DO da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), Marco Polo 
Del Nero, foi ouvido ontem 
pela CPI do Futebol. Ele 
afirmou que as investigações 
conduzidas pelo Departa-
mento de Justiça dos Estados 
Unidos e pela Fifa vão provar 
que ele não está envolvido em 
esquemas de corrupção.

De acordo com as apurações 
realizadas por autoridades 
norte-americanas, Del Nero e 
o ex-presidente da confedera-
ção José Maria Marin teriam 
participado de esquemas de 
mais de US$ 200 milhões em 
propinas e subornos.

O cartola afirmou que se 
licenciou da direção da CBF,  
logo que foi indiciado pelo 
Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos, para se 
dedicar à sua defesa. Ele asse-
gurou que, tão logo confirme 
sua inocência, reassumirá a 
presidência da entidade.

— As pessoas podem ser 
indiciadas, mas com o direito 
de fazer a sua defesa. E eu vou 
ter esse direito. Vou provar 
que há um equívoco muito 
grande desse indiciamento 
do governo americano.

Ausência do país
Ao ser questionado pelo 

presidente da CPI do Futebol, 
senador Romário (PSB-RJ), 
 sobre os motivos que o le-

varam a não acompanhar os 
jogos da Seleção Brasileira 
no exterior desde o estouro 
do escândalo da Fifa no final 
de maio, Del Nero respondeu 
que tomou essa decisão acon-
selhado por seus advogados. 
também disse que não foi por 
medo que voltou da Suíça para 
o Brasil logo após a prisão de 
Marin, também em maio. Ele 
garantiu que queria estar no 
Brasil para cuidar da confe-
deração.

Afastamento
Por mais de uma vez, Ro-

mário acusou Marco Polo Del 
Nero de estar mentindo à CPI. 
Em uma delas, o presidente 
licenciado da CBF assegu-
rou constar do seu Imposto 
de Renda um empréstimo 
de cerca de R$ 700 mil que 
teria recebido de um amigo. 
Romário afirmou que essa 
transação não foi declarada. 
O senador, em tom ríspido, 
propôs que Del Nero se afaste 
definitivamente da CBF:

— O senhor, na minha visão, 
é uma pessoa muito mal vista 
no futebol. O senhor, para 
mim, é uma das pessoas que 
mais fazem mal ao futebol bra-
sileiro e, consequentemente, 
ao futebol mundial. Eu queria, 
em público, fazer um pedido 
para que o senhor se retirasse 
definitivamente da CBF para 
que a gente possa voltar a ter 

uma CBF honesta, não corrup-
ta, séria e que possa ajudar o 
nosso futebol.

Contratos suspeitos
Randolfe Rodrigues (Rede-

AP) perguntou a Del Nero 
sobre suas operações finan-
ceiras. O presidente licen-
ciado da CBF afirmou não se 
lembrar de ter movimentado 
R$ 27 milhões entre 2014 e 
2015, conforme apontado pelo 
senador. também disse que 
nunca foi a Barbados — país 
conhecido como paraíso fiscal 
— e que nunca se reuniu, ao 
mesmo tempo, com José Maria 

Marin e com o empresário José 
Hawilla, dono da traffic — a 
maior agência de marketing 
esportivo da América Latina. 
Hawilla teria confessado à 
Justiça dos Estados Unidos 
que costumava pagar propinas 
para contratos de direitos de 
transmissão de competições.

Marco Polo Del Nero fez 
questão de, durante o depoi-
mento, não ligar sua imagem 
e suas responsabilidades às de 
José Maria Marin. Segundo Del 
Nero, ele só pode responder 
pelos atos da CBF  desde abril, 
quando assumiu a presidência 
da entidade.

— Eu era vice-presidente e 
sempre respeitava as decisões 
da presidência. Eu não era um 
fiscal do presidente, também 
não estou dizendo que ele 
fez qualquer coisa errada 
na Confederação Brasileira 
de Futebol. O que eu posso 
afirmar é que as contas dele 
foram aprovadas — declarou.

Ao final do depoimento, 
Romário informou que a CPI 
do Futebol volta a se reunir 
somente em 2016 e terá na 
pauta uma série de requeri-
mentos a serem votados. Os 
trabalhos da comissão vão até 
agosto de 2016.

Presidente licenciado falou em CPI sobre as transações da entidade e argumentou que só pode responder pelo que ocorreu a partir de abril, quando assumiu o comando    

Del Nero alega inocência e diz que volta à CBF

Chamado de “mal visto no futebol” por Romário (3º à esq.), Del Nero (E) depôs ao lado de Bauer e observado por Jucá (D)

Senadores divergem sobre benefício a presidiário que doa sangue
A polêmica provocada pelo projeto de 

lei que permite a redução da pena do 
presidiário que for doador regular de 
sangue (PLS 117/2014) provocou uma 
mudança na tramitação da proposta. 
O texto será analisado pela Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) e depois 
retornará à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), que dará a 
palavra final, sem a necessidade da 
aprovação do Plenário. A proposta é 
de Marcelo Crivella (PRB-RJ).

A sugestão para a mudança na tra-
mitação foi apresentada ontem pelo 

relator, Eduardo Amorim (PSC-SE), e 
aprovada pela CCJ. Ele havia recomen-
dado a aprovação da proposta, mas, 
diante dos questionamentos, achou 
mais conveniente a análise primeiro 
pela CAS.

Pela proposta, o condenado poderá 
reduzir quatro dias no tempo de execu-
ção da pena a cada doação de sangue re-
alizada. A adesão deverá ser voluntária 
e precedida de uma avaliação médica. 
O intervalo entre as doações deverá 
ser de três meses para os homens e de 
quatro meses para as mulheres, salvo 

orientação médica diversa.
As primeiras discordâncias em relação 

ao texto foram levantadas por Ronaldo 
Caiado (DEM-GO). Ele disse recear 
falhas no controle de qualidade do 
sangue colhido nos presídios e a con-
sequente contaminação dos receptores 
por  doenças infectocontagiosas.

— Esse projeto trata do universo de 
pessoas que cumprem pena num am-
biente em que há uma disseminação 
enorme de doenças, que podem ser 
transmitidas pela doação de sangue. 
Hoje, não há controle ideal das doações 
de sangue nem sequer para os doadores 
que já estão cadastrados. Voto contra 
porque os órgãos de controle não darão 
a segurança exigida — argumentou o 
senador.

“Vergonha nacional”
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) lembrou 

que a Resolução 34/2014 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) desaconselha a doação regular 
de sangue por pessoas em condições 
de encarceramento.

— O sistema prisional se apresenta 
como uma vergonha nacional. temos 
que olhar a vida como ela é. Sem des-
considerar a crise evidente nos hemo-
centros e o benefício social com o maior 
número de doações, seria necessário 
que a vara de execuções e a direção dos 
presídios fizessem uma seleção rigorosa 
dos doadores — ponderou o senador.

Um argumento jurídico para a rejei-
ção do PLS 117/2014 foi apresentado 
por Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP). 
Segundo argumentou, a redução da 
pena é um benefício oferecido pela 
Lei de Execuções Penais ao preso que 
trabalha ou estuda, premiando o esforço 
pessoal para voltar ao convívio social.

— A remissão é um caminho para 
apressar a reinserção na sociedade e a 
doação de sangue não é um caminho 
para isso. Essa proposta no âmbito da 
execução penal é aberrante. Nada indi-
ca que a pessoa que doou sangue está 
progredindo no sentido de se reinserir 
na sociedade — disse o senador.

Antonio Anastasia (PSDB-MG) 
apoiou o argumento.

Eduardo Amorim e Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE), por sua vez, de-
fenderam a proposta. Amorim negou 
que a doação regular de sangue pelos 
presos será feita sem critério e Valadares 
apontou duas vantagens que o projeto 
poderá trazer: contribuir para reduzir 
a população carcerária e reforçar os 
estoques dos bancos de sangue.

O presidente da CCJ, José Maranhão 
(PMDB-PB), também se manifestou em 
defesa do projeto. Ele disse acreditar 
que uma pré-seleção criteriosa de 
doadores eliminaria os riscos. Uma 
argumentação semelhante foi apresen-
tada por telmário Mota (PDt-RR), para 
quem o mérito maior do PLS 117/2014 
é humanitário.Eduardo Amorim, relator de projeto que afeta presidiários, propõe nova tramitação para a proposta
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adiada votação de proposta que veda MP sobre contratos

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) trans-
feriu para fevereiro a decisão 
sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 111/2015, 
que veda a edição de medidas 
provisórias que causem dese-
quilíbrio econômico-finan-
ceiro de contratos firmados 
pela administração pública 
com particulares. Apresentada 
pelo senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL), a proposta integra 
a Agenda Brasil.

Conforme o autor, o objetivo 
é evitar os efeitos prejudiciais 
que essas medidas provocam 
em relações contratuais. Para 
ilustrar, Renan citou o caso da 
MP 579/2012, que alterou as 
regras das concessões do setor 
elétrico. O texto da PEC men-
ciona relatos técnicos sobre o 
desrespeito a contratos e direi-
tos pactuados anteriormente, 
comprometendo o equilíbrio 
econômico-financeiro das 
relações entre o Estado e as 
concessionárias do setor.

As parcerias público-pri-
vadas (PPPs) também foram 
apontadas como exemplo, 
por se tratar de instrumento 
para a captação de recursos 
privados de longo prazo na 
economia. Nessa relação 
contratual, frisou o autor, 
a segurança jurídica deve 
garantir a continuidade dos 
investimentos e a prestação 
do serviço à sociedade.

“Estamos de fato ampliando 
a blindagem contra legislações 
provisórias e abruptas que ofe-
reçam riscos aos empreendi-
mentos produtivos e de longo 
prazo”, esclareceu Renan, ao 
destacar que o poder público 
não pode violar o equilíbrio 
dos contratos, sob pena de 
inviabilizar políticas públicas 
importantes.

