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Senado foi produtivo apesar  
de ano atípico, afirma Renan

Aprovada ontem em sessão conjunta do Senado  
e da Câmara, proposta orçamentária de 2016  
segue agora para a sanção presidencial

Ataídes, relator no Conselho de Ética, e Elmano Férrer

Congresso aprova Orçamento com previsão de superavit

Ataídes relatará caso  
de Delcídio em conselho

De acordo com a proposta orçamen-
tária para 2016, o setor público deverá 
perseguir um saldo positivo de R$ 30,5 
bilhões nas contas. Do total, R$ 24 bi-
lhões caberão ao governo federal e R$ 6,5 
bilhões aos estados, municípios e Distri-
to Federal. Mesmo assim, o texto estima 
uma queda de 1,9% no PIB. O Orçamento 
também prevê inflação de 6,47% e esta-
belece o salário mínimo em R$ 871. A 
volta da CPMF está prevista com uma 
arrecadação de R$ 10,1 bilhões. Uma 
proposta na Câmara recria o tributo.  3

Ataídes Oliveira, do PSDB, foi sorteado 
ontem para relatar o caso de Delcídio do 
Amaral, do PT, no Conselho de Ética do Se-
nado. Delcídio está preso sob a acusação de 
tentar atrapalhar a Operação Lava-Jato. O 
conselho decidiu arquivar uma representa-
ção contra Randolfe Rodrigues, da Rede.  9

Presidente da Casa avaliou, em discurso de fechamento 
dos trabalhos legislativos, que, mesmo diante das 
crises econômica e política, Congresso não se omitiu e 
aprovou propostas de interesse para o país neste ano

Para Renan Calheiros, 
o Senado contribuiu, 
em 2015, para 

avançar na legislação de 
temas importantes, como 
a reforma do Código Civil, 
a regulamentação dos 
direitos das domésticas e 
a discussão de um novo 
pacto federativo. O senador 
apontou também temas que 

devem estar na pauta de 
2016, como a independência 
do Banco Central. Ele 
defendeu ainda que, na 
condução de crises, como 
a deste ano, as intituições 
públicas devem se basear na 
legalidade e no equilíbrio. 
E ressaltou a economia 
da Casa de quase R$ 500 
milhões em 2015.  6 e 7

Renan preside última sessão do Plenário neste 
ano e, em balanço das atividades, destaca 

produtividade, transparência e economia do Senado

STF dá autonomia a Senado no impeachment
O Supremo decidiu que, caso 

a Câmara dê prosseguimento ao 
processo de impeachment da pre-
sidente Dilma Rousseff, o Senado 

terá autonomia para arquivá-lo — 
os senadores não estão obrigados a 
seguir os deputados. Renan Calhei-
ros apoiou a decisão.  11

Observado por Eunício e Caiado, Collor fala sobre processo que o tirou da Presidência em 1992

Empresa de 
advocacia poderá 
ter sócio único  12

Comissão pede 
mais recursos para 
extensão rural  5

Plenário decide 
barrar projetos 
autorizativos  12

Ministérios e 
estatais receberão 
verba extra  4

Casa dá reajuste 
de 5,5% em 2016 
para servidores

Projeto de lei aprovado 
ontem em Plenário conce-
de reajuste de 21,3% sobre a 
remuneração dos servidores 
do Senado em 4 parcelas 
anuais: 5,5% a partir de 
1º de janeiro de 2016; 5% 
aplicado sobre as tabelas 
vigentes em 31 de dezem-
bro de 2016, a partir de 1º 
de janeiro de 2017; 4,8% em 
relação ao ano anterior, a 
partir de 1º de janeiro de 
2018; e 4,5% a partir de 1o 

de janeiro de 2019. A pro-
posta segue para exame da 
Câmara dos  Deputados.  2
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O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, afirmou 
que não há necessidade de 
convocação do Congresso 
durante o recesso parlamentar. 
Segundo ele, o Congresso já 
fez a sua parte qualificando 
o ajuste e votando matérias 
orçamentárias.

— A pior coisa que pode 
acontecer para o Congresso 
é uma convocação no recesso 
sem ter uma maciça presença 
dos deputados e senadores 
e não ter uma pauta efetiva 
e urgente que justifique a 
necessidade da convocação.

O ex-senador por Rondô-
nia Claudionor Couto Roriz 
morreu  na quarta-feira,  em 
Fortaleza. A informação foi 
dada em Plenário por Valdir 
Raupp (PMDB-RO). 

— Queria externar os nos-
sos sentimentos à sua esposa, 
Percídia, aos filhos, Noeli e 
Fabiano. E a todos os amigos 
e familiares do ex-senador 
Claudionor Roriz, os nossos 
mais sinceros sentimentos 
— disse o senador.

Roriz nasceu em Jardim 
(CE), em 2 de abril de 1939. 
Estudou medicina na Univer-
sidade Federal de Pernam-
buco. Exerceu mandato de 
senador por Rondônia entre 
1983 e 1985.

O PLENáRIO A PROVOU 
ontem o projeto de lei do 
Senado (PLS) que trata das 
tabelas de vencimentos dos 
servidores efetivos da Casa. 
A proposta concede reajuste 
de 21,3% sobre a remunera-
ção, distribuídos em quatro 
parcelas anuais.

Pelo texto aprovado (PLS 
553/2015), as parcelas serão 
divididas da seguinte forma: 
5,5% de reajuste a partir de 1º 
de janeiro de 2016; 5% aplica-
do sobre as tabelas vigentes 
em 31 de dezembro de 2016, a 
partir de 1º de janeiro de 2017; 
4,8% em relação ao ano ante-
rior a partir de 1º de janeiro 
de 2018; e 4,5% a partir de 1o 

de janeiro de 2019.
Em Plenário, foram apro-

vadas três emendas ao texto, 
entre elas a de Paulo Paim 
(PT-RS), que faz o reajuste 
indicir sobre todas as partes 
que compõem a remuneração, 
e não apenas sobre as que são 
calculadas sobre o vencimento 
básico. 

O senador explicou que 
a medida se justifica por se 

tratar de reajuste concedido 
“a título de revisão geral, em 
caráter uniforme a todos os 
servidores”.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, afirmou que 
o reajuste é dado na forma da 
lei, a exemplo do que foi feito 
pela Câmara dos Deputados, 
pelo Executivo e pelo Judici-

ário. Os recursos financeiros 
necessários ao custeio das 
alterações correrão por conta 
de dotações orçamentárias 
específicas, previstas em anexo 
próprio da lei orçamentária, 
para o Senado Federal.

A proposta segue agora 
para análise da Câmara dos 
Deputados.

O programa Agenda Econô-
mica, da TV Senado, abordará 
neste domingo a situação das 
pequenas e microempresas.

Fim de ano costuma ser 
uma época boa para o setor 
produtivo, mas, em tempos 
de crise econômica, o cenário 
tem sido de demissões e queda 
nas vendas e na produção. Um 
dos segmentos fortemente 
afetados é justamente o das 
pequenas  e microempresas: 
são 9 milhões de estabeleci-
mentos no país, que respon-

dem por 27% do PIB e 52% dos 
empregos formais. 

O orçamento e o fluxo de 
caixa menores tornaram es-
ses negócios especialmente 
vulneráveis às turbulências 
na área econômica. Para 
tratar do tema, o convidado 
é o diretor-superintendente 
do Sebrae-DF, Valdir Oliveira.

A Rádio Senado apresenta 
hoje, às 18h, uma reportagem 
especial sobre as conse-
quências do rompimento 
da barragem de dejetos da 
mineradora Samarco no 
distrito de Bento Rodrigues, 
em Mariana (MG). 

No total, 660 quilômetros 
de rios foram afetados e 
1.469 hectares de terra foram 
destruídos. 

Os números do desastre 
provocado pelo rompimento 
da barragem do Fundão são 
catastróficos.

No entanto, para além 
desses dados mensuráveis, 
existem prejuízos humanos, 
históricos e ambientais que 
não podem ser calculados. 

A reportagem “Mariana, 
5/11: relatos de uma tragé-
dia” é um registro desses 
danos, que, embora intan-
gíveis, podem ser sentidos 
na fala de quem perdeu 
parentes, amigos, a casa, a 
plantação, a criação, o bicho 
de estimação. 

A reportagem destaca o 
sentimento de quem perdeu 
seu lugar de pertencimento 
e de memória.

Realizada em parceria com 
a Rádio Ufop Educativa e a TV 
Ufop, ligadas à Universidade 
Federal de Ouro Preto (Ufop), 
a reportagem apresenta o 
ponto de vista de quem per-
deu tudo no maior desastre 
socioambiental do Brasil.

A reportagem tratará tam-
bém das ações do Ministério 
Público de Minas Gerais, da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU) e do Movimento 
dos Atingidos por Barra-
gens (MAB) para assegurar 
os direitos da população 
impactada pelo desastre 
socioambiental. 

Também informará o ou-
vinte sobre os debates que 
ocorrem no Senado com o 
objetivo de evitar novas tra-
gédias como a que aconteceu 
em Minas Gerais.

A reportagem especial  da 
Rádio Senado será reprisa-
da amanhã e no domingo e 
também poderá ser ouvida 
na internet.

Os senadores aprovaram 
ontem o PRS 59/2015, apre-
sentado pela Mesa Diretora, 
que consolida as alterações 
na estrutura administrativa 
da Casa implantadas ao lon-
go de 2015. A proposta traz 
as regras que, segundo os 
senadores, geram economia 
e eliminam sobreposições e 
redundâncias.

A justificativa do projeto 
informa que, entre 2013 e 
2014, foram poupados R$ 
500 milhões e, neste ano, 

foram R$ 100 milhões. Além 
disso, houve ganhos de 
controle com transparência.