O relator na CCJ, senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), res-
saltou a necessidade de garan-
tir segurança a investimentos 
privados, “seja na presente 
conjuntura histórica de crise, 
seja em futuros momentos de 
bonança”, observou. O relator 
apresentou uma emenda de 

redação ao texto.
O próprio Renan compare-

ceu à reunião da CCJ ontem 
e pediu a votação da pro-
posta, considerando-a uma 
sinalização importante para 
a sociedade quanto à segu-
rança jurídica. Entretanto, o 
senador Aloysio Nunes (PSDB-
SP) lembrou o dispositivo da 
Constituição segundo o qual 
a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico per-
feito e a coisa julgada. Com 
base nele, Aloysio disse que 
a PEC “chove no molhado”, 
já que o contrato firmado de 
acordo com as regras legais é 
um ato jurídico perfeito.

também telmário Mota 
(PDt-RR) considerou a pro-
posta desnecessária. Simone 
tebet (PMDB-MS) ressaltou a 
intenção do autor da proposta, 
mas sugeriu aperfeiçoamento 
para evitar que a PEC tenha 
efeito contrário a seus objeti-
vos. O relator concordou em 
suspender a votação até que 
seja encontrado um texto que 
contemple as preocupações de 
todos os envolvidos no debate.

Idade mínima para ministro do STF pode subir 
Pela proposta, que altera a Constituição, magistrados deverão ter, pelo menos, 50 anos, e não 35, como hoje, para ingressar em tribunais superiores. PEC segue ao Plenário 

A IDADE MíNIMA para in-
gresso no Supremo tribunal 
Federal (StF), tribunais su-
periores e tribunal de Con-
tas da União (tCU) poderá 
aumentar para 50 anos. Nos 
tribunais regionais e tribunais 
de Justiça, para 40. A medida 
está prevista na Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
54/2015, aprovada ontem pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ).

A Constituição fixa em 35 
anos a idade mínima para 
ingresso nos tribunais federais 
e no tCU e em 30 anos para os 
tribunais regionais. Já a idade 
máxima para entrar nessas 
cortes é 65 anos.

No texto original, o senador 
Raimundo Lira (PMDB-PB) 
propôs que a idade mínima 
para o StF fosse de 55 anos. No 
entanto, a relatora, senadora 
Simone tebet (PMDB-MS), 
apresentou emenda para fixá-la 
em 50 anos. Manteve, porém, a 
sugestão do autor de fixar em 
50 anos a idade mínima para 
juízes dos demais tribunais 
superiores, tCU e para os dois 
advogados que são indicados 
pelo StF para o tribunal Su-
perior Eleitoral (tSE).

Simone também sugere que 
seja de 40 anos a idade mínima 
para os tribunais regionais 
federais (tRFs), tribunais 
regionais do trabalho (tRts), 
tribunais de Justiça (tJ) e para 
os advogados indicados pelo 
tJ para os tribunais regionais 
eleitorais (tREs). Original-
mente, a PEC previa idade 

mínima de 45 anos para esses 
tribunais.

O objetivo, disse Simone, 
é levar aos tribunais magis-
trados com mais experiência 
jurídica e vivência prática. Ela 
explica que a PEC mantém a 
exigência constitucional de 
experiência mínima de três 
anos para ingresso na carreira 
de magistrado.

A relatora lembrou que a 
Emenda Constitucional 88 
ampliou de 70 para 75 anos 
a idade para aposentadoria 
compulsória dos membros do 
StF, tCU e tribunais superio-
res. A elevação da idade para 
ingresso, disse, possibilitará 
renovação dos quadros dos 
tribunais. Com a aprovação 
da PEC, um magistrado so-
mente poderá integrar o StF, 
por exemplo, por até 25 anos. 
Hoje pode chegar a 40 anos.

Aloysio Nunes (PSDB-SP) foi 
o único a votar contra a PEC.

— Essas regras para investi-
dura nos cargos do Judiciário 
foram fruto de um exame 
cuidadoso na Assembleia Na-
cional Constituinte [de 1988] e 
não acho adequado mudá-las 
sem um debate maior, com a 
presença, inclusive, dos órgãos 
jurisdicionados — comentou.

Antonio Anastasia (PSDB-
MG) considerou a mudança 
positiva, tendo em vista o 
aumento da aposentadoria 
compulsória dos magistrados 
para 75 anos.

A PEC segue agora para dois 
turnos de discussão e votação 
no Plenário.

Vai ao Plenário projeto que libera 
porte de arma a agentes de trânsito

O Estatuto do Desarmamen-
to (Lei 10.826/2003) poderá 
ser modificado para permitir 
o porte de arma de fogo, em 
serviço, por agentes de trânsito 
federais, estaduais e munici-
pais que não sejam policiais. 
Essa permissão é o objetivo de 
projeto de lei da Câmara (PLC 
152/2015) aprovado ontem 
pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ). 
O texto agora segue para o 
Plenário.

A proposta estabelece al-
gumas exigências para a 
concessão de porte de arma 

aos agentes de trânsito, como  
comprovação de capacidade 
técnica e aptidão psicológica e 
exigência de formação prévia 
em centros de treinamento 
policial.

O relator, senador José Me-
deiros (PPS-Mt), argumentou 
que a fiscalização do trânsito 
envolve riscos, pois os agentes 
não raro abordam condutores 
embriagados, exaltados e vio-
lentos. Além disso, ao realizar 
abordagens regulares, podem 
se deparar com situações de 
pessoas portando drogas ou 
armas de fogo.

Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem proposta, que visa levar a tribunais magistrados mais experientes

Blitz no Distrito Federal: fiscalização traz riscos aos agentes, justificou relator

idade mínima para ingresso de magistrados
COrTE COnSTiTuiçãO PEC 54/2015 EMEndaS À PEC 54/2015

Supremo Tribunal Federal (STF) + de 35 anos + de 55 anos + de 50 anos

Superior Tribunal de Justiça (STJ) + de 35 anos + de 50 anos –

Tribunal Superior do Trabalho (TST) + de 35 anos + de 50 anos –

TSE — advogados indicados pelo STF Não especifica idade 
para ingresso

+ de 50 anos, 
indicados pelo STF –

Superior Tribunal Militar (STM) + de 35 anos + de 50 anos –

Tribunal de Contas da união (TCu) + de 35 anos + de 50 anos –

Tribunais regionais federais (TrFs) + de 30 anos + de 45 anos + de 40 anos

Tribunais regionais do Trabalho (TrTs) + de 30 anos + de 45 anos + de 40 anos

TrEs — advogados indicados pelo TJ Não especifica idade 
para ingresso + de 45 anos + de 40 anos

desembargadores do 
tribunal de Justiça (TJ)

Não especifica idade 
para ingresso + de 45 anos + de 40 anos
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A COMISSãO PARLAMEN-
tAR de Inquérito (CPI) do 
Assassinato de Jovens fez on-
tem no Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 
em Brasília, uma audiência 
pública para debater o tema. 

Foi abordada, entre outras 
questões, a atuação do Minis-
tério Público como órgão de 
controle externo da atividade 
policial.

O presidente da Comissão 
do Sistema Prisional, Controle 
Externo da Atividade Policial e 
Segurança Pública do CNMP, 
Antônio Duarte, falou sobre 
o trabalho da comissão e a 
colocou à disposição para 
ajudar a CPI do Senado.

— A posição do conselho 
é a de continuar fazendo 
um esforço para vencer esse 
monstro que é a violência 
— disse o conselheiro, para 
quem o ideal seria que o Mi-
nistério Público participasse 
da formulação de políticas de 
prevenção criminal.

Metas
Para o professor Ignacio 

Cano, do Laboratório de 
Análise da Violência da Uni-
versidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj), uma boa ideia 
seria encorajar as unidades 
do Ministério Público a criar 
grupos que tratassem do 
controle externo da atividade 
policial com competência 
específica para atuar nos 
casos de mortes decorrentes 
de intervenção policial. 

Além disso, o professor da 

Uerj vê como fundamental 
que os Ministérios Públicos 
estaduais criem metas de 
redução da letalidade policial. 

trazendo dados do Rio de 
Janeiro, a representante da 
Anistia Internacional, Renata 
Neder, afirmou que a típica 
vítima da letalidade policial 
é o rapaz negro.

Renata defendeu a criação 
de uma força-tarefa dentro 
do Ministério Público dedi-
cada aos casos de homicídio 
decorrentes de intervenção 
policial.

— Essa força-tarefa servi-
ria para a investigação e a 
responsabilização dos casos 
que estão em aberto. É preciso 
também a criação de comis-

sões de controle externo nos 
estados. Os trabalhos devem 
caminhar juntos — disse.

Luiz Eduardo Soares, pro-
fessor da Uerj e ex-secretário 
nacional de Segurança Pú-
blica, disse que o Ministério 
Público é “portador de instru-
mento, recurso e autoridade” 
para intervir imediatamente e 
reduzir o “genocídio de jovens 
brasileiros”.

O conselheiro Esdras Dan-
tas de Souza disse que a Es-
tratégia Nacional de Justiça e 
Segurança Pública (Enasp), 
presidida por ele, considerará 
traçar metas para que o de-
sempenho das investigações 
de crimes contra jovens seja 
melhorado.

Foi consenso entre os parti-
cipantes da audiência pública 
que a cultura racista é outro 
inimigo a ser enfrentado para 
que menos jovens sejam 
 mortos no país. 

De acordo com a represen-
tante do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, Olaya Ha-
nashiro, as chances no Brasil 
de um negro ser assassinado 
são mais de duas vezes maio-
res do que as de um branco. 

Força-tarefa
A audiência da CPI no Con-

selho Nacional do Ministério 
Público foi conduzida por 
Lindbergh Farias (Pt-RJ), 
autor do pedido para a criação 
da Comissão Parlamentar de 

Inquérito do Assassinato de 
Jovens.

O senador disse que, em sua 
avaliação, o caminho para a 
redução do assassinato de 
jovens passa por uma união 
de forças, sendo uma delas o 
Ministério Público.

— Queremos fazer uma 
parceria com os senhores aqui 
e nos estados. O mais impor-
tante é tentarmos construir 
uma estratégia conjunta de 
trabalho — afirmou.

Lídice da Mata (PSB-BA), 
senadora que preside a 
CPI, também participou da 
 audiência. 

(Com informações do 
Conselho Nacional do  

Ministério Público)

Participantes de audiência disseram que, para reduzir homicídios de jovens, Ministério Público precisa criar grupo para apurar mortes decorrentes de ações policiais

“Promotor deve atuar contra violência policial”

A Resolução 138/2010 da 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) estabelece que o 
bilhete de passagem aérea é 
pessoal e intransferível. Mas 
isso pode mudar.

tramita na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) projeto de lei de 
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) 
que altera o Código Brasileiro 
de Aeronáutica (CBA).

O texto (PLS 394/2014) já 
tem parecer favorável do re-
lator, Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP), e será votado em 
decisão terminativa. Se for 
aprovado e não houver recurso 
para votação pelo Plenário, 
a proposta será enviada à 
 Câmara dos Deputados.

O projeto permite a trans-
ferência de bilhete aéreo 
entre passageiros. No entan-
to, condiciona a operação a 
regras e restrições impostas 
pela companhia aérea, bem 
como a exigências fixadas 
pela autoridade aeronáutica 
em relação à identificação dos 
passageiros.

Na justificação do PLS 

394/2014, Ferraço reconhece 
que a legislação reguladora do 
transporte aéreo não permite 
a transferência de passagem. 
O senador observa que a hi-
pótese só foi vedada em nível 
infralegal pela resolução da 
Anac. A agência teria adotado 
esse procedimento, segundo 
acrescentou, por questões 
relacionadas à segurança pú-
blica e ao possível surgimento 
de um mercado secundário de 
compra e venda de bilhetes 
aéreos.

Os argumentos apresenta-
dos pela Anac para rejeitar a 
transferência foram rebatidos 
por Ferraço no projeto. Sobre a 
questão da segurança, os atu-
ais mecanismos de fiscalização 
e identificação de passageiros 
já fariam esse controle. Quanto 
a um mercado paralelo de 
comercialização de bilhetes, o 
senador argumentou que esse 
risco seria afastado por regras 
aplicadas pelas companhias.

Regra excessiva
Aloysio também foi con-

vencido pelos argumentos de 

 Ferraço em favor da transfe-
rência de bilhete aéreo.

Na avaliação do relator, a 
proposta, se for aprovada, vai 
retirar “uma regulamentação 
excessiva” introduzida pela 
resolução da Anac. Ele explica 
que o transportador aéreo po-
derá manter em seu portfólio 
algum tipo de passagem aérea 
intransferível. Aloysio afirma 
também que não se pretende 

limitar a liberdade de forma-
ção de preço do produto. 

“O projeto apenas amplia 
as opções de categorias de 
passagens disponíveis para 
venda, passando a incluir a 
passagem transferível. tal 
ampliação do poder de escolha 
do consumidor beneficiará 
o mercado concorrencial do 
setor”, justifica o relator no 
parecer.

Está marcada para hoje 
a reunião da comissão 
mista destinada a emitir 
parecer prévio sobre a me-
dida provisória (MP) que 
obriga o servidor público 
licenciado ou afastado 
sem remuneração a con-
tinuar contribuindo para 
o regime previdenciário.

Pela MP 689/2015, o 
servidor terá de arcar tanto 
com a parte dele quanto 
com a devida pelo órgão 
empregador. O funcio-
nário deve pagar a soma 
das duas contribuições, 
que é de 33%, e incidirá 
sobre a remuneração total 
do cargo que ocupava. O 
pagamento será a garantia 
da manutenção do vínculo 
empregatício.

A reunião para apre-
ciação do relatório está 
marcada para as 9h30, na 
sala 6 da Ala Senador Nilo 
Coelho.

Proposta permite transferência de bilhete aéreo entre passageiros Comissão analisa 
contribuição de 
servidor afastado

Lindbergh Farias, que relata a CPI, fala em audiência no Conselho Nacional do Ministério Público: em pauta, ações capazes de reduzir o homicídio de jovens

Projeto amplia poder de escolha do consumidor, avalia Aloysio, relator do texto
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O PODER PúBLICO já mobi-
lizou mais de 300 mil agentes 
de combate a endemias e de 
saúde comunitária para que 
possam ir “de casa em casa” 
e exterminar os criadouros 
do mosquito da dengue em 
todo o país.

A informação foi dada on-
tem pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Castro, durante audi-
ência pública na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS).

— Se o mosquito pode 
matar, ele não pode nascer. 
Esse é o lema que queremos 
popularizar, contando com 
a colaboração dos meios de 
comunicação para alertar 
sempre as pessoas — disse 
Castro.

O ministro considerou a 
situação atual no país como 
“de guerra” contra o mosquito 
e advertiu que essa guerra “ja-
mais será vencida” sem a cons-
cientização de cada cidadão.

— Mais de 80% dos cria-
douros ficam dentro das resi-
dências. Qualquer recipiente, 
como uma tampinha de gar-
rafa perdida, pode acumular 
água. As piscinas abandonadas 

são criadouros extraordinários 
— disse.

Castro deixou claro que a 
situação das mulheres grá-
vidas deve de fato ser vista 
hoje como prioridade, pois 

a grande maioria de casos de 
infectadas pelo zika vírus é 
assintomática.

— A mulher pode estar 
doente e não saber. Só vai 
descobrir que teve o problema 

quando for detectada a micro-
cefalia no bebê — explicou.

Por isso, as grávidas devem 
evitar ao máximo serem pi-
cadas pelo mosquito Aedes 
aegypti, vestindo blusa de 
manga longa, por exemplo, 
e utilizando repelentes, mos-
quiteiros ou telas protetoras 
nas casas.

— A correlação do zika vírus 
com a microcefalia é inédita 
em todo o mundo e conside-
ramos esse surto recente como 
uma verdadeira catástrofe — 
afirmou.

A microcefalia já foi detec-
tada neste ano em mais de 2,4 
mil bebês. Como compara-
ção, entre 2000 e 2014 houve 
apenas 150 casos registrados 
anualmente. 

O estado mais afetado é Per-
nambuco, seguido de Paraíba, 
Bahia, Rio Grande do Norte e 
Alagoas. Há 20 estados com 
casos da doença.

Segundo ministro, até agentes de saúde comunitária estão envolvidos no combate ao inseto transmissor da dengue e do zika vírus. Ele disse que país vive “situação de guerra”

Governo põe 300 mil agentes à caça de mosquito

O ministro da Saúde, Marcelo Castro, fala em audiência pública no Senado sobre ações de combate ao mosquito da dengue

avança projeto que eleva royalties da mineração
A Comissão de Infraestrutura 

(CI) aprovou ontem o Projeto 
de Lei do Senado (PLS) 1/2011, 
que muda a base de cálculo 
da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos 
Minerais (Cfem) — royalties 
pagos pelas mineradoras a 
municípios, estados e União 
pela exploração de jazidas. 

No lugar de uma porcenta-
gem do faturamento líquido 
das mineradoras, como se faz 
hoje, a proposta prevê que a 
base de cálculo considere o 
faturamento bruto resultante 
da venda do produto mineral.

A proposta agora vai para 
a Comissão de Assuntos 
 Econômicos (CAE).  

Se o projeto virar lei, a arre-
cadação pública ficará mais 
alta porque serão somados à 
base de cálculo os gastos com 
o transporte do mineral, os 
impostos e os seguros, hoje 
deduzidos pelas mineradoras.

Explica Acir Gurgacz (PDt-
RO), autor do substitutivo 
aprovado:

— Um grave inconveniente 
da metodologia vigente é que, 
dependendo do montante de 
despesas que a mineradora 
conseguir deduzir, a base 
de cálculo da Cfem pode se 
tornar irrisória e o valor da 
compensação financeira, 
inexpressivo. Ao definir que a 
base de cálculo da Cfem será 
o faturamento bruto, evita-se 
que os entes federados sejam 
privados das compensações a 
que têm direito.

A proposta, originalmente 
apresentada por Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA), também aumenta 
a alíquota máxima que incide 
sobre a base de cálculo: dos 
atuais 3% do faturamento lí-
quido para 5% do faturamento 
bruto.

— Atualmente, as alíquotas, 
diferenciadas por classe de 
minério, podem variar de 0,2% 
a 3%. Esse percentual é baixo 
se considerarmos os custos 
da mineração para as comu-
nidades em que se localizam 
— afirmou o relator.

Em relação à distribuição 
dos recursos, Gurgacz propôs 
que os estados recebam 30% 
do total, os municípios onde 
ocorre a extração mineral, 50%, 
e a União, 10%. Os 10% res-
tantes seriam repassados aos 
municípios vizinhos ao local 
da extração, também afetados 
pela atividade de mineração.

Flexa comemorou a aprova-
ção do projeto que, na avalia-
ção dele, vai na contramão da 
atual redação do novo Código 
da Mineração em análise na 
Câmara dos Deputados. Ele 
citou uma reportagem que 
aponta a participação da 
Pinheiro Neto Advogados na 
elaboração do documento a 
ser votado pelos deputados. 
O escritório tem como clientes 
mineradoras como Vale e BHP.

— O parecer da Câmara já 
está viciado. Eu propus que nós 
[senadores] começássemos a 
tratar do Código de Mineração 
para que pudéssemos anteci-
par essa discussão no Senado 
— disse Flexa.

Lobão preside debate que instruiu texto sobre teor de açúcar em produtos

Garibaldi Alves Filho (D) conduz a sessão em que a Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que trata da mineração

O controle do consumo de 
bebidas açucaradas prontas 
foi tema de audiência ontem 
na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS). A reunião foi 
realizada para instruir o Pro-
jeto de Lei do Senado (PLS) 
8/2015, de José Medeiros 
(PPS-Mt), segundo o qual 
as embalagens das bebidas 
açucaradas deverão não só 
informar o teor calórico, mas 
alertar sobre os males do con-
sumo excessivo do produto.

Ana Amélia (PP-RS) ressal-
tou que a responsabilidade de 
ensinar as crianças a terem 
uma alimentação saudável 
começa em casa.

— A alimentação vem da 
educação que a mãe dá para 
o filho, seja alimento saudável 
ou não. A escola também é 
responsável por ensinar a 
ter boa alimentação — disse 
a senadora.

A coordenadora-geral de 
Alimentação e Nutrição do 
Ministério da Saúde,  Gisele 
Bortolini, destacou que a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda que 

a ingestão de açúcar seja de 
no máximo 10% da energia 
ingerida por um indivíduo.

— As principais catego-
rias que contribuem com a 
ingestão de açúcar são refri-
gerantes e sucos adoçados, 
que estão sendo consumi-
dos de forma excessiva pela 
 população.

De acordo com Gisele, o 
ministério lançou em 2011 
um plano de enfrentamento 
das doenças crônicas no 
Brasil. Esse plano tem como 
meta reduzir a prevalência 
da obesidade em crianças, 
reduzir em adolescentes e 
deter em adultos.