“Foram inúmeras cor-
reções na estrutura admi-
nistrativa, racionalizando 
contratos e benefícios sem 
justificativas plausíveis para 
sua continuidade, sem falar 
no contínuo aperfeiçoa-
mento de procedimentos 
para agilizar e aumentar em 
escala e economia o uso do 
dinheiro público”, assinala 
o relatório da Mesa.

Programa da TV Senado aborda 
dificuldades das microempresas

Rádio mostra drama dos atingidos 
por rompimento de barragem

Funcionários da Casa terão cerca de 5% de reajuste anual até 2019, com recursos previstos na lei orçamentária 

Para o presidente do Congresso, não há uma pauta que justifique a convocação

Cearense, Roriz era médico e foi 
senador entre 1983 e 1985 

Servidores do Senado terão 
reajuste de 5,5% em 2016 

Proposta reajusta em 21,3% os vencimentos básicos dos servidores, divididos em quatro parcelas 
anuais. Emenda de Paulo Paim garante que o aumento incida sobre todas as parcelas da remuneração    

Para Renan, não será preciso convocar Congresso

Claudionor Roriz, ex-senador  
por Rondônia, morre aos 76
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Mudanças na estrutura 
da Casa são consolidadas

 �Como ouvir 
Hoje às 18h, amanhã às 10h 
e no domingo às 17h 
www.senado.leg.br/radio

 �Programa Agenda Econômica 
Domingo às 13h e 23h 
http://bit.ly/AgendaEconomicaTV
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O CONGRESSO APROVOU 
ontem o projeto da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) para 
2016, que segue à sanção 
presidencial. O texto prevê 
queda de 1,9% do produto 
interno bruto (PIB) e inflação 
de 6,47%. Também estima 
que a dívida pública chegará 
a 71,1% do produto interno 
bruto (PIB), embora seja 
esperado um superavit fiscal 
(saldo positivo nas contas) de 
R$ 30,5 bilhões — 0,5% do PIB.

O texto (PLN 7/2015) fixa 
em R$ 871 o salário mínimo 
a ser pago a partir de 1º de 
janeiro e inclui receitas de R$ 
10,1 bilhões com a eventual 
recriação da Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF).

Os deputados e senadores 
acolheram as mudanças 
propostas pelo relator-geral 
do Orçamento, deputado 
Ricardo Barros (PP-PR), que 
promovem redução de des-
pesas de praticamente todos 
os órgãos públicos e cortes em 
programas sociais. 

A meta de superavit fiscal de 
R$ 30,5 bilhões vale para todo 
o setor público nacional, in-
cluindo estados, municípios e 
Distrito Federal. Para a União, 
a economia para pagamento 
da dívida deverá ser de R$ 24 
bilhões, cabendo aos demais 
entes outros R$ 6,5 bilhões . O 
projeto original do Orçamento, 

que o Executivo entregou em 
agosto, previa um deficit fiscal 
(saldo negativo) também na 
casa dos R$ 30,5 bilhões.

Cortes
Entre os programas que te-

rão dotações reduzidas deste 
ano para o próximo estão o 
Minha Casa, Minha Vida, de 
R$ 14 bilhões para R$ 4,3 bi-
lhões, e o Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec), de  
R$ 4 bilhões para R$ 1,6 bilhão. 

Por outro lado, o Bolsa 
Família, que teve a redução 
defendida pelo relator-geral, 
deverá receber R$ 28,1 bilhões, 
acréscimo de R$ 1 bilhão em 
relação ao valor de 2015.

Os cortes foram feitos em 
relação à proposta original 
do Executivo e envolvem 
principalmente as despesas 
de custeio. Os gastos com 
pessoal, por exemplo, passa-
ram de R$ 287,5 bilhões para  
R$ 277,3 bilhões. 

Os três Poderes e o Minis-
tério Público foram afetados. 
No caso mais extremo, o do 
Judiciário, os cortes atingiram 
20% do custeio.

Apenas os Ministérios da 
Educação e da Saúde terão 
mais dinheiro disponível no 
próximo ano, devido às desti-
nações de recursos previstas  
nas emendas individuais de 
parlamentares.

O fundo partidário, destina-
do aos partidos políticos, foi 
elevado de R$ 311,4 milhões, 
valor previsto no projeto origi-
nal apresentado pelo governo 
em agosto, para R$ 845,3 
milhões, quantia próxima 
da autorizada para este ano  
(R$ 867,6 milhões). 

Receitas
A previsão das receitas fe-

derais para 2016 foi fixada em  
R$ 1,219 trilhão e chega a  
R$ 1,451 trilhão se forem in-
cluídos os impostos compar-
tilhados com estados, Distrito 
Federal e municípios. 

Essa previsão inclui R$ 
10,1 bilhões provenientes de 
uma eventual volta da CPMF. 
Já tramita na Câmara dos 
Deputados uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que recria o tributo.

A inclusão da CPMF na 
proposta orçamentária foi 
contestada por parlamentares 
da oposição. Eles condenaram 
a incorporação de uma fonte 
de recursos que classificaram 
como fictícia, já que ainda  
não existe. Deputados e se-
nadores da base do governo 
argumentaram que contar 
desde já com a CPMF é uma 
boa sinalização.

O relator-geral do Orça-
mento, deputado Ricardo 
Barros, e o relator da receita, 
senador Acir Gurgacz (PDT-
RO), tentaram evitar ganhos 
expressivos para não inflar o 
Orçamento com tributos de 
difícil arrecadação. 

Mesmo assim, para Bar-
ros, as receitas estão entre  
R$ 100 bilhões e R$ 120 bilhões 
acima da capacidade real de 
arrecadação. Na prática, o 
valor indicaria o tamanho 
do contingenciamento que o 
Orçamento poderá sofrer.

Flexibilidade
O governo federal ainda 

espera aprovar no Congresso a 
prorrogação da Desvinculação 
de Receitas da União (DRU). 
O mecanismo dá mais flexi-
bilidade para definir as fontes 
de receita que financiarão as 
despesas de 2016. O assunto 
é debatido por comissão es-
pecial da Câmara.

Ainda em relação a rema-
nejamentos orçamentários, 
tanto a LOA quanto a LDO (leia 
matéria ao lado) trazem restri-
ções à inclusão ou exclusão de 
obras no Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC), 
um dos principais destinos 
de investimentos do governo 
federal. Agora o governo só 
poderá incluir ou excluir do 

PAC até 10% do total de obras 
que integram o programa. Até 
aqui havia a possibilidade de 
livre alteração.

Outra mudança limita o 
remanejamento de recursos 
dentro do programa. Na lei 
atual, o governo pode redis-
tribuir para uma única obra 
até 30% do valor global do 
PAC. O texto aprovado ontem 
determina que o remaneja-
mento ficará limitado a 30% 
do valor da própria obra e o 
dinheiro terá de sair de outra 
ação do PAC.

O objetivo da mudança é um 
maior rigor com os recursos 
cuja aplicação é feita sob as 
regras particulares do PAC. As 
obras que fazem parte do pro-
grama têm prioridade na exe-
cução e podem se beneficiar 
do Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC), 
que agiliza as licitações.

Para viabilizar as votações 
na Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) e no Plenário 
do Congresso, foram feitos 
acordos nos últimos dias, entre 
o relator-geral, a presidente, 
senadora Rose de Freitas 
(PMDB-ES), o líder do governo 
na comissão, deputado Paulo 
Pimenta (PT-RS), e os demais 
líderes no colegiado e nas duas 
Casas do Congresso.

— O que foi feito na CMO 
não tem chancela de nome 
algum em particular. É um 
esforço de todos os partidos 
em prol da recuperação eco-
nômica do país — disse Rose 
de Freitas.

Em relação aos investimen-
tos públicos, houve crescimen-
to. Os números ainda são pro-
visórios, mas os investimentos 
financiados pelas estatais 
vão somar R$ 96,8 bilhões 
em 2016. Já os financiados 
pelos orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social somarão 
R$ 45,2 bilhões. No total, os 
investimentos sobem 20% em 
relação ao projeto original.

(Com Agência Câmara)

Antes da votação do Orça-
mento, também foi aprovado 
pelo Congresso o projeto da 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) de 2016. O texto 
orientou a elaboração da pro-
posta do Orçamento e seguiu 
para a sanção presidencial. 

Relatado pelo deputado 
Ricardo Teobaldo (PTB-PE), 
o projeto (PLN 1/2015) esta-
beleceu a meta de superavit 
primário para o setor público 
de R$ 30,5 bilhões, número 
reproduzido na proposta 
orçamentária. Estados e mu-
nicípios deverão fechar o ano 
com saldo positivo de R$ 6,5 
bilhões. Já o governo federal 
deverá perseguir superavit de  
R$ 24 bilhões.

Na versão original do PLN 
1/2015, enviado pelo Execu-
tivo, as metas de superavit 
primário eram de R$ 104,5 
bilhões para o governo fede-
ral e de R$ 22,2 bilhões para 
os demais entes.

Uma primeira redução da 
meta do governo federal, 
para R$ 34,4 bilhões, havia 
sido aprovada pela CMO.  
A mudança foi negociada 
pelo governo com os líderes 
de partidos na comissão.

O parecer final da proposta 
orçamentária de 2016, apre-
sentado na semana passada 
pelo relator-geral, deputado 
Ricardo Barros (PP-PR), 
foi elaborado com a meta 
de R$ 34,4 bilhões. Como 
a economia que o governo 
terá de fazer será menor  
(R$ 24 bilhões), Barros po-
derá direcionar a diferença  
para despesas.

Por acordo entre os líderes, 
ficou decidido que o valor 
será incorporado, integral-
mente, ao Programa Bolsa 
Família. Com isso, a dotação 
do principal programa social 
do governo retorna ao valor 
proposto pelo Executivo, 
de R$ 28,1 bilhões. Barros  
havia proposto um corte de  
R$ 10 bilhões na ação.