A gerente-geral de Alimen-
tos da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), Thalita Lima, ressaltou 
a necessidade de reduzir o 
consumo desses alimentos.

— É preciso consumir mais 
frutas e outros vegetais e au-
mentar a prática de atividades 
físicas. Existem vários pontos 
que são levantados pela 
OMS para reduzir as taxas 
de  mortalidade e morbidade.

Consumo de bebidas açucaradas 
é excessivo, alertam especialistas
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Ao fazer um balanço das ativida-
des do ano da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa 
(CDH), o senador Paulo Paim (Pt-RS) 
anunciou que continuará trabalhando 
pela rejeição da proposta que libera 
as terceirizações para as atividades-
-fim das empresas (PLC 30/2015), um 
dos principais temas debatidos pela 
comissão, assim como de qualquer 
projeto em que o negociado preva-
leça sobre o legislado em relação aos 
direitos trabalhistas. 

— Lotamos auditórios em todo o 
país, mais de 15 mil pessoas partici-
param de nossas audiências em torno 
dessas bandeiras — disse Paim, que 
também destacou a aprovação de 
projetos contra o racismo pela CDH 
em 2015.

Paim fez ainda uma avaliação da 
crise política, defendeu a democra-
cia e manifestou posição contrária 
ao impeachment de Dilma Rousseff.

— Nenhuma democracia sobrevive 
sem estabilidade política, sem previ-
sibilidade legal, sem perspectivas de 
futuro, completamente desorientada 

na luta do poder pelo poder. Preci-
samos reagir — conclamou Paim, 
ao ler artigo que publicou no jornal 
Zero Hora.

Para o senador, o atual processo con-
tra Dilma corre o risco de “vulgarizar” 
o impeachment no Brasil.

— As questões orçamentárias e 
fiscais apontadas não são suficientes 
para qualquer processo dessa natu-
reza. Foram praticadas pelo próprio 
PSDB no passado, não é possível 
termos dois pesos e duas medidas.

Segundo o senador, são os pobres 
que mais sofrem as consequências 
do agravamento das crises política e 
econômica. Por isso, ele pede que se 
repense o instituto do impeachment, 
revendo o poder — a seu ver exces-
sivo — do presidente da Câmara dos 
Deputados e definindo com clareza 
o rito processual e quais as questões 
fiscais e orçamentárias capazes de 
ensejar um crime de responsabilidade.

— Para mim, o impeachment virou 
um alucinado delírio de poder, um 
cavalo de batalha de ambições polí-
ticas pessoais — finalizou.

A Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) aprovou, em votação final, pro-
jeto de lei da Câmara (PLC 95/2012) 
que delega a entidades privadas a 
expedição da permissão internacional 
para dirigir e do certificado de pas-
sagem na alfândega. A proposta teve 
parecer favorável do relator, senador 
Dário Berger (PMDB-SC), que tam-
bém acolheu sugestão de emenda de 
redação apresentada pelos senadores 
Simone tebet (PMDB-MS) e Ronaldo 
Caiado (DEM-GO).

Atualmente, o Código de trânsito 
Brasileiro (CtB) determina que o 
Departamento Nacional de trânsito 
(Denatran) delegue esses serviços 
apenas aos Departamentos de trân-
sito dos estados e do Distrito Federal. 
A sugestão apresentada por Simone 
e Caiado foi no sentido de substituir, 
no texto do PLC 95/2012, a menção a 
“associação habilitada” por “entidade 
habilitada” para confecção desses 
documentos. 

Simone observou que as associações 
costumam não ter fins lucrativos. 

Assim, dificilmente teriam interesse 
em assumir um serviço com custos. Já 
Caiado comemorou a flexibilização da 
confecção desses documentos, tendo 
em vista a “burocracia” enfrentada 
hoje pelo cidadão para consegui-los.

Se não houver recurso para votação 
pelo Plenário, o PLC 95/2012 será 
enviado à sanção presidencial. 

A Comissão de Desenvolvimento 
Regional e turismo (CDR) vai receber 
convidados hoje, às 10h, para um 
debate sobre a construção de dois 
condomínios na cidade histórica de 
Pirenópolis, em Goiás.

O pedido para a audiência partiu do 
senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) 
e foi aprovado ontem.

Caiado disse que foi procurado por 
moradores da cidade preocupados 
com o impacto dos empreendimentos 
imobiliários no patrimônio histórico 

local. Os Condomínios Estrada Par-
que dos Pirineus e Quinta Santa Bár-
bara terão, juntos, 262 apartamentos.

Ele lembrou que Pirenópolis, que 
fica a 140 quilômetros de Brasília, foi 
tombada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
em 1989, e conta com monumentos, 
casarões e igrejas do século 18, que 
atraem turistas de todo o Brasil. 

A COMISSãO DE Direitos 
Humanos (CDH) aprovou 
ontem o relatório de Regina 
Sousa (Pt-PI) que analisou 
as políticas públicas voltadas 
ao atendimento das mulheres 
vítimas de violência.

Entre as recomendações 
aprovadas, está a solicitação à 
Câmara dos Deputados para 
que rejeite o PL 5.069/2013, 
do deputado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), que retoma a ne-
cessidade de exame de corpo 
de delito para comprovar a 
violência sexual antes que a 
alegada vítima receba o aten-
dimento médico.

O projeto de Cunha também 
retira desse atendimento o 
acesso à pílula do dia seguinte 
e penaliza a pessoa que prestar 
auxílio à gestante que praticar 
aborto.

— Os movimentos em defe-
sa dos direitos das mulheres 
alegam, e concordamos com 
essa visão, que essa proposta 
inviabiliza o atendimento das 
vítimas de estupro — afirmou 

Regina Souza.
O relatório aprovado tam-

bém solicita ao Senado que 
aprove o PLS 328/2013, do 
ex-senador Pedro taques, 
que prevê o comparecimento 
do autor de violência contra 
mulher a uma audiência de 
admoestação (advertência), 
em casos de revogação de 
prisão preventiva, antes de 
ser libertado.

também é solicitada à 
Câmara a aprovação do PL 
6.433/2013, do deputado 
Bernardo Santana de Vascon-
cellos (PR-MG), que permite 
à autoridade policial aplicar 
de imediato as medidas pro-
tetivas previstas na Lei Maria 
da Penha, informando-as em 
seguida ao juiz competente.

O texto aprovado pede ao 
governo federal que não con-
tingencie as verbas destinadas 
à construção das Casas da 
Mulher Brasileira. O relatório 
ainda solicita que medidas 
concretas sejam tomadas 
pelas autoridades no combate 

ao feminicídio combinado 
ao racismo, uma vez que tem 
crescido nos últimos anos os 
assassinatos contra mulheres 
negras, no mesmo período em 

que se veem quedas em casos 
de assassinatos de brancas.

Regina Sousa também con-
siderou “espantoso” o fato 
de mais de 100 mil mulheres 

terem sido assassinadas entre 
1980 e 2012, apesar de casos 
como esses terem diminuído 
desde a criação da Lei Maria 
da Penha.

Em análise das políticas públicas para mulheres violentadas, senadores decidiram recomendar à Câmara que derrube proposta que acaba com entrega da pílula do dia seguinte

Comissão pede rejeição de projeto sobre estupro

Em balanço anual de atividades, Paim diz 
que continua luta contra terceirização

audiência discute hoje construção de 
condomínios em cidade histórica de Goiás

Entidades privadas deverão poder expedir 
carteira internacional de motorista

A senadora Regina Sousa, que analisou as políticas públicas voltadas para o atendimento de mulheres violentadas

Dário Berger deu parecer favorável ao texto, 
que pode ir direto para a sanção presidencial

Paim destaca que, em 2015, mais de 15 mil pessoas participaram de debates pelo país sobre o tema
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  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela
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UM BALANçO DOS primeiros 
dois anos da Universidade Fe-
deral do Sul da Bahia (UFSB) 
foi realizado ontem em audi-
ência na Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte (CE).

Os dados apresentados pelo 
reitor, Naomar Monteiro de 
Almeida Filho, mostram uma 
instituição que procura valo-
rizar a inclusão, a integração 
social, o desenvolvimento 
regional, o uso massivo de 
tecnologia da informação e 
a educação básica.

A criação da UFSB, com 
sede em Itabuna e com um 
campus em Porto Seguro e 
outro em teixeira de Freitas, 
foi aprovada pelo Senado em 
maio de 2013 e sancionada 
pela presidente Dilma Rous-
seff junho do mesmo ano.

O modelo pedagógico ado-
tado se diferencia das demais 
universidades por permitir 
o ingresso dos alunos nos 
programas de bacharelado 
interdisciplinar, em que o 
estudante escolhe uma en-
tre quatro grandes áreas de 
atuação: artes, humanidades, 
saúde e ciência e tecnologia. 
Após concluir o bacharelado, 
com duração de três anos, o 
aluno poderá fazer uma opção 
mais específica, escolhendo 
uma carreira profissional.

Além disso, a universidade 
oferece aos moradores dos 
municípios do sul da Bahia 
com mais de 20 mil habitantes 
a possibilidade de ingressar 
nos cursos por meio de colé-
gios universitários instalados 
nas próprias localidades.

Inovações
O reitor da UFSB relatou 

que as inovações começam 
pelo regime letivo, que é qua-
drimestral de multiturno, e o 
currículo modular e flexível. 
As atividades desenvolvidas 
na universidade têm cober-
tura digital em tempo real, 
registradas em áudio e vídeo e 
retransmitidas para os alunos 
dos colégios universitários, 
que podem participar de for-
ma interativa na sala de aula.

— A gente tem um conceito 
pedagógico que a melhor 
forma de aprender é fazendo. 
todo aluno recebe um note-
book, como fiel depositário, e 
a instrução é levar para casa, 
compartilhar com a família. 
É um orgulho para eles — 
explicou o reitor.

O próximo passo será im-
plantar na região complexos 
integrados de educação em 
parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação e  outras 
universidades. A ideia é que 

escolas de ensino médio ce-
dam espaço aos colégios uni-
versitários e se transformem 
em escolas de ensino integral 
pela manhã e à tarde. À noite, 
para os alunos trabalhadores, 
funcionará como centro no-
turno de educação.

Modelo
Lídice da Mata (PSB-BA), 

que foi a relatora do projeto de 
criação da universidade e uma 
das autoras do requerimento 
para a audiência pública, 

defendeu no Ministério da 
Educação a abertura de novas 
vagas para professores, uma 
demanda da universidade.

— tenho grande expec-
tativa de que essa possa ser 
uma experiência modelo a 
ser reproduzida em outros 
territórios brasileiros e, por 
isso, que ela possa acontecer 
exitosamente. Coisa que já 
vem efetivamente ocorrendo 
— disse a senadora.

O coordenador-geral de 
Expansão e Gestão das Ins-

tituições Federais de Ensino 
do Ministério da Educação, 
Antônio Simões Silva, afirmou 
que o MEC deve acompanhar 
a experiência e torcer pelos 
bons resultados, para que as 
novas universidades também 
adotem o modelo.

— Era interessante que o 
Brasil fizesse isso porque 
essa experiência inclui  muito, 
o aluno não vem para a 
 universidade, a universidade 
vai para o aluno — ressaltou o 
representante do MEC.

Por unanimidade, a Comissão de 
Infraestrutura (CI) aprovou ontem a 
indicação de Erick Moura de Medeiros 
para o cargo de diretor de Infraestru-
tura Aquaviária do Departamento Na-
cional de Infraestrutura de transportes 
(Dnit). A indicação será agora votada 
pelo Plenário do Senado.

O relator na CI, Vicentinho Alves 
(PR-tO), recomendou a aprovação do 
nome encaminhado pela presidente da 
República. A seu ver, trata-se de “um 
profissional que conhece muito bem a 
infraestrutura aquaviária brasileira”. O 
senador ressaltou a boa formação do 
indicado, atestada no currículo por 
inúmeros cursos de especialização e 
condecorações.

Medeiros nasceu em 1972, no Rio de 
Janeiro. Bacharel em ciências navais 
pela Marinha, é pós-graduado em ele-
trônica e guerra de superfície. Serviu à 

Marinha por mais de 19 anos, chegando 
até o posto de capitão de corveta. Hoje, 
é servidor da Controladoria-Geral da 
União (CGU).

Sabatina
Antes da votação, ele foi sabatina-

do pelos integrantes da comissão. 
 Medeiros observou que o Brasil 
dispõe de 28 mil quilômetros de rios 
 navegáveis, aos quais podem ser acres-
centados outros 15 mil quilômetros 
se forem realizadas algumas obras. O 
modal hidroviário, apontou, é mais 
barato e emite uma quantidade menor 
de CO

2
:

— Uma barcaça com capacidade de 
transportar 500 toneladas equivale a 15 
vagões ferroviários e a 60 caminhões. 
Além disso, o transporte hidroviário é 
o modal que menos interfere no meio 
ambiente — assinalou.

Os dados apresentados pelo indicado 
levaram senadores a questionar a falta 
de interesse do governo federal em 
priorizar os investimentos no sistema 
hidroviário brasileiro. Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) disse que é inadmissível 
que o país não aproveite todo o po-
tencial de seus rios. Lasier Martins 
(PDt-RS) perguntou:

— Existe um lobby do setor de trans-
porte rodoviário? Por que nenhum 
governo leva à frente?

Em resposta, Medeiros observou que 
o uso das hidrovias nunca foi priorida-
de no país. Ele registrou, contudo, que 
o governo atual conta com um plano, 
de 2013, que tem como meta ampliar 
até 2031 a capacidade de escoamento 
dos grãos pelos rios de 25 milhões para 
120 milhões de toneladas. Medeiros 
prometeu trabalhar para acelerar o 
projeto, mas disse que é importante 
a contribuição do Congresso e da 
sociedade:

— Já existe um plano. Minha intenção 
é revê-lo e talvez adaptá-lo. Eu preten-
do fomentá-lo — assegurou.

Voto de confiança
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) disse 

que a aprovação de Medeiros é um 
voto de confiança do Senado e pediu 
que ele apresente no próximo ano um 
plano de trabalho para pôr em prática 
a ampliação do sistema hidroviário.

O presidente da CI, Garibaldi Alves 
Filho (PMDB-RN), e os demais inte-
grantes do colegiado parabenizaram 
Medeiros pela indicação.

A Comissão de Agricultura e 
 Reforma Agrária (CRA) reúne-se 
hoje para discutir e votar o relatório 
de Donizeti Nogueira (Pt-tO) sobre 
a Política Nacional de Assistência 
técnica e Extensão Rural para a Agri-
cultura Familiar e Reforma Agrária 
(Pnater).

A Pnater foi instituída pelo governo 
federal em 2003 e tem, entre outros 
objetivos, estimular a produção 
de tecnologias e de conhecimento 
apropriados à agricultura familiar 
e apoiar projetos de inovação no 
semiárido. A avaliação de políticas 
públicas federais pelas comissões 
permanentes do Senado é prevista no 
Regimento Interno da Casa e ocorre 
todos os anos.

A CRA também deverá votar o PLS 
637/2015, de Alvaro Dias (PSDB-PR), 
que passa para os próprios produ-
tores as atividades de fiscalização 
da  produção e comércio de bebidas 
elaboradas a partir de frutas. Essa 
fiscalização é feita atualmente pela 
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). O objetivo do texto é 
desonerar o poder público da tarefa 
de inspeção dos produtos, deixando 
aos produtores a responsabilidade 
pelo atendimento a padrões de 
qualidade.

Na terceira parte da reunião, será 
apresentado o balanço dos trabalhos 
do colegiado neste ano.

Universidade baiana pode ser exemplo ao país 

Comissão de infraestrutura aprova diretor indicado para o dnit Política pública para 
agricultura familiar  
será avaliada hoje

Instituição no sul do estado valoriza a inclusão e a integração social e os alunos contam com um programa de bacharelado interdisciplinar, dividido em quatro grandes áreas 

Ao lado de Simões, do MEC, Lídice da Mata ouve o reitor da UFSB, Almeida Filho, falar sobre o modelo da instituição 

Aprovada por unanimidade no colegiado, indicação de Erick Moura de Medeiros segue ao Plenário
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A Comissão de Desenvolvi-
mento Regional (CDR) aprovou 
ontem o PLS 656/2015, que 
prorroga incentivos fiscais 
para empresas com projetos na 
área da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) e da Superintendên-
cia do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene).

A proposta, de Eunício Oli-
veira (PMDB-CE), adia de 2018 
para 2023 o prazo para que as 
pessoas jurídicas com projetos 
aprovados tenham direito à 
redução de 75% do Imposto 
de Renda sobre o lucro.

De acordo com Eunício, gra-
ças ao incentivo fiscal, muitos 
empreendimentos puderam 
ser implantados, o que resultou 
na criação de empregos e con-
tribuiu para o desenvolvimento 
das Regiões Norte e Nordeste.

No entanto, a limitação do 
benefício fiscal a 31 de dezem-

bro de 2018 traz apreensão aos 
empresários, com a perspectiva 
de que não haja tempo para a 
aprovação de seus projetos de 
investimento. Ele argumenta 
que é necessário mais tempo 
para que os investidores de-
senvolvam seus planos sem 
preocupação.

O relator, Elmano Férrer 

(PtB-PI), lembra a impor-
tância dos estímulos fiscais à 
produção nas regiões menos 
desenvolvidas:

— A prorrogação é desejável, 
uma vez que, além da insegu-
rança jurídica provocada pelo 
término do prazo para apro-
vação dos empreendimentos, 
a perspectiva de extinção de 
benefícios gera migração dos 
investimentos para ambientes 
mais competitivos nas regiões 
mais desenvolvidas. O texto vai 
para a Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE).

A CDR também aprovou a 
criação da Frente Parlamentar 
da Rota das Emoções (PRS 
35/2015). Iniciativa de Rober-
to Rocha (PSB-MA), o grupo 
atuará no interesse do roteiro 
turístico que inclui o Parque 
dos Lençóis Maranhenses 
(MA), o Delta do Parnaíba (PI) e 
o Parque de Jericoacoara (CE).

Proposta aprovada autoriza o funcionamento de cassinos, bingos, jogos eletrônicos e jogo do bicho. Segundo o autor, Ciro Nogueira, país pode arrecadar R$ 15 bilhões por ano

Legalização dos jogos de azar vai para a Câmara

A COMISSãO ESPECIAL do 
Desenvolvimento Nacional 
(CEDN) aprovou ontem, em  
turno suplementar, o projeto 
de lei do Senado (PLS) que 
regulamenta a exploração 
dos jogos de azar. A proposta 
autoriza o funcionamento no 
país de cassinos e bingos, além 
de legalizar jogos eletrônicos 
e o jogo do bicho.

O texto aprovado foi o subs-
titutivo do relator, senador 
Blairo Maggi (PR-Mt), ao 
PLS 186/2014, do senador 
Ciro Nogueira (PP-PI). Como 
passou em decisão final, já 
pode seguir para a Câmara, a 
menos que haja recurso para 
análise do Plenário. 

Segundo Ciro, o Brasil po-
deria arrecadar cerca de  
R$ 15 bilhões anuais se os 
jogos fossem legalizados. De 
acordo com ele, para cada real 
gasto hoje com jogos legais, 
dois são aplicados em outros 
mantidos ilegalmente.

— A gente não poderia 
continuar fingindo que não 
existe o jogo clandestino, 

sem que a sociedade tenha 
o menor benefício quanto a 
isso — afirmou.

Para o autor, é incoerente, 
por exemplo, o jogo do bicho 
ser ilegal, enquanto várias 
modalidades de loteria federal 
são permitidas.

O texto aprovado define os 
tipos de jogos que podem ser 
explorados, os critérios para 
autorização e regras para 
distribuição de prêmios e 
arrecadação de tributos — des-
tinados à seguridade social.

O projeto faz parte da Agen-
da Brasil, conjunto de propos-
tas articulado pelo presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
e os líderes partidários para 
estimular a economia. Na 
Câmara, já atua uma comissão 
especial que também examina 
a legalização dos jogos de azar.

Corrupção
No relatório, Blairo Maggi 

admite que a atividade tem 
sido exercida no país, ainda 
que de modo ilegal. Para ele, 
a ilegalidade acaba desenca-
deando um efeito perverso: 
os recursos obtidos com a 
exploração do jogo servem 

para a corrupção de agentes 
públicos.