Descontos
Superavit primário é uma 

poupança que o governo faz 
para controlar a expansão 
da dívida pública federal. O 
indicador é acompanhado 
pelos agentes do mercado 
(empresários e investidores) 
para avaliar a saúde fiscal do 
país. A última vez que a União 
fechou o ano com superavit 

foi em 2013. Em 2014, houve 
deficit de R$ 32,5 bilhões. 
Para 2015, a previsão é de 
saldo negativo ainda maior.

Desde 2005, a LDO contém 
comandos que permitem 
ao governo reduzir a meta 
fiscal até determinado valor 
utilizado em investimentos 
prioritários. Mas somente 
a partir da crise financeira 
internacional, em 2009, 
é que o desconto passou, 
efetivamente, a ser feito na 
meta. Em 2013, por exem-
plo, o superavit da União foi 
fixado na LDO em R$ 108,1 
bilhões, com a possibilidade 
de redução de até R$ 65,2 
bilhões, o que permitia que 
a meta caísse para até R$ 42,9 
bilhões.

Após descontar R$ 35 bi-
lhões, a União encerrou o ano 
com resultado positivo de  
R$ 73 bilhões, valor bem 
abaixo da meta, mas ainda 
assim dentro do intervalo 
permitido pela lei. Em 2014, 
não houve limite para a 
redução e o governo, com 
dificuldade de caixa, aba-
teu quase R$ 162 bilhões da 
meta. Mesmo assim, houve 
deficit.

Proposta orçamentária, que passou ontem no Congresso, estima saldo positivo de R$ 30,5 bilhões nas contas públicas, apesar do PIB menor, e inclui receitas com a volta do tributo 

Aprovado, Orçamento prevê superavit e CPMF

LDO também vai para sanção presidencial

Inclusão das receitas da CPMF na proposta votada ontem do Congresso gerou polêmica entre governistas e oposição
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Judiciário, estatais e Executivo terão crédito 

O CONGRESSO NACIONAL 
aprovou ontem 16 projetos 
que abrem crédito extraordi-
nário para reforçar o caixa de 
estatais, órgãos do Executivo e 
ministérios. Os recursos serão 
destinados para ampliar ações 
do governo nas áreas de saúde 
e cultura e para adquirir equi-
pamentos para a segurança 
pública.

Um dos projetos aprovados 
abre crédito especial para o 
Ministério da Justiça no va-
lor de R$ 120 milhões (PLN 
18/2015). A maior parte do 
crédito (R$ 118 milhões) de-
verá viabilizar a contratação 
de serviços e a aquisição de 
equipamentos relacionados 
à atuação das forças policiais 
durante os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de 2016.

O restante do recurso será 
destinado ao aprimoramento 
da infraestrutura e moder-
nização do sistema criminal 
e penitenciário de Sergipe 
(R$ 500 mil) e a ações de 
apoio a estruturação, reapa-
relhamento, modernização 
organizacional e tecnológica 
das instituições de segurança 
pública do Rio de Janeiro (R$ 
1,5 milhão).

O PLN 28/2015, no valor 
total de R$ 131,39 milhões, 
destina R$ 110,5 milhões 
para o Ministério do Esporte. 
Essa parte do crédito especial 

será utilizada implantação de 
infraestrutura para os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos 
Rio 2016.

Estatais
O projeto de maior valor 

é o PLN 29/2015, que libera 
crédito suplementar de R$ 
14,28 bilhões para estatais 
federais. Os recursos possi-
bilitarão investimentos em 
projetos dessas empresas, cor-
respondentes ao valor mínimo 
necessário para a realização 

de empreendimentos prioritá-
rios estabelecidos nos planos 
estratégicos de 2015. Tam-
bém o PLN 30/2015 destina  
R$  4,77 bilhões a investi-
mentos mínimos de diversas 
estatais.

O segundo projeto de maior 
valor é o PLN 25/2015, que 
repassa R$ 5,4 bilhões ao Mi-
nistério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exte-
rior. O repasse possibilitará 
a transferência da sala-cofre 
do edifício do Ministério do 

Desenvolvimento. Também 
viabilizará a complementação 
do pagamento por cessão de 
energia elétrica de Itaipu.

O crédito se destina ainda 
à compensação por desone-
ração ao Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social, 
além da remuneração de 
agentes financeiros pelo Pro-
grama Bolsa Família e pelo 
 recolhimento do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS). Visa ainda ao 
atendimento de despesas com 

a Caixa Econômica Federal 
relativas à comissão de venda 
de  imóveis que  constituem o 
fundo contingente da extinta 
Rede Ferroviária Federal S.A. 
(RFFSA).  

Os PLNs 22 e 23/2015 libe-
ram crédito suplementar no 
valor total de R$ 48,5 milhões 
em favor das Justiças Federal, 
Eleitoral e do Trabalho e do 
Ministério Público da União 
em vários estados. Os recursos 
serão destinados à aquisição 
de materiais permanentes e 
equipamentos, obras de re-
forma e construção de fóruns 
e cartórios.

Outro crédito suplementar 
libera recursos da ordem de 
R$ 49,75 milhões em favor 
das Justiças Federal, Eleitoral 
e do Trabalho (PLN 10/2015). 
O maior valor — R$ 25,22 
milhões — vai para a Justiça 
Federal, com a finalidade de 
aplicação na modernização 
de edifícios.

Por sua vez, o PLN 20/2015 
libera crédito suplementar no 
total de R$ 23,74 milhões. A 
maior parte dos recursos, R$ 
23,30 milhões, vai para a Com-
panhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba visando à im-
plementação de projetos de 
irrigação na área de influência 
da companhia.

O PLN 19/2015 abre crédito 
suplementar no valor 211,17 
milhões. Do total, R$ 150,07 
milhões serão transferidos a 
estados, ao Distrito Federal 
e a municípios para a manu-
tenção da educação infantil 
para crianças de famílias be-
neficiárias do Bolsa Família. 
O restante da verba, R$ 61,09 
milhões, será repassado ao 
Instituto Nacional do Seguro 
Social para despesas com 
processamento de dados 
de  benefícios do Fundo do 
Regime Geral de Previdência 
Social.

Valores servirão para auxiliar na segurança e na infraestrutura dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, construção de edifícios, cessão de energia de Itaipu e projetos de irrigação

Romero Jucá comanda a sessão conjunta do Congresso Nacional que aprovou 16 projetos que encaminham recursos extras para reforçar o caixa de vários órgãos

Ge
ral

do
 M

ag
ela

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

U:\SAJS\Area_compartilhada\Tabloide\Jornal_Diário\fotos\
Fotos do dia JS\Container em Pecem 1.jpg

97x86

 Ministérios e Polícia Rodoviária serão beneficiados
Outros créditos aprovados 

incluem o PLN 14/2015, que 
destina R$ 1,9 milhão ao 
Departamento de Polícia Ro-
doviária Federal para cobrir 
despesas com manutenção 
e aquisição de mobiliários.

No valor total de R$ 26,76 
milhões, o PLN 16/2015 libera 
a maior parcela do crédito 
suplementar (R$ 20 mi-
lhões) para o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade. Esse valor 
será aplicado em vigilância, 
limpeza e conservação de 

unidades de conservação 
federais geridas pelo instituto.

Outro projeto, o PLN 
21/2015, destina R$ 61,15 
milhões ao Ministério das 
Cidades. Os recursos serão 
transferidos à Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos  
para duplicação de linhas 
férreas no Recife. Já o PLN 
24/2015 abre crédito suple-
mentar no total de R$ 10,49 
milhões em favor de vários 
ministérios; a maior parte do 
valor — R$ 7,76 milhões — vai 
para o Ministério da Saúde.

O PLN 26/2015 abre cré-
dito especial no valor de R$ 
745,15 milhões para encargos 
financeiros da União e de 
operações oficiais de crédito. 
Permitirá o atendimento de 
despesas com a integraliza-
ção de cotas da primeira par-
cela da constituição do Novo 
Banco de Desenvolvimento 
(NBD). Também viabilizará 
o atendimento de despesas 
com subvenção econômica 
em operações contratadas 
em 2009 e 2010 para finan-
ciamento de estocagem de 

álcool etílico combustível 
e de capital de giro para 
agroindústrias, indústrias 
de máquinas e equipamen-
tos agrícolas e cooperativas 
agropecuárias.

O PLN 31/2015 repassa 
R$ 2,15 bilhões ao Ministé-
rio do Trabalho e Emprego 
para complementação da 
atualização monetária dos 
recursos do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e o atendimento dos 
 beneficiários do seguro-
-desemprego.

O Ministério das Cidades vai poder transferir R$ 61 milhões para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos com o objetivo de duplicar a linha férrea no Recife    
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Produtores rurais de Campo 
Belo do Sul (SC) tiveram prejuí-
zo de mais de 30% nas safras de 
milho e soja. A destruição das 
lavouras tem como responsável 
o javali. Para debater o proble-
ma, que se estende a outras 
regiões do país, a Comissão 
de Agricultura (CRA) aprovou 
ontem um convite à ministra 
do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira. A data da audiência 
ainda será marcada.

O animal, que tem se proli-
ferado no Brasil, não é nativo 
e não tem predadores naturais 
no país. Desde 2013, o Ibama 
regulamentou a caça como 
medida de controle popula-
cional da espécie, mas o pro-
blema persiste, segundo Dário 
Berger (PMDB-SC), autor do 
requerimento para realização 
da audiência.

— Vários estudos a respeito 
do javali europeu concluíram 
ser o animal uma das mais 
preocupantes pragas para as 
lavouras brasileiras de milho 
e soja. Alertam as autoridades 
que, pela proliferação assusta-
dora do plantel, a agroindústria 
das regiões que os animais 
passaram a habitar aumentará 
a cada ano seu prejuízo.