Com a regulamentação, o se-
nador acredita que será possí-
vel contribuir para combater a 
corrupção e, ao mesmo tempo, 
assegurar aumento expressivo 
das receitas públicas, sem que 
isso importe em incremento 
da carga tributária dos demais 
contribuintes.

Blairo Maggi acatou emenda 
do senador Benedito de Lira 
(PP-AL) que restringe a auto-
rização para explorar jogos às 
pessoas jurídicas que compro-
vem regularidade fiscal. 

Outra emenda, do senador 
Otto Alencar (PSD-BA), que 

preside a comissão especial, 
veda aos políticos com man-
datos a exploração de jogos 
de azar.

— Particularmente, acho 
que o político é igual a todo 
mundo. Mas, para resguardar 
e dar mais transparência, aca-
tamos a sugestão — afirmou 
Blairo.

Otto justificou o apoio ao 
texto lembrando a opinião do 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), que apontou o 
funcionamento dos jogos em 
países com alto padrão de 
desenvolvimento.

O projeto não teve, contudo, 
apoio unânime. Para o senador 

Cristovam Buarque (PDt-DF), 
o jogo concentra renda, ao tirar 
dinheiro de muitos em favor 
de apenas um ganhador. Ele 
avalia também que a legali-
zação pode estimular  práticas 
ilícitas envolvendo drogas e 
prostituição.

Já Gleisi Hof fmann (Pt-
PR) se absteve da votação, 
apontando que tinha “muitas 
dúvidas” sobre o projeto. 

— Geralmente, a questão 
do jogo incentiva outras ati-
vidades que podem causar 
impactos negativos na socie-
dade — afirmou a senadora.

Votação
O projeto foi aprovado em 

votação na semana passada, 
por 8 votos a 2, com uma abs-
tenção. No turno suplementar, 
ontem, o objetivo era apenas 
apreciar emendas. 

O senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) sugeriu que os 
cassinos fossem autorizados 
somente nas regiões menos 
desenvolvidas e fora das ca-
pitais. Assim, não poderiam 
ser instalados nas Regiões 
Sul e Sudeste, por exemplo. A 
emenda foi rejeitada.

Texto proíbe sanção a município 
que perder repasse do governo

A Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional 
aprovou ontem projeto que 
altera a Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF) para vedar 
a aplicação de sanções ao 
município que ultrapassar o 
limite para a despesa com pes-
soal quando isso ocorrer por 
conta da diminuição do valor 
das transferências do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) por isenção tributária 
da União (PLS 316/2015).

O projeto também veda 
sanções ao prefeito que não 
pagar despesas empenhadas 
no mandato do antecessor. O 
autor é o presidente da comis-
são, Otto Alencar (PSD-BA). 
Agora o projeto, que integra a 

Agenda Brasil, vai a Plenário. 
Otto argumenta que, devido 

à queda das receitas e à eleva-
ção dos gastos com pessoal, os 
atuais prefeitos poderão deixar 
despesas para os sucessores 
sem a correspondente fonte 
de recursos, o que seria uma 
pedalada fiscal municipal. Isso 
somente não ocorrerá, disse, 
se os futuros prefeitos não 
arcarem com esse acréscimo 
de despesas.

— Quando cai a coleta de 
impostos como o IPI [Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos], o município tem queda 
de arrecadação. A renúncia 
é do governo federal. Nesses 
casos, não é culpa do prefeito 
e ele não pode ser considerado 
ficha suja — argumentou.

O relator, Blairo Maggi (PR-
Mt), é favorável à proposta.

Avança prorrogação de incentivos fiscais

Relator, Blairo (de pé, à esq.) cumprimenta Ciro, entre Otto e Douglas Cintra  
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Estado deve ter projetos-piloto em mobilidade, sugere comissão
A Lei de Mobilidade Urbana 

(Lei 12.587/2012) deverá ser 
alterada de modo a incluir a es-
colha de cinco projetos-piloto 
em cada unidade da Federação 
para serem desenvolvidos com 
prioridade. Esses projetos de-
vem ser avaliados e corrigidos 
para servir de referência aos 
demais municípios.

A sugestão, que deverá tra-
mitar no Senado como projeto 
de lei, foi apresentada pelo 

senador Wellington Fagundes 
(PR-Mt) em relatório aprovado 
ontem pela Comissão Senado 
do Futuro. O relatório avaliou 
o tema “a urbanização susten-
tável e eficiente das cidades”.

Cada comissão do Senado, 
segundo a Resolução 44/2013, 
deve analisar anualmente uma 
política pública.

Wellington recomendou 
também a aprovação do Pro-
jeto de Lei 7.898/2014, que 

estende por três anos o prazo 
para a elaboração do Plano 
de Mobilidade Urbana. O se-
nador argumentou que esse 
é o instrumento primordial 
da política urbana em vigor, 
sendo importante mecanismo 
de planejamento. O projeto 
ainda tramita na Câmara. Ele 
pediu prioridade de análise 
quando a proposta chegar ao 
Senado e sugeriu a realização 
de audiências públicas.

De acordo com o senador, a 
plena efetivação da Política Na-
cional de Mobilidade Urbana 
depende da aprovação desse 
plano pelos municípios com 
mais de 20 mil habitantes. O 
prazo para a elaboração termi-
nou em abril, mas mais de 70% 
das cidades acima de 500 mil 
habitantes e 95% dos municí-
pios acima de 50 mil habitantes 
não conseguiram concluí-lo, 
informou Wellington.

Elmano, relator de texto que beneficia 
empresas no Norte e no Nordeste

Wellington chama a atenção para 
planos municipais de mobilidade
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AS AçõES DE revitalização 
dos rios poderão contar com 
maior volume de recursos, 
a partir de um aumento do 
percentual da compensação 
paga pelos aproveitamentos 
hidrelétricos. Proposta com 
esse objetivo foi aprovada 
ontem, em turno suplemen-
tar, na Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional.

O texto aprovado foi um 
substitutivo proposto pelo 
relator, senador Otto Alencar 
(PSD-BA), ao Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 429/2015, 
do senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB). Como a decisão 
foi terminativa, a matéria 

poderá seguir diretamente 
para a análise na Câmara dos 
Deputados.

Pelo substitutivo, estados e 
municípios deverão investir 
o equivalente a 6% da contri-
buição em ações de preser-
vação das matas ciliares e das 
nascentes. No caso específico 
do Rio São Francisco, o pro-
jeto estabelece a elevação do 
percentual pago pelo uso dos 
recursos hídricos, de 0,75% 
para 2%.

Ainda em relação aos apro-
veitamentos hidrelétricos no 
São Francisco, as receitas deri-
vadas das compensações serão 
divididas entre o Ministério 
do Meio Ambiente e a Com-
panhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e 

do Parnaíba (Codevasf ). Os 
recursos deverão ser utilizados 
exclusivamente em ações de 
revitalização do rio.

O texto inicial, que altera 
dispositivos da Lei 9.648/1998, 
contemplava apenas a Bacia do 
São Francisco, aumentando em 
três pontos percentuais a com-
pensação paga pela exploração 
dos recursos do rio. No enten-
der do relator, porém, todos os 
rios do país estão ameaçados, 
em maior ou menor grau, e 
devem receber proteção.

O projeto faz parte da Agen-
da Brasil, pauta especial que 
resultou de articulação entre o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, e os líderes partidá-
rios, para estimular a retomada 
do crescimento.

Revitalização de rios poderá ter mais recursos
Proposta aumenta percentual de compensação paga por aproveitamentos hidrelétricos e deve seguir para a Câmara depois de ter sido aprovada ontem em comissão especial

Uma parte das verbas irá para as matas ciliares, às margens dos cursos d’água

Relatório pede autorização ambiental rápida para grandes obras
A Comissão de Infraestrutura (CI) 

aprovou ontem o relatório de Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE) sobre o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos. 

Entre as recomendações do senador, 
está a aprovação do PLS 654/2015, que 
acelera a liberação de licenças ambien-
tais para grandes empreendimentos de 
infraestrutura. É o chamado fast track 
(caminho expresso).

A proposta, que foi incluída na pau-
ta do Plenário do Senado, integra a 

Agenda Brasil — projetos listados pelo 
presidente do Senado, Renan Calheiros, 
com o objetivo de incentivar a retomada 
do crescimento econômico. Bezerra 
considera importante mudar leis para 
garantir segurança hídrica e energética.

Uma das recomendações é a operação 
descentralizada dos recursos hídricos 
quando for oportuno para a socieda-
de atingida à jusante da barragem. 
Outra ideia apresentada por Bezerra é 
estabelecer uma tarifa progressiva na 

conta de energia conforme o consumo 
do usuário.

Ele sugere ainda que se façam altera-
ções legislativas que incentivem o reúso 
da água, o aproveitamento de águas 
pluviais e a dessalinização da água.

O relatório apresenta uma série de 
recomendações ao Poder Executivo, 
tais como ampliar os incentivos em 
pesquisa e desenvolvimento para que 
a geração de energia por fontes alterna-
tivas seja competitiva e adotar medidas 

que incentivem a redução drástica do 
consumo de água.

— Os setores de energia, saneamento 
e recursos hídricos são complexos, 
permitindo mais de uma solução para 
dado problema. Por isso, o debate não 
se esgota neste relatório. O caminho 
para a segurança energética e hídrica 
necessariamente passa pelo Congresso.

A aprovação do relatório faz parte 
do processo de avaliação de políticas 
públicas pelas comissões do Senado.

Un
esp

Comissão quer aprovar metas de redução de gases do efeito estufa

A Comissão Mista Perma-
nente sobre Mudanças Cli-
máticas aprovou ontem seu 
relatório anual de atividades. 
Entre os destaques do docu-
mento, está a participação 
de membros da comissão na 
Conferência do Clima (COP-
21), na França.

A crise hídrica e as alternati-
vas para o uso de fontes reno-
váveis foram temas que domi-
naram os debates da comissão 
em 2015. O relator, deputado 
Sergio Souza (PMDB-PR), des-
tacou as principais discussões 
da comissão e advertiu que a 
sociedade já está vendo muitos 
desastres naturais ocasionados 

pela alteração do clima.
O relatório de Souza traz 

um diagnóstico sobre as 
mudanças climáticas em 
nível mundial, com base em 
pesquisas atualizadas, e as 
conclusões dos debates feitos 
pela comissão durante o ano. 
também integra o documento 

um resumo sobre a participa-
ção de integrantes da comissão 
na COP-21, que ocorreu neste 
mês em Paris.