Ficou para fevereiro a vo-
tação da Medida Provisória 
(MP) 694/2015 na comissão 
mista responsável pela pro-
posta, primeiro passo antes 
da votação nos Plenários da 
Câmara e do Senado. A MP 
faz parte do pacote de ajuste 
fiscal do governo para mini-
mizar o deficit orçamentário 
e aumentar a arrecadação 
em R$ 9,9 bilhões em 2016. 
O texto tem de ser votado até 
8 de março de 2016 para não 
perder a validade.

O projeto de lei de con-
versão, decorrente da MP, 
apresentado por Romero Jucá 
(PMDB-RR), reduz benefícios 
fiscais de vários setores e tri-
buta outros, que não estavam 
no texto original, como as 
aplicações financeiras.

Jucá flexibilizou alguns tre-
chos no relatório para tentar 
votar o texto na comissão 
mista antes do recesso par-
lamentar, mas não conseguiu 
acordo com a oposição e 
representantes de setores 
envolvidos. As negociações, 
que não tiveram consenso, 
foram acompanhadas, no Se-
nado, pelo secretário-geral da 
Receita Federal, Jorge Rachid.

A MP reduz benefícios 
fiscais previstos em três leis 

federais, inclusive na cha-
mada Lei do Bem, e atinge 
empresas que investiram em 
desenvolvimento tecnológico 
e outras de segmentos como o 
têxtil e o petroquímico, além 
de pequenos agricultores do 
Nordeste.

Entre as mudanças, o rela-
tor flexibilizou a redução dos 
benefícios fiscais concedidos 
para empresas que investiram 
em modernização tecnológi-
ca — conforme defenderam 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e parlamen-
tares ligados à área de desen-
volvimento tecnológico, como 
o senador Cristovam Buarque 
(PDT-DF) e o deputado Izalci 
(PSDB-DF).

Jucá também amenizou o 
impacto da medida para as 
empresas do setor de vestuá-
rio e as petroquímicas — para 
essas companhias, o relator 
aumentou para três anos o 
prazo para o fim dos benefí-
cios fiscais.

Bancos
O relator, entretanto, acres-

centou na proposta aumento 
de tributação para aplicações 
financeiras, o que irritou os 
bancos. Elevou, por exemplo, 
as alíquotas do Imposto de 

Renda cobradas sobre os ju-
ros da renda fixa (como CDB 
e debêntures) para 22,5% no 
caso de operações de até 360 
dias, chegando a 15% para 
prazos acima de 1.080 dias.

O texto também cria alíquo-
tas de tributação que variam 
de acordo com o tempo de 
aplicação para rendimentos 
hoje isentos, como LCI (letras 
de crédito imobiliário), CRI 
(certificado de recebíveis mo-
biliários), LH (letras hipotecá-
rias) e LIG (letra imobiliária 
garantida).

O líder do governo no Con-
gresso, senador José Pimentel 
(PT-CE), informou que não há 
acordo sobre tributação das 
empresas do setor financeiro.

— A única divergência no 
relatório é se os bancos vão 
contribuir também. Esse se-
tor tem os maiores lucros da 
nossa economia — declarou.

Parlamentares da oposição 
criticaram a “pressa” em apro-
var o relatório. 

— Esta MP atinge os pou-
padores e vários setores da 
economia, como o imobiliário 
— disse o deputado Pauder-
ney Avelino (DEM-AM).

O deputado Mendonça Fi-
lho (DEM-PE) reforçou:

— O aumento da tributação 

para qualquer setor é repas-
sado para o consumidor e 
não podemos decidir isso 
correndo.

Ele sugeriu que o governo 
editasse nova MP para con-
templar pontos do texto atual 
sobre os quais existe acordo, 
bem como os dispositivos que, 
se não forem aprovados, expi-
ram no fim do ano — caso do 
prazo de adesão dos peque-
nos agricultores do Nordeste 
à renegociação dos débitos 
com a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene).

— Se a MP não for apro-
vada, o prazo de adesão à 
renegociação termina em 31 
de dezembro  — informou 
Romero Jucá.

O presidente da comissão 
mista, deputado Eduardo 
Cury (PSDB-SP), também 
ressaltou a dificuldade de 
votar uma matéria com tantos 
segmentos envolvidos.

— Evoluímos bastante na 
questão da cadeia produtiva 
das indústrias, principalmente 
a química, e na inovação, mas 
o número de itens e setores 
atingidos era muito grande. 
Não era possível votar e nós 
tínhamos o problema do prazo 
— resumiu.

A POLíTICA NACIONAL de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural para a Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária 
(Pnater) precisa de fonte de 
financiamento permanente 
e de plano decenal de inves-
timentos. As recomendações 
estão no relatório do senador 
Donizeti Nogueira (PT-TO) 
sobre a ação do governo, 
que tem como objetivo levar 
inovação tecnológica para o 
campo. O documento foi apro-
vado ontem pela Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA) e será encaminhado ao 
Poder Executivo.

No relatório, Donizeti apre-
senta uma sugestão de projeto 
de lei para mudar o paradigma 
do crédito rural, que usual-
mente destina recursos para 
aquisição de tecnologias físi-
cas (insumos, equipamentos, 
instalações) e comercializa-
ção, mas poucos recursos para 
a aquisição de conhecimento 
pelos produtores.

“Vincula-se percentual do 
montante de recursos destina-
dos ao Plano Agrícola e Pecu-
ário, do Mapa [Ministério da 
Agricultura], e ao Plano Safra 
da Agricultura Familiar, do Mi-
nistério de Desenvolvimento 
Agrário, para o financiamento 
exclusivamente da oferta e 
contratação de serviços de 
assistência técnica e extensão 

rural”, explica o relator.
A avaliação de políticas pú-

blicas pelas comissões do Se-
nado é prevista no Regimento 
Interno e ocorre todos os anos.

Durante o ano, a CRA, 
presidida pela senadora Ana 
Amélia (PP-RS), promoveu 
audiências sobre a Política 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Ater), que 
embasaram o relatório apre-
sentado por Donizeti. Para os 
parlamentares, a melhoria da 
produtividade na agricultura 

familiar e nas médias pro-
priedades rurais depende 
do acompanhamento siste-
mático de agrônomos e téc-
nicos agrícolas, orientando o 
agricultor quanto às soluções 
mais adequadas em cada fase 
da atividade agrícola.

Os debates evidenciaram 
que há carência de técnicos 
no campo e alcance restrito 
da Ater. Nos cinco anos de 
vigência da Lei 12.188/2010, 
que instituiu a política, apenas 
435,9 mil unidades familiares 

de produção foram atendidas, 
cerca de 10% do universo de 
4,3 milhões de estabelecimen-
tos familiares brasileiros.

Lentidão
A lentidão na implantação 

da Agência Nacional de As-
sistência Técnica e Extensão 
Rural (Anater), regulamentada 
há mais de um ano por meio 
do Decreto 8.252/2014, é outro 
entrave para o desenvolvimen-
to do setor agropecuário.

— Não obstante, a implanta-

ção da Anater tem sido lenta, 
muito em função da falta de 
vontade política e agilidade 
do Poder Executivo. Mas seu 
maior desafio talvez venha 
a ser a escassez de recursos 
orçamentários federais para 
a implantação da Pnater e 
do Pronater, razão pela qual 
apresentamos nos anexos 
minuta de projeto a fim de 
proporcionar mais recursos 
para a implantação da Pnater 
e para o pleno funcionamento 
da Anater — apontou Donizeti.

Relatório sobre a política nacional para o setor, aprovado ontem na Comissão de Agricultura, também aponta que atividade necessita de plano decenal de investimentos

“Extensão rural precisa de garantia de recursos”

Destruidor de 
plantações, javali será 
tema de audiência

Adiada votação de medida provisória que reduz benefícios fiscais 

Ana Amélia, presidente da comissão, coordena, ao lado de Acir Gurgacz, vice, a reunião que aprovou o relatório de Donizeti Nogueira (4º à esq., na bancada à esq.)
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Renan Calheiros afirmou que a 
Secretaria de Comunicação So-
cial foi protagonista no esforço do 
Senado por mais transparência. 

As visualizações das páginas 
de notícias do Portal do Sena-
do cresceram 125%, passando 
de 548 mil em janeiro para 1,2 
milhão no fim do ano. A página 
do Senado no Facebook chegou 
a 780 mil assinantes, com um 
aumento de 184% em 2015. 

— Das publicações no Fa-
cebook em 2015, mais de cem 
tiveram alcance superior a 1 
milhão de pessoas e duas foram 
vistas por mais de 20 milhões. No 
Twitter, o ano começou com 139 
mil seguidores e já são mais de 
262 mil — informou.

A programação da TV Senado 
foi mudada para priorizar a ati-
vidade legislativa. 

— Totalizamos 2.825 horas de 
transmissão. Houve um acrés-
cimo de 17% nas transmissões 
do Plenário e de 82% nas trans-
missões das comissões — disse.

A TV Senado estreou no You-
Tube e as visualizações, que ha-
viam sido de 1,6 milhão em 2014, 
foram de 12,5 milhões em 2015. 

A Rádio Senado produziu mais 
de 6 mil reportagens — 40% a 
mais do que no ano passado.  
Nos fins de semana, houve um 
aumento de 150% no tempo 
dedicado ao trabalho do Senado.

A área de Relações Públicas 
promoveu 95 eventos, com pú-
blico de 11 mil pessoas. Entre 
elas, houve duas reuniões do 
pacto federativo.

— Foi a primeira vez na história 
da República que o Senado fez 
uma reunião com a presença de 
todos os governadores e depois 
fizemos uma nova grande reu-
nião com a presença de todos 
os prefeitos de capitais e das três 
entidades que representam os 
municípios — disse Renan.

O programa Visite o Congresso 
atendeu até novembro 121 mil 
visitantes e por isso foi distingui-

do pelo Guia Michelin com três 
estrelas (a melhor classificação) 
na categoria “Atrações turísticas 
— lugares para ver e o que fazer”.

O primeiro-vice-presidente da 
Casa, Jorge Viana (PT-AC), tam-
bém falou sobre a Comunicação:

— Agradeço todos os funcio-
nários que nos ajudaram na 

Mesa este ano, todo o pessoal 
da Secretaria-Geral, todo o 
pessoal da Virgínia [Malheiros 
Galvez, diretora da Secretaria 
de Comunicação Social], todo o 
pessoal da Comunicação.

Senado avançou em temas cruciais em 2015, diz Renan 
Ao encerrar o ano legislativo, presidente do Senado destacou 
produtividade da Casa, mesmo em ano atípico, com aprovação de 
propostas como atualização dos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor

Renan Calheiros também de-
fendeu o legalismo na condução 
das crises, principalmente neste 
período de recessão econômica. 
O presidente do Senado fez um 
chamamento às instituições 
para que evitem o “rebaixa-
mento a conceitos antagôni-
cos”, sendo classificadas como 
governistas ou oposicionistas.

— É um momento em que a 
nação espera que as instituições 
se pautem pela responsabili-
dade, equilíbrio, bom senso e, 
principalmente, legalidade — 
argumentou.

Renan disse que é importan-
te reconhecer que existe uma 
crise, classificada por ele como 
“desastre econômico de 2015”. 
Ele ressaltou que, mesmo neste 
cenário, o Senado respeitou 
a Constituição e demonstrou 

em Plenário uma democracia 
consolidada.

— Não haveremos de tolerar 
de forma nenhuma, e aqui reagi 
durante este ano algumas vezes, 
que os nossos marcos jurídicos 
sejam tisnados por interesses 
impróprios, venham de onde 
vierem. Esse é o nosso papel 
como Casa legislativa — disse.

Ao concluir seu pronuncia-
mento, o presidente do Senado 
reiterou que essa continuará a 
ser a orientação para o próximo 
ano legislativo.

— Devemos, em nome dos 
brasileiros que merecem  sem-
pre o melhor, nos empenhar 
ainda mais para não ficarmos 
o resto da vida exumando este 
ano, que nunca começou e que 
também não terminou — afir-
mou o senador.

EM BA L A NçO A N UA L de 
atividades divulgado ontem, o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, disse que a instituição, 
“em que pese um ano intoxicado 
pela agenda negativa da eco-
nomia”, avançou na legislação e 
em temas cruciais para o país, 
citando a reforma do Código 
Civil, a ampliação da Lei da Ar-
bitragem, a aprovação do Código 
do Usuário do Serviço Público e a 
regulamentação dos direitos das 
empregadas domésticas.

— Encaminhamos 1.579 pro-
posições para tramitação na Câ-
mara, a maioria pelo terceiro ano 
consecutivo. A prática foi votar 
mais matérias originárias de ou-
tros Poderes que do Legislativo. 
E nestes três anos votamos mais 
matérias originadas dos deputa-
dos e senadores do que matérias 
vindas de outros Poderes.

Uma das sugestões de Renan 
em 2015 foi a Agenda Brasil — 
conjunto de propostas defini-
do com os líderes partidários 
no Senado com o objetivo de 
incentivar a retomada do cres-
cimento econômico do país. 
Renan parabenizou o presidente 
e o relator da Comissão Especial 
do Desenvolvimento Nacional, 
responsável pela Agenda Brasil, 
senadores Otto Alencar (PSD-
BA) e Blairo Maggi (PR-MT), res-
pectivamente. Também elogiou 

os líderes, que ajudaram a definir 
os projetos a serem analisados 
na comissão e todos os que a 
integraram. Renan lamentou 
que muitos tenham duvidado 
da pauta da Agenda Brasil e 
registrou que a Comissão do 
Desenvolvimento Nacional foi 
a mais produtiva em 2015.

Entre as matérias aprovadas 
pelo Senado, Renan citou ainda 
a Lei da Mediação, como instru-
mento para resolução de confli-
tos, a ampliação da aposentado-
ria compulsória para os 75 anos 
de idade, a atualização do Código 
de Defesa do Consumidor, a 
revisão do Código Brasileiro de 
Aeronáutica e a instalação de 
comissão para propor medidas 
de desburocratização do país.

Renan disse ainda que o Se-
nado avançou em direção a um 
novo pacto federativo, citando o 
senador Walter Pinheiro (PT-BA) 
e o senador Luiz Henrique da 
Silveira, falecido no início do ano 
e seu concorrente na disputa pela 
Presidência da Casa, como “os 
grandes defensores dessa pauta”.

— Aprovamos o compartilha-
mento dos recursos das vendas 
não presenciais do comércio 
eletrônico e proibimos a criação 
de encargos dos estados, Distrito 
Federal, União e municípios sem 
as respectivas receitas. Inseri-
mos a segurança pública entre 
a competência comum do DF, 
estados, União e municípios, 
facilitamos o acesso dos estados 

ao percentual de depósitos judi-
ciais e administrativos.

Em relação ao projeto que 
regulamenta a terceirização, 
Renan afirmou que o Senado 
vai “colocar limites” na proposta 
aprovada pela Câmara, que trata 
apenas do setor privado, e não 
do setor público. Renan lembrou 
que a Casa propôs o Pacto Nacio-
nal em Defesa do Governo, mais 
tarde transformado no Programa 

de Proteção do Emprego.
— Substituímos o fator pre-

videnciário pela forma 85/95, 
aprovamos a política de valori-
zação do salário mínimo, fize-
mos o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Admiti ser crítico 
do ajuste fiscal, não poderia ser 
ajuste pelo ajuste, era insufi-
ciente, capenga, e resultaria em 
desajuste social. Promulgamos 
emenda que atualizou tratamen-

to constitucional para a ciência 
e tecnologia — afirmou.

Entre os temas a serem de-
batidos em 2016, Renan citou 
o projeto que trata da indepen-
dência formal do Banco Central 
e o fim da obrigatoriedade da 
Petrobras de participar com 30% 
na exploração do pré-sal.

“Nação espera que instituições se 
pautem pelo equilíbrio e legalidade”

Ao lado de Eunício Oliveira e Romero Jucá, Renan ressaltou propostas da Agenda Brasil, para ajudar o país a superar a crise, e já adiantou temas que estarão na pauta de 2016, como a independência do Banco Central

Otto Alencar e Blairo Maggi, presidente e relator da Comissão da Agenda Brasil

Para Renan, o Parlamento brasileiro não se omi-
tiu e procurou dar a sua contribuição ao Brasil “em 
um ano atípico, marcado pelo empuxo da crise 
política e arruinado pelos temores econômicos”.

— Não ficamos à sombra do vulcão apenas como 
comentaristas do caos; votamos propostas e uma 
agenda de iniciativas em função dos resultados e 
encaminhamos pautas e projetos de interesse do 
país — disse o presidente do Senado, que reiterou 
o compromisso da Casa com a transparência, 
continuando programa implantado em 2013.

Renan disse que o Senado recuperou prer-

rogativas que estavam anestesiadas, aprovou o 
Orçamento impositivo e criou novo procedimento 
para exame de medidas provisórias, “sem usur-
pação dos direitos dos senadores”:

— As MPs deixaram de ser analisadas se não 
chegam com o número mínimo de sete dias de 
sua vigência. Devolvemos MPs que chegaram 
fora do prazo. Apreciamos vetos presidenciais 
que trancavam a pauta. Vencemos teses jurídicas 
importantes no Supremo Tribunal Federal, como 
a fixação do tamanho das bancadas por lei, e im-
pusemos o controle preventivo da Constituição.

Para o senador, Parlamento não se omitiu diante da crise 

Uma das iniciativas mais 
importantes do Senado em 
2015 foi em mais transpa-
rência e no controle público, 
informou Renan Calheiros 
ao fazer ontem o balanço do 
ano. Segundo ele, o trabalho 
iniciado em 2013 possibilitou 
dar publicidade a todas as in-
formações sobre os gastos da 
Casa. A instalação do Conselho 
de Transparência permitiu 
a divulgação dos valores de 
contratos, licitações, salários 
e verbas parlamentares.

— Fruto desse trabalho foi 
o reconhecimento por vários 
institutos, entre eles a Funda-
ção Getulio Vargas, de que o 
Senado é a instituição mais 
transparente dos poderes 
públicos, entre 138 órgãos 
e entidades pesquisados. O 
Conselho de Transparência 

do Senado é o único entre os 
poderes públicos a contar com 
representantes especializados 
da sociedade civil — disse 
Renan.

Com base na Lei de Acesso à 
Informação, o Senado recebeu 
1.015 demandas e 99% delas 
foram atendidas em 30 dias, 
conforme determina a lei. Ou-
tro avanço foi a modernização 
do Portal da Transparência, 
para facilitar a navegação. De 
janeiro a novembro, houve 1,5 
milhão de acessos

A Secretaria da Transparên-
cia ouviu 86 mil pessoas em 
sete pesquisas sobre diversos 
temas, como reforma política 
e situação energética.

A Assessoria de Imprensa 
do Senado deu mais de 500 
respostas por e-mail aos veí-
culos de comunicação.

Veículos de comunicação reforçam contato com cidadãos

Senado é a instituição pública mais 
transparente do país, aponta pesquisa

Gastos com telefonia passaram de R$ 5,8 milhões, em 2012, para R$ 3,4 milhões, em 2015: economia permitiu investimentos

Equipe da Secretaria de Comunicação entrevista o senador Paulo Rocha no Plenário

Após o balanço apresentado 
por Renan Calheiros, os sena-
dores elogiaram a condução 
dos trabalhos. Os parlamentares 
afirmaram que o Senado, apesar 
da crise econômica e política, 
conseguiu prestar contas de 
seus atos e dar espaço a todas 
as expressões atuantes na Casa.

— Houve espaço para expres-
são da minoria, para o debate, 
para o respeito. Vossa Excelência 
conduziu esta Casa antagoni-
camente à forma como a Casa 
vizinha, lamentavelmente, foi 
conduzida — declarou Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP).