O senador Jorge Viana (Pt-
AC), um dos representantes do 
Senado na Conferência do Cli-
ma, elogiou o acordo firmado 
em Paris e a participação bra-

sileira nas negociações, mas 
ressaltou que os países devem 
continuar na busca da redução 
do aquecimento global para 
que o compromisso seja efe-
tivado. O documento assinado 
pelos líderes participantes da 
COP-21 prevê um esforço para 
limitar o aumento da tempera-
tura média a 1,5 °C  acima dos 
níveis pré-industriais.

— Como vamos alcançar e 
parar em 1,5 °C, como o do-
cumento prevê? As propostas 
vão ser revisadas a cada cinco 
anos. E mais: os países vão fa-
zer uma adaptação nela. É essa 
pressão da sociedade, esse 
movimento dos parlamentos, 
essa atividade que o mundo 
inteiro vai ter que fazer para 
que o acordo se materialize 

— ressaltou Viana.
A comissão decidiu que vai 

apoiar a rápida aprovação 
de dois projetos de lei, um 
deles de Jorge Viana, o PLS 
750/2015, que altera a Política 
Nacional sobre Mudança do 
Clima para atualizar as metas 
de redução da emissão de ga-
ses de efeito estufa para 37% 
em 2025 e 43% em 2030, com 
base nas emissões de 2005.

O presidente da comissão, 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-PE), afirmou que 
a aprovação das propostas vai 
contribuir com a implemen-
tação do acordo.

— Vamos agilizar o apoia-
mento aos projetos [incluído o 
de Viana] para que a comissão 
possa dar sua contribuição.

Observado por Fernando Bezerra Coelho, Sérgio Souza apresenta seu relatório
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O PLENáRIO DO Senado 
aprovou ontem a Medida 
Provisória (MP) 690/2015, 
que acaba com a desoneração 
de produtos de informática e 
eleva o imposto das chamadas 
bebidas quentes, categoria 
que inclui o vinho, o uísque e 
a cachaça. 

A proposta vai agora para 
a sanção da Presidência da 
República.

A MP prevê aumento do 
Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) incidente 
nos vinhos, mas com redução 
do percentual a cada ano (de 
6% em 2016 para 5% em 2017), 
e fixa o teto de 17% para a 
tributação sobre a cachaça. 

Quanto aos produtos de 
informática, o texto propõe a 
retomada da isenção do PIS-
-Pasep e da Cofins de forma 
parcial em 2017 e em 2018 
(50%). A partir de 2019, a 
isenção volta a ser concedida 
de forma integral. 

O benefício ao setor está 

previsto na Lei do Bem (Lei 
11.196/2005) e fez parte do 
Programa de Inclusão Digital, 
criado para ampliar a produ-
ção nacional de equipamentos 
de informática. O objetivo das 
medidas é elevar a arrecada-
ção federal.

A MP ainda determina que 
a partir de 2016 as empresas 
detentoras de direitos de autor, 
imagem, nome, marca ou voz 
terão que pagar o Imposto de 
Renda (IR) e a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) que incidem sobre 
o lucro com base em toda a 
receita auferida, sem nenhum 
desconto, como ocorre hoje. 

O governo alega que é co-
mum que pessoas físicas 
detentoras de direitos, como 
artistas e escritores, criem 
empresas para recebê-los. Elas 
acabam pagando menos im-
posto do que os trabalhadores 
assalariados. 

O governo estima arrecadar 
R$ 8,2 bilhões a mais em 2016, 

quando as principais altera-
ções entrarão em vigor.

Apesar de declarar voto 
favorável à medida, Walter Pi-
nheiro (Pt-BA) lamentou que 

o ajuste fiscal tenha imposto 
a necessidade de “recuo” em 
relação aos benefícios da Lei 
do Bem. Ele manifestou temor 
de que a elevação de tributos 

sobre bens de informática 
coloque o Brasil em “rota de 
dificuldade” como conse-
quência do atraso na adoção 
de novas tecnologias.

Aprovado tributo maior para vinho e computador
Medida provisória, que agora vai para a sanção presidencial, faz parte do pacote de ajuste fiscal do governo. Texto prevê, porém, que impostos serão reduzidos no futuro

O Plenário do Senado rejei-
tou ontem projeto do senador 
Lindbergh Farias (Pt-RJ) que 
ampliava as atribuições do 
Banco Central. O texto (PLS 
477/2011 — Complementar)
dá ao BC a competência de 
estimular o crescimento eco-
nômico e a geração de empre-
gos, além do objetivo atual de 
controle da inflação e garantia 
da estabilidade monetária.

A proposta recebeu 32 votos 
favoráveis e 31 contrários, mas, 
por ser projeto de lei comple-
mentar, exigia 41 votos “sim” 
para a aprovação. Lindbergh 
informou que vai reapresentar 
o texto em 2016, por acreditar 
que, com um amplo debate, 
será possível aprová-lo.

O projeto alterava a lei cria-
dora do Banco Central (Lei 
4.595/1964) para igualá-lo a 
instituições como os bancos 
centrais dos Estados Unidos 
e da Austrália e o europeu, 
regidos por legislações que 
deixam claro o impacto das 
esferas monetária e financeira 
na economia real. O senador 
disse que o texto é inspirado 
no banco central norte-ame-
ricano, o FED, que tem duplo 
mandato: controle de inflação 
e proteção do emprego. 

— No nosso Banco Central, 
temos um mandato único, 
que é de controle da inflação, 
a estabilidade monetária. Não 
mexi no que é fundamental, 
ou seja, o regime de metas da 
inflação. O que queremos é 
colocar outra atribuição para, 
na hora da decisão do Banco 
Central, também se levar 
em consideração a atividade 
econômica e o desemprego 

— defendeu Lindbergh.
A proposta recebeu apoio 

de senadores como Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), Ricar-
do Ferraço (PMDB-ES) e João 
Capiberibe (PSB-AP). Para o 
líder do PSB, hoje o BC tenta 
controlar a inflação aumen-
tando juros. O resultado é o 
crescimento da inflação, disse.

— Quanto mais alta a taxa 
de juros, maior o desemprego. 
É uma tragédia. Quem vai se 
responsabilizar com a geração 
de emprego? Porque se você 
aumenta a taxa de juros, você 
está desempregando milhões 
— argumentou Capiberibe.

Mais discussão
Para os líderes de oposição, 

o projeto deveria contar com 
notas técnicas e pareceres dos 
órgãos envolvidos na questão. 
Os principais questionamentos 
foram se o BC estaria preparado 
para assumir essa atribuição e 
se os Ministérios do Planeja-
mento e da Fazenda estariam 
dispostos a perder o controle 

da política de desenvolvimento 
econômico do país. Por isso, 
defenderam a discussão mais 
aprofundada do projeto.

— É estranho não se ter, em 
algo dessa envergadura, uma 
nota técnica do Ministério da 
Fazenda, do Planejamento, do 
próprio Banco Central. Seria 
importante ouvir a autoridade 
monetária do Brasil para que 
pudéssemos fazer algo em 
consonância com o espírito 
do próprio Banco Central — 
cobrou o líder do PSDB, Cássio 
Cunha Lima (PB).

O líder do DEM, Ronaldo 
Caiado (GO), também quis 
saber se a nova atribuição 
seria repassada diretamente 
ao BC ou se seria criada uma 
nova estrutura para cuidar do 
crescimento econômico e da 
geração de empregos.

O líder do governo no Con-
gresso, senador José Pimentel 
(Pt-CE), acrescentou que a 
ampliação das competências 
poderia ser feita por decreto 
presidencial. 

O Senado iniciou ontem a 
discussão do projeto de Lei de 
Responsabilidade das Estatais, 
mas a votação foi transferida 
para hoje. 

O projeto estabelece nor-
mas de governança corpo-
rativa e regras para compras 
e licitações que atendam as 
especificidades de empresas 
públicas e sociedades de eco-
nomia mista. 

O texto é resultado de uma 
comissão mista criada para 
normatizar a atuação das 
estatais. Se for aprovada, a 
proposta irá para a Câmara 
dos Deputados.

As normas serão aplicadas 
a toda e qualquer empresa 
pública e sociedade de eco-
nomia mista da União, dos 
estados, do Distrito Federal e 
dos municípios. 

O projeto inclui as estatais 
que exploram atividade eco-
nômica em sentido estrito, 
como o Banco do Brasil, as 
que prestam serviços públicos, 
como a Companhia Nacional 

de Abastecimento (Conab), 
e as que exploram atividade 
econômica sujeita ao regime 
de monopólio da União, como 
a Casa da Moeda.

tasso Jereissati (PSDB-CE) 
leu seu relatório sobre o proje-
to e disse que o texto incorpora 
propostas que se encontram 
em tramitação no Senado, de 
autoria dos senadores Aécio 
Neves (PSDB-MG) e Walter 
Pinheiro (Pt-BA) e do ex-
-senador José Sarney. 

Ele observou ainda que o 
projeto é uma resposta à socie-
dade aos inúmeros escândalos 
e descaminhos ocorridos nas 
empresas estatais em 2015.

— Boa parte das mazelas 
morais e da falta de credibi-
lidade que estamos sofrendo 
decorre de desvios, de ine-
ficiência e da corrupção nas 
empresas estatais. Com esse 
projeto, estamos nos propondo 
uma resposta de que a socie-
dade precisa a esses desman-
dos que tanto mal fazem aos 
valores deste país — afirmou.

Rejeitado projeto que amplia atuação do BC Lei de Responsabilidade das 
Estatais deve ser votada hoje

Os senadores Magno Malta, Walter Pinheiro e Humberto Costa conversam na sessão em que o Plenário aprovou a MP 690

Por ser projeto de lei complementar, texto exigia 41 votos “sim” para aprovação

O relator Tasso Jereissati, que incorporou outros três projetos ao texto final
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Congresso aprova Plano Plurianual 2016–2019
O documento prevê ampliação de 50% nos investimentos federais no quadriênio, com prioridade para a educação, crescimento do PIB de até 2,5% ao ano e inflação no centro da meta

O CONGRESSO APROVOU 
ontem o Plano Plurianual 
(PPA) 2016–2019, que orienta-
rá a elaboração orçamentária 
federal nos próximos quatro 
anos. O texto destina R$ 8,2 
trilhões para serem aplicados 
no quadriênio. 