Para o primeiro-vice-presi-
dente do Senado, Jorge Viana 
(PT-AC), a Casa foi a única 
instituição a agir como devem 
agir as instituições em tempos 
de crise: prestando contas de 
seus atos, reduzindo despesas e, 

apesar disso, produzindo mais.
O esforço pela economia de 

gastos também foi enfatizado 
por Ana Amélia (PP-RS). Rai-
mundo Lira (PMDB-PB) elogiou 
Renan por ter conseguido con-
ciliar a eficiência administrativa 
à eficiência política, dando voz 
a todos os senadores.

A serenidade e a observância 
ao regimento também foram 
apontadas por Hélio José (PSD-
DF) e Donizeti Nogueira (PT-TO) 
como qualidades exercidas pelo 
comando da Casa.

Senadores elogiam a atuação do comando da Casa 

Viana citou a redução de despesas e Donizeti destacou o respeito ao regimento

Ao fazer uma avaliação do ano 
de 2015, em discurso ontem no 
Plenário, o presidente do Sena-
do, Renan Calheiros, destacou 
a independência entre os três 
Poderes e a racionalização de 
custos praticada dentro do 
Senado. 

Segundo o parlamentar, no 
ano passado, R$ 530 milhões 
foram devolvidos aos cofres 
 públicos como fruto da econo-
mia da instituição. Ele lembrou 
também que as medidas de 
racionalização começaram em 
2013, quando foi eleito presi-
dente da Casa.

— Desde 2012, o Senado já re-
duziu seu orçamento em R$ 1,47 
bilhão — afirmou o presidente, 
para quem fazer propaganda 
dessa economia seria um ato 
“contraditório”.

Economia
Conforme informou Renan, 

em 2015 o Senado economizou 
o valor de R$ 494 milhões em 
comparação com o ano de 2012. 
Como exemplo, o parlamentar 
citou que os gastos com corres-
pondências caíram de R$ 8,1 
milhões, em 2012, para R$ 3,2 
milhões, em 2015. 

No mesmo período, as des-
pesas com telefonia foram de  
R$ 5,8 milhões para R$ 3,4 
milhões. De acordo com o 
parlamentar, outras economias 
registradas este ano foram: 
R$ 2 milhões com licenças de 
programas com computador, 
R$ 1,5 milhão em contratos de 
terceirização e R$ 1,4 milhão 
com segurança.

Renan também lembrou o 
fim do ambulatório médico 
do Senado como uma medida 
de economia e registrou uma 
diminuição significativa do 
número de  licenças médicas e 

ausências ao trabalho. 
Segundo o presidente, a 

economia alcançada permitiu 
que o Senado investisse em 
medidas que eram urgentes e 
importantes. Ele destacou os 
investimentos em elevadores, a 
impermeabilização no comple-
xo arquitetônico, a ampliação 
dos serviços de processamento 
de dados e a modernização da 
TV Senado.

— Sem a modernização da TV 
Senado, não poderíamos sair da 
fase analógica para ingressar na 
era digital até o final de 2018 — 
afirmou.

Medidas de austeridade levaram a economia de quase R$ 500 mi neste ano 

 � A comunicação no Senado:  
http://bit.ly/BalançoComunicação

 � Vídeo dos pronunciamentos:  
http://bit.ly/BalançoSenadores

 � Vídeo do pronunciamento de  
Renan: http://bit.ly/BalançoRenan
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O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, apoiou 
a proposta dos produtores 
rurais do Nordeste para que 
haja prorrogação do prazo 
para quitação de dívidas com 
bancos como o Banco do 
Nordeste e o Banco do Brasil. 

O assunto foi tema do en-
contro que o senador teve 
anteontem com produtores 
e o ministro da Fazenda, Jo-
aquim  Levy.

O apelo ao governo federal 
é para que seja editada uma 
medida provisória adiando 
o prazo, que, pela legislação 
em vigor, termina no dia 31 
de dezembro. 

A situação do Nordeste é 
muito grave na zona rural, 
afirmou um dos líderes dos 
produtores rurais de oito 
estados que estão em Bra-

sília, Francisco de Souza, da 
Cooperativa Agropecuária 
e Industrial de Arapiraca 
(Capial). 

Ele explicou que, devido 

à seca, quase nada foi pro-
duzido no Nordeste nos úl-
timos cinco anos e que, sem 
condições de os produtores 
pagarem as dívidas, boa parte 
das terras poderá ir a leilão, 
inviabilizando a sobrevivên-
cia deles.

— São pequenos produ-
tores, mais de 1,6 milhão de 
produtores no Nordeste que 
estão precisando que o gover-
no dê uma solução. Mais de 7 
milhões de cabeças de gado já 
foram perdidas. O agricultor 
não tem dinheiro para fazer 
a feira, não tem dinheiro 
para comprar água, não tem 
dinheiro para se manter no 

campo — disse Souza.
Uma das consequências, 

segundo ele, é a transferência 
das famílias dos agricultores 
para as grandes cidades.

— Enquanto o governo está 
tentando uma renúncia fiscal 
de mais de R$ 12 bilhões, nós 
queremos R$ 5 bilhões para 
resolver o problema do endi-
vidamento rural no Nordeste 
e gerarmos mais de 3 milhões 
de empregos — explicou. 

Os produtores também 
estiveram com a ministra da 
Agricultura, Kátia Abreu, a 
quem entregaram o docu-
mento Uma Saída para o 
Nordeste.

Renan apoia pedido de agricultor do Nordeste por mais prazo para quitação de dívidas

Renan Calheiros (no centro, à dir.) recebe produtores rurais do Nordeste

OS INTEGRANTES DO Con-
selho de Ética e Decoro Parla-
mentar decidiram ontem dar 
prosseguimento ao processo 
relativo a Delcídio do Amaral 
(PT-MS), que está preso sob a 
acusação de tentar atrapalhar 
as investigações da Operação 
Lava-Jato. Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO) foi sorteado para 
relatar o caso.

Na mesma sessão, de forma 
unânime, o Conselho de Ética 
decidiu pelo arquivamento 
de denúncia contra Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), extin-
guindo o processo aberto dois 
dias antes pelo presidente do 
colegiado, João Alberto Souza 
(PMDB-MA). 

Quanto ao processo de Delcí-
dio, João Alberto informou que 
a notificação sobre a abertura 
do processo no Conselho de 
Ética será encaminhada ao 
senador na segunda-feira. 
Depois disso, ele terá dez dias 
úteis para apresentar defesa.

Com o início do recesso, 
previsto para quarta-feira, os 
prazos ficarão suspensos. O 
cronograma será retomado a 
partir de fevereiro.

Antes de Ataídes Oliveira, 
outros dois senadores foram 
sorteados e recusaram o pos-
to. O primeiro, Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP), observou 
que seria melhor não assumir 
para evitar possíveis questio-
namentos por ser da oposição.

O segundo sorteado, Otto 
Alencar (PSD-BA), alegou que 
sempre teve ótima relação pes-
soal com Delcídio. Por isso, se 
sentiria constrangido em atuar 
como relator. Logo depois, saiu 
o nome de Ataídes, que aceitou 
a função.

Mesmo sendo do PSDB, ele 
disse que se sentia à vontade 
para a tarefa. Avaliou que, para 
Aloysio, a posição seria mais 
difícil em razão de seu papel 
de tradicional liderança do 
principal partido de oposição 
ao governo do PT.

Segundo Ataídes, as duas re-

cusas não significam que pode 
haver influência corporativa 
no julgamento. Ele avaliou, 
contudo, que a relatoria do 
caso será difícil, salientando 
que os parlamentares devem 
estar prontos para tais desafios. 
Adiantou que vai trabalhar 
com celeridade, dentro dos 
prazos. E resguardou-se de 
emitir juízo antecipado sobre 
o processo de Delcídio.

— Não gostaria de fazer juízo 
de valor em avaliação a priori. 
Evidentemente que os fatos já 
conhecidos por todos são gra-
víssimos, mas vamos aguardar 
a defesa do senador — disse.

Randolfe
João Alberto resistiu em 

se manifestar sobre questão 
de ordem apresentada pelo 
próprio Randolfe Rodrigues, 
em que apontava vícios na 
representação contra seu 
nome, pedindo o imediato 
arquivamento. O presidente 
também demorou a aceitar 
que o plenário do conselho 
decidisse sobre o pedido, in-
sistindo em fazer o sorteio de 
relatores para os dois proces-

sos. Acabou cedendo, depois 
que as discussões se acentu-
aram, inclusive envolvendo 
acusações de que ele estava 
atropelando o regimento.

Randolfe alegou a total im-
procedência da denúncia, a 
seu ver, “sem mérito, forma ou 
fato”. Um dos motivos foi o de 
que a petição teria se baseado 
em documentação falsificada, 
que foi forjada para envolver 
seu nome em atos ilícitos no 
Amapá. Destacou que denún-
cias com mesmo teor foram 
levadas ao Ministério Público e 
ao Supremo Tribunal Federal, 
ambas arquivadas.

Randolfe salientou que as 
denúncias se referiam a fatos 
de quando ainda era deputa-
do estadual no Amapá, sem 
relação com seu mandato de 
senador, o que tornaria nula a 
petição. Além disso, o fato de 
haver inclusão de termos de 
discursos que ele teria feito 
já no Senado para refutar as 
“graves acusações” não ga-
rantiria atualidade aos fatos, 
condição para validar o exame 
da denúncia:

— O que fiz na tribuna, 

refutando as alegações, foi o 
exercício do meu direito consti-
tucional à defesa e ao contradi-
tório, em me defender quanto a 
denúncias de crimes aviltantes 
contra a minha honra.

Prazo
Randolfe observou ainda 

que a petição chegou ao Con-
selho de Ética em 2013 e que o 
exame de sua admissibilidade 
deveria ter ocorrido dentro de 
cinco dias, como determina o 
regimento. Porém, o prazo teria 
sido descumprido por João Al-
berto. Mais uma vez, desde que 
foi aberto o processo, Randolfe 
considerou que poderia estar 
sofrendo retaliação. Líder da 
Rede, ele assinou o pedido de 
investigação contra Delcídio.

— Lamentavelmente, a 
petição contra mim estava 
sendo usada para obstruir o 
Conselho de Ética e também 
como instrumento de ameaça 
sobre a atuação de quem cos-
tuma fazer representações ao 
conselho — afirmou Randolfe.

A denúncia contra Randolfe 
partiu do ex-presidente da 
Assembleia Legislativa do 

Amapá, Fran Rodrigues Júnior, 
que o acusa de ter recebido 
pagamentos — chamados de 
“mensalinho” — quando ainda 
era deputado no estado, em 
troca de apoio ao então go-
vernador João Capiberibe, que 
hoje também é senador pelo 
PSB. Sobre o acusador, Ran-
dolfe diz que Fran responde 
a inquéritos por envolvimento 
com o narcotráfico.

João Alberto negou que tenha 
retido além do prazo o exame 
de admissibilidade da petição 
contra Randolfe. Disse que 
agiu como sempre e enviou as 
representações, cada uma a seu 
tempo, para análise prévia da 
Advocacia do Senado. Afirmou 
caber ao órgão fazer pesquisas 
e emitir parecer. Segundo ele, 
a advocacia “achou por bem” 
devolver as peças apenas agora, 
ao mesmo tempo, ao Conselho 
de Ética.

O presidente refutou a hipó-
tese de retaliação ao senador 
da Rede. Disse que nunca age 
contra companheiros e que, 
por isso, vem sendo seguida-
mente reeleito para compor o 
Conselho de Ética.

Antes da escolha, dois senadores haviam sido sorteados para relatar caso no Conselho de Ética, mas recusaram. Processo contra Randolfe no colegiado foi arquivado

Ataídes será relator de processo contra Delcídio

João Alberto conduz reunião do Conselho de Ética: denúncia contra Randolfe é arquivada e processo contra Delcídio avança, com sorteio de Ataídes como relator
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A CONSTRUçãO DE dois em-
preendimentos imobiliários 
que podem descaracterizar 
o sítio histórico e ameaçar o 
tombamento da cidade colo-
nial de Pirenópolis, em Goiás, 
foi tema de debate ontem na 
Comissão de Desenvolvimen-
to Regional e Turismo (CDR). 
Representantes dos moradores 
trouxeram a preocupação com 
o impacto ambiental, econô-
mico e social de uma obra 
turística de grande porte em 
um município que ainda sofre 
com a falta de saneamento 
básico, apagões de energia e 
racionamento de água.

Quem sugeriu a discussão 
foi o senador Ronaldo Caiado 
(DEM-GO), atento à possibili-
dade de expansão imobiliária 
de Pirenópolis em meio à ca-
rência de infraestrutura básica.

— Isso é uma agressão e 
um risco enorme. Se a cida-
de ficar totalmente cercada 
por loteamentos, sem a res-
ponsabilidade de preservar 
o centro histórico, aquilo vai 
ser rapidamente dilapidado. 
Quem deveria prestar escla-
recimentos é a prefeitura, que 
aprovou o projeto — cobrou.

O prefeito de Pirenópolis, 
Nivaldo Antônio de Melo, 

foi convidado a participar do 
debate, mas não compareceu 
nem enviou representante. 
Como não houve contraponto 
às críticas à prefeitura, que 
teria aprovado os empreen-
dimentos sem critérios de 
transparência ou estudo de 
impacto ambiental, Caiado 
prometeu apresentar reque-
rimento para nova audiência 
sobre o assunto após o recesso 
parlamentar. Representante 
do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) deverá ser convidado.
O turismólogo Luiz Triers 

participou do debate como 
representante da comunidade 
de Pirenópolis e do movimen-
to Piri sem Time Share.

— Não nos colocamos contra 
o progresso. A luta é contra o 
uso do plano diretor, alvo de 
especuladores imobiliários 
que buscam o crescimento 
vertiginoso e desordenado. A 
vocação de Pirenópolis é pelo 
turismo sustentável, que preze 
pelas peculiaridades ambien-

tais, sociais e econômicas — 
afirmou Triers, reclamando 
da falta de audiências sobre 
os projetos e de um estudo de 
impacto de vizinhança.

Para a engenheira sanita-
rista Maria Rosa De Marchi, 
que também falou em nome 
dos moradores, a prefeitura 
precisa se reestruturar para 
enfrentar os episódios de des-
respeito à ocupação da cidade.

— Todos os dias Pirenópolis 
tem uma construção sem al-
vará e sem respeitar as regras 

de recuo. As pessoas avançam 
no espaço público. Não tem 
fiscalização.

A sanitarista repassou a in-
formação extraoficial de que, 
em vez de dois, seriam sete 
empreendimentos programa-
dos. Um deles, o condomínio 
Quinta Santa Bárbara, locali-
zado na rua de acesso à Igreja 
Matriz, deverá contar com 192 
unidades e estaria perfurando 
sete ou oito poços artesianos 
em área de nascente, o que é 
proibido pela lei ambiental.

Para moradores, obra ameaça cidade histórica
Em audiência ontem, habitantes de Pirenópolis, em Goiás, afirmaram que a construção de dois condomínios pode prejudicar patrimônio histórico e turismo sustentável 

Senador Ronaldo Caiado, que convocou a audiência, discutiu impactos das obras com o turismólogo Luiz Triers e a engenheira sanitarista Maria Rosa De Marchi

Pinheiro critica bloqueio do WhatsApp pela Justiça Ana Amélia alerta  
sobre consequências  
da microcefaliaIntegrante da Comissão de 

Ciência e Tecnologia do Se-
nado (CCT), o senador Walter 
Pinheiro (PT-BA) comentou 
ontem a decisão judicial de 
bloqueio do funcionamento 
do aplicativo de mensagens 
WhatsApp em todo o terri-
tório nacional por 48 horas, 
conforme decisão da 1ª Vara 
Criminal de São Bernardo 
do Campo por meio de uma 
medida cautelar.

O aplicativo chegou a ser 
bloqueado por algumas ho-
ras a partir da madrugada de 
ontem, mas voltou a funcionar 
em razão de uma liminar que 
determinou o desbloqueio.

O senador, que foi um dos 
principais articuladores do 
Marco Civil da Internet e atuou 
na criação da Lei Geral de Te-
lecomunicações,  acredita que 

a medida extrema contraria o 
direito do consumidor.

— Eu não sei a base da peça 
da ação que tramita na Jus-
tiça, mas, lamentavelmente, 
qualquer aspecto nos leva a 
crer que essa decisão trama, 
inclusive, contra o Código de 

Defesa do Consumidor.
Pinheiro destacou que as 

operadoras são devidamente 
remuneradas e qualquer ten-
tativa de impedir o uso de um 
aplicativo é censura.

— Não tem almoço de gra-
ça. As operadoras no Brasil 

querem ganhar duplamente? 
 Querem ganhar pela infra-
estrutura que elas cobram e 
querem também ganhar pelo 
conteúdo que eu trafego? En-
tão isso aí não é nem cobrança. 
Isso é censura — protestou.

O senador disse que o 
 WhatsApp que usa em casa 
por meio do acesso wi-fi é 
pago a uma operadora, que dá 
direito a três serviços: internet, 
telefone fixo e celular.

— Eu pago no final do mês 
essa conta para a minha fa-
mília. Não tem como afirmar 
que alguém trafegou de graça. 
A conta no final do mês, eu 
pago. Quem fatura isso é a 
operadora — afirmou.

O senador também se ma-
nifestou contra qualquer 
tentativa de regular o uso do 
aplicativo.

Ana Amélia (PP-RS) alertou 
para a consequência que 
pesará sobre uma geração 
afetada pela microcefalia, 
uma das complicações do 
zika vírus, transmitido pelo 
Aedes aegypti.

A anomalia, disse, poderá 
ter repercussões para as 
crianças que superarem 
problemas graves, como di-
ficuldades de aprendizagem.

— Para o Estado, um peso 
financeiro, porque a Previ-
dência será sobrecarregada. 
O problema precisa ser visto 
com a preocupação que te-
remos que ter.

A senadora lembrou as re-
comendações dos agentes de 
saúde pública, como limpar 
e manter secos recipientes.

Para Walter Pinheiro, suspensão do serviço contraria o direito do consumidor 
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O SUPREMO TRIBUNAL Fe-
deral (STF) decidiu ontem que 
o Senado não é obrigado a dar 
continuidade ao processo de 
impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. Assim, se o 
Plenário da Câmara dos De-
putados aprovar a admissão 
da denúncia por crime de 
responsabilidade, o Senado 
poderá decidir pelo arqui-
vamento do processo. Nessa 
situação, Dilma só poderia ser 
afastada da Presidência por 
180 dias, como prevê a lei, após 
a decisão dos senadores de dar 
prosseguimento ao processo. 

A decisão repercutiu no Ple-
nário do Senado. O presidente 
da Casa, Renan Calheiros, clas-
sificou de “vitória do Senado” 
os resultados do julgamento.

— O Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu, por maioria de 
votos, pela constitucionalida-
de do juízo de admissibilidade 
também pelo Senado Federal 
e pela formação da comissão 
especial por indicação dos 
líderes, vedando candidaturas 
avulsas — explicou Renan.

O STF também decidiu que 
a eleição da comissão especial 
do impeachment na Câmara 
deveria ter sido por votação 
aberta, posicionou-se contra 
as chapas avulsas para a for-
mação da comissão e determi-
nou que Dilma tem o direito 
de apresentar defesa prévia 
antes da decisão individual do 
presidente da Câmara.