Mesmo diante de um cená-
rio de retração da economia, o 
PPA prevê um aumento de 51% 
dos investimentos federais em 
relação ao PPA 2011–2015. 
Cerca de R$ 3,7 trilhões serão 
destinados aos programas 
sociais e à segurança pública. 
O segundo setor mais bene-
ficiado é o de infraestrutura, 
com R$ 1,4 trilhão.

Em relação aos indicadores 
econômicos, o PPA antevê um 
pequeno aumento do PIB na-
cional em 2016 (0,2%) seguido 
de crescimentos mais expres-
sivos a partir do ano seguinte: 
1,7% em 2017, 2% em 2018 e 
2,5% em 2019. 

A inflação, atualmente pró-
xima dos 10%, tem previsão de 
queda para 5,4% em 2016. Nos 
três anos seguintes, segundo a 
previsão do PPA, o índice ficará 
em 4,5%, correspondente ao 
centro da meta do governo.

Os programas da área edu-
cacional tiveram prioridade. 

É a primeira vez que o Plano 
Plurianual é elaborado em 
consonância com o Plano 
Nacional de Educação (PNE), 
promulgado em 2014 e que, 
entre outras determinações, 
exige investimento mínimo 
de 7% do PIB no setor até 2019 
— justamente o último ano de 
vigência do PPA.

Alfabetização
Dentro desse contexto, o pla-

no prevê a construção de 4 mil 
escolas de educação básica até 
2019 e, dentro do mesmo prazo, 
pretende alcançar o índice de 

95% de alfabetização entre os 
cidadãos a partir dos 15 anos 
de idade.

O Programa Educação para 
todos, um compromisso firma-
do em 2000 pelo Brasil com a 
Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (Unesco), ganha 
mais corpo no novo PPA. 

O texto estabelece como 
metas o apoio à construção de 
3 mil unidades de educação 
básica e a ampliação da oferta 
de matrículas na educação em 
tempo integral (5 milhões de 
vagas), no Pronatec (5 milhões 

de vagas) e em cursos de gradu-
ação presencial em instituições 
federais de ensino (1,4 milhão 
de vagas).

Fiscalização
Depois da área social, a mais 

beneficiada é a de infraestru-
tura, com cerca de 21% dos 
recursos dos programas temá-
ticos. Entre as metas de maior 
destaque, estão as relacionadas 
a habitação: disponibilizar 
3 milhões de moradias pelo 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida e ampliar o número de 
domicílios urbanos atendidos 

por fornecimento de água (de 
54,8 milhões para 57,8 milhões) 
e saneamento básico (de 46,8 
milhões para 49,6 milhões).

O relator do plano, deputado 
Zeca Dirceu (Pt-PR), destacou 
que o PPA traz mais mecanis-
mos de fiscalização das ações 
de governo. O Executivo deverá 
informar periodicamente a 
relação entre o plano e a 
execução dos Programas de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) e de Investimento em 
Logística (PIL). Além disso, o 
relatório anual de avaliação 
do PPA deverá conter análises 
do cenário macroeconômico.

— Esse PPA aperfeiçoa a 
capacidade de o Brasil não só 
planejar e estabelecer grandes 
metas, mas cumpri-las — disse.

A costura política do texto 
também foi destacada. Segun-
do Dirceu, apenas 42 emendas 
parlamentares ao projeto foram 
rejeitadas, em oposição a mais 
de 1.000 intervenções de depu-
tados e senadores que ficaram 
de fora do PPA anterior.

— tive o cuidado de entender 
e valorizar a intervenção dos 
parlamentares, que trouxeram 
o sentimento das suas regiões 
e dos setores em que atuam.
(Com Agência Câmara e EBC)

Ministério da Saúde, MEC, Presidência e 
Poder Judiciário ganham créditos especiais

O Congresso Nacional aprovou on-
tem oito projetos que abrem crédito 
extra em favor de órgãos do Executivo. 
A proposta aprovada de maior valor é 
o PLN 13/2015, que libera R$ 187,27 
milhões para os Ministérios da Ciência, 
tecnologia e Inovação, da Educação e 
da Cultura. A maior parte dos recursos 
(R$ 181,92 milhões) vai para o Ministé-
rio da Educação, sendo que R$ 169,23 
milhões serão destinados ao Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio teixeira (Inep), 
que é responsável pela aplicação das 
provas do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e do Exame Nacional do 
Desempenho dos Estudantes (Enade).

também foram aprovados dois pro-
jetos para reforço na área da saúde. O 
PLN 8/2015 libera R$ 5 milhões para 
diversos ministérios, sendo que a maior 
parte — cerca R$ 3,3 milhões — vai para 
ações de aperfeiçoamento do Sistema 
único de Saúde (SUS), financiadas pelo 
Fundo Nacional de Saúde (FNS), nos 
municípios de Lagoa dos Patos (MG), 
Caldas Novas (GO), turvelândia (GO), 
e Bilac (SP). Já o PLN 9/2015 destina 
R$ 6 milhões para reforçar a dotação 
de diversas ações, sendo que a maior 
parte dos recursos (R$ 3,6 milhões) 
segue para o SUS, que deve aplicá-los 
nas cidades de Camaragibe (PE) e Le-
opoldina (MG) e no Distrito Federal.

O PLN 11/2015 abre crédito especial 
de R$ 50 milhões em favor das Justi-
ças Federal, Eleitoral e do trabalho e 
do Ministério Público da União para 
construir, ampliar e adquirir edifícios.

O Congresso também aprovou o PLN 

27/2015, que abre crédito suplementar 
de R$ 44,3 milhões em favor da Pre-
sidência da República, da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres e da 
Controladoria-Geral da União (CGU). 
Na Presidência, os recursos — R$ 41 
milhões — serão destinados à aquisi-
ção de equipamentos de tecnologia 
da informação para a Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC).

Na Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, o montante (R$ 1,2 milhão) 
vai para a aquisição de duas unida-
des móveis para o atendimento das 
mulheres em situação de violência 
no campo e nas florestas. Já na CGU, 
o recurso (R$ 2,2 milhões) será usado 
na continuidade da construção dos 
edifícios-sede do órgão nos estados do 
Rio Grande do Norte e de Pernambuco.

O Congresso aprovou ainda o PLN 
17/2015, que abre crédito suplementar 
de R$ 17,5 milhões em favor do Mi-
nistério da Agricultura, destinados à 
infraestrutura de apoio à produção e 
manutenção de vias de escoamento. 
também será destinado a beneficiar 
a Companhia Nacional de Abasteci-
mento no desenvolvimento do abas-
tecimento agroalimentar.

também foi aprovado o PLN 15/2015, 
que abre crédito especial para o minis-
tério da Saúde. O dinheiro será usado 
em programas e projetos no Rio Grande 
do Norte, na Paraíba e em São Paulo.

Já o PLN 12/2015 libera crédito de 
R$ 593,1 mil, sendo a maior parte (R$ 
419,5 mil) destinada à Secretaria de 
Portos para o atendimento de despesas 
da posse de servidores em 2014.

Com superavit, Orçamento de 2016 passa 
em comissão e hoje terá votação final

A Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) aprovou ontem a proposta 
orçamentária de 2016 (PLN 7/2015), 
que prevê despesas de R$ 3 trilhões. 
Os números finais do projeto, relatado 
pelo deputado Ricardo Barros (PP-PR), 
só serão conhecidos hoje, depois que 
as mudanças aprovadas ontem, por 
meio de destaques de deputados e se-
nadores, forem incorporadas ao texto.

O parecer final de Barros será votado 
hoje no Plenário do Congresso, às 10h. 

Para viabilizar a votação da CMO, 
foram feitos acordos nos últimos dias 
entre o relator, o líder do governo na 
comissão, deputado Paulo Pimenta 
(Pt-RS), a presidente, senadora Rose 
de Freitas (PMDB-ES), e os demais 
líderes no colegiado.

O Orçamento foi elaborado prevendo 
um superavit primário de R$ 24 bilhões 
para o governo federal, valor que está 
previsto na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), e de R$ 6,5 bilhões para 
estados e municípios. 

Barros lembrou que o texto foi apro-
vado no mesmo dia em que a agência 
de classificação de risco Fitch retirou 
o selo de bom pagador do Brasil. Ele 
destacou a importância da aprovação 
do Orçamento com superavit:

— Fizemos a nossa parte. Respon-
savelmente, decidimos que a meta 
será positiva.

A meta de R$ 24 bilhões reverte a 
situação do projeto orçamentário que 
chegou ao Congresso em agosto, com 
deficit de R$ 30,5 bilhões. 

— É a melhor notícia das últimas se-
manas. O Brasil terá um norte — disse o 

primeiro-vice-presidente da comissão, 
deputado Jaime Martins (PSD-MG).

Em relação ao Bolsa Família, a CMO 
aprovou a manutenção do valor pro-
posto pelo governo (R$ 28,1 bilhões). 
Barros tentou reduzir a dotação em R$ 
10 bilhões, valor que ele considerava 
suficiente para garantir a manutenção 
dos beneficiários em dia com as regras 
do programa e reprimir fraudes.

— Só o Bolsa Família não contribuiu 
para o ajuste fiscal — criticou Barros, 
que não teve apoio de nenhum partido 
governista ou da oposição para o corte.

Cortes
 Apesar de a proposta sair com um 

valor maior do que veio do governo, 
resultado do aumento das receitas 
estimadas pelo Congresso, o parecer 
final contempla cortes de gastos de 
órgãos dos três Poderes, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública.

Os gastos com funcionalismo público 
diminuíram entre a proposta original 
e o parecer aprovado, passando de R$ 
287,5 bilhões para R$ 277,3 bilhões. Em 
relação aos investimentos públicos, 
houve crescimento de 20%.

também houve mudanças nas re-
ceitas, apesar de Barros e o relator da 
Receita, senador Acir Gurgacz (PDt-
RO), terem tentado evitar ganhos 
expressivos para não elevar a proposta 
com tributos de difícil arrecadação. 
Segundo Barros, a receita contempla 
“de R$ 100 bilhões a R$ 120 bilhões que 
não serão arrecadados”. Na prática, esse 
valor indica o contingenciamento que 
o Orçamento poderá sofrer em 2016.

Renan Calheiros preside sessão em que foi aprovado o PPA: apenas 42 emendas rejeitadas contra 1.000 do plano anterior
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