Jorge Viana (PT-AC) também 

Na sessão plenária do Se-
nado de ontem, antes da 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal,  Lindbergh Farias 
(PT-RJ) defendeu que o rito 
do  processo de impeachment 
fosse o  mesmo utilizado em 
1992 na ação contra o então 
presidente da República, Fer-
nando Collor, hoje senador. 
Outros senadores apoiaram a 
opinião do colega.

Para ter validade, a Câmara 
precisa aprovar o pedido de 
impeachment por 342 votos 
(dois terços dos votos dos 513 
deputados) e enviá-lo ao Se-
nado. Assim como ocorreu no 
caso Collor, o Senado tem de 
aprovar no Plenário, por maio-
ria simples, se aceita ou não 
continuar o processo e fazer 
o julgamento. Caso o Senado 
não aprove esse acolhimento, 
explica Lindbergh, o processo é 
arquivado e o presidente nem 
sequer é afastado.

— Está muito claro que o 

afastamento de um presidente 
só pode acontecer depois de 
uma votação no Plenário do 
Senado para instauração do 
processo — disse Lindbergh.

O líder do PSDB, Cássio 
Cunha Lima (PB), concordou 
com a interpretação do colega, 
mas disse que seu partido já 
está convencido de que Dilma 
cometeu crime de responsabi-
lidade ao assinar decretos de 
suplementação orçamentária 
sem autorização legislativa.

Roberto Requião (PMDB-
PR) acrescentou que ele e 
servidores de seu gabinete 
examinaram mais de 4 mil 
decretos e descobriram que 
o Senado, o STF, Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) também editaram 
decretos de suplementação 
orçamentária sem autorização 
do Parlamento.

— Essa prática foi ne-
cessária para manter essas 

 instituições — disse.
Ronaldo Caiado (DEM-

GO) afirmou que os decretos 
editados por Dilma serviram 
para abastecer caixa para 
 campanhas eleitorais.

Fernando Collor (PTB-AL) 
fez uma rápida retrospectiva 
do processo que o impediu em 
1992 e também defendeu que 
o rito do atual processo seja o 
mesmo usado naquela época 
contra ele. Ele afirmou que o 
STF não pode interferir nos 
regimentos internos das Casas 
do Congresso, mas apenas em 
questões constitucionais.

Collor também afirmou que, 
em 1989, o entendimento do 
STF era de que a Lei do Impe-
achment, que é de 1950, não 
fora atualizada pela Consti-
tuição — posicionamento que 
teria mudado quando ocorreu 
processo contra ele.

— Se o Supremo alterar o 
rito de 1992 será o terceiro 
entendimento diferente. Seria, 

ao mesmo tempo, um golpe no 
passado e no presente — disse.

Alvaro Dias (PSDB-PR) elo-
giou o voto do ministro Edson 
Fachin sobre o rito do impe-
achment e disse que foram 
injustas as suspeitas de que o 
magistrado poderia beneficiar 
a presidente Dilma no voto.

— Suspeitou-se injusta-
mente de Fachin. O voto do 
ministro Fachin é irretocável. 
A única pressão que ele real-
mente aceita é a pressão da 
 Constituição. Gostaria que o 
voto do  ministro Fachin fosse 
acolhido integralmente. O STF 
procura cumprir o seu dever 
e aqueles que suspeitavam 
da conduta do ministro não 
têm mais motivos para essa 
suspeição injusta.

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, também recor-
dou a época do impeachment 
de Collor e disse que o Senado 
“tem a exata dimensão de seu 
papel institucional”.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, recebeu 
ontem um grupo de artistas e 
intelectuais que pediram uma 
“condução justa” do Senado no 
julgamento do impeachment 
da presidente Dilma  Rousseff, 
caso o processo chegue à 
Casa. Dois documentos foram 
 entregues a Renan.

No primeiro, de acordo com 
o teólogo e escritor Leonardo 
Boff, o grupo expressa a preo-
cupação com as consequências 
de um possível afastamento da 
presidente sobre a democracia.

— Não apenas repudiamos 
o ato da Câmara, mas também 
fazemos uma análise do que 
está por trás disso. Esperamos 
que o Senado seja justo para 
que saiamos engrandecidos 
desta crise — afirmou Boff ao 
presidente do Senado.

O músico Chico César leu o 
segundo documento, no qual 
os artistas lembram a censu-
ra vivida durante a ditadura 

militar e avisam que não vão 
aceitar retrocessos.

— Estamos aqui para pedir 
que esta Casa nos represente 
e exerça seu papel civil com o 
compromisso de defender con-
quistas do povo mais simples 
deste país, das quais a mais 
importante é a democracia 
— disse.

Renan respondeu que o 
Senado está ciente da res-
ponsabilidade que tem com a 
democracia.

— Não podemos apequenar 
o papel do Legislativo. Esta ca-
deira me dá a certeza de que o 
meu papel é garantir e respeitar 
a Constituição. Embora o im-
peachment seja constitucional, 
o que não é constitucional é 
colocar para andar um pro-
cesso cuja caracterização não 
existe. Tenho absoluta certeza 
de que não há uma franja de 
responsabilidade a ser impu-
tada — afirmou Renan.

Ele enfatizou que vai traba-

lhar para manter a estabilidade 
do país, primando pela isenção 
que o cargo de presidente do 
Senado requer.

— Não se pode compatibi-
lizar o cargo de presidente do 
Senado com a participação 
no governo. Se o presidente 
[do Senado] quer participar 
do governo, ele deve primeiro 

aguardar o fim do mandato 
para depois participar mais ati-
vamente. Quanto mais isento 
e independente eu for, melhor 
guardião da democracia deste 
país eu serei — acrescentou.

Os artistas também pediram 
ajuda para aprovar um projeto 
que torne o trabalho do com-
positor musical uma profissão.

STF decide que Senado pode barrar impeachment

Artistas e intelectuais pedem à Casa “condução justa”

Senadores apoiam autonomia da Casa em ação contra Dilma

Ministros do tribunal esclareceram que os senadores têm autonomia e não são obrigados a seguir a decisão dos deputados e dar continuidade ao processo contra Dilma

O senador Fernando Collor lembra processo que o impediu em 1992 e defende que rito atual seja o mesmo daquela época

O teólogo Leonardo Boff e o cantor Chico César, contrários ao impeachment
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Para Fátima, 
processo não 
deve avançar

F á t i m a 
B e z e r r a 
( P T- R N ) 
apoiou as 
manifesta-
ções popu-
lares contra 
o pedido de impeachment 
da presidente Dilma Rous-
seff ocorridas na quarta-
-feira. Segundo a senado-
ra, a grande mensagem 
dos participantes foi que 
“com a democracia não 
se brinca”.

— Estou muito confiante 
de que o Legislativo, em 
sintonia com o sentimento 
da maioria do povo, vai 
barrar esse processo de 
impeachment por não ter 
embasamento legal nem 
jurídico, exatamente por 
não ser o caminho para o 
Brasil. Muito pelo contrá-
rio, a maioria do povo não 
quer retrocesso, não quer 
golpe. A maioria do povo 
quer é o respeito à Cons-
tituição e à democracia.
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comemorou o resultado do 
julgamento do STF.

— Estamos encerrando o 
ano com uma decisão histórica 
do Supremo na tarde de hoje 
[ontem], que resgata o poder 
constitucional do Senado, 
a Casa da Federação. O Su-
premo, por maioria, acabou 
de esclarecer o rito para se 
apreciar o impeachment nes-
se país. Não basta uma Casa 
[decidir], pois nós vivemos 
num sistema bicameral. O 
Supremo, por maioria, estabe-
leceu que qualquer proposta 
de impeachment tem de ter 
admissibilidade nas duas 
Casas — afirmou Viana.
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Senado não pode aprovar 
projetos de lei autorizativos

Câmara já não permite que deputados apresentem propostas que autorizam o Executivo e o 
Judiciário a tomar medidas cuja iniciativa depende exclusivamente desses Poderes, não do Legislativo

Renan conduz sessão: Senado não pode autorizar Judiciário e Executivo a adotar ato que é da competência exclusiva deles

SãO INCONSTITUCIONAIS 
OS projetos de lei de iniciativa 
parlamentar que autorizam o 
Executivo ou o Judiciário a ado-
tar determinado ato em assun-
tos que sejam da competência 
reservada do Poder em questão. 
Também são inconstitucionais 
os que autorizam uma medida 
administrativa de iniciativa 
privativa desse Poder.

Esse foi o entendimento 
aprovado ontem pelo Plenário, 

que seguiu parecer da Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ). O parecer à 
consulta RCE 69/2015, feita 
pela Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE), foi re-
latado pelo presidente da CCJ, 
José Maranhão (PMDB-PB).

Em seu voto, Maranhão citou 
manifestações do Supremo 
Tribunal Federal pela incons-
titucionalidade das chamadas 
leis autorizativas, por violarem 

o princípio da independência e 
harmonia dos Poderes.

Segundo o relator, a Câmara 
já se posicionou contra a cons-
titucionalidade desse tipo de 
proposta.

Apesar de considerar incons-
titucionais os projetos autori-
zativos, o parecer aprovado na 
CCJ diz não haver impedimento 
para que a CE aprecie as pro-
postas dessa natureza que já 
tramitam naquela comissão.

TCU deve auditar decretos de Temer e Dilma

Paraná, Tocantins e Mato Grosso ganharão varas federais

O Senado aprovou ontem 
requerimento do senador Al-
varo Dias (PSDB-PR) para que 
o Tribunal de Contas da União 
(TCU) faça auditoria em 17 
decretos não numerados que 
abrem crédito suplementar 
no Orçamento de 2015 sem 
autorização do Legislativo. 
Quatro deles foram assinados 
pelo vice-presidente da Repú-
blica, Michel Temer, nos dias 
26 de maio e 7 de julho. Os 
demais, pela presidente Dilma 
Rousseff.

Na justificativa do pedido, 
Alvaro diz que “a publicação 
de decretos não numerados 
abrindo crédito suplementar, 

sem autorização parlamentar, 
nos anos de 2014 e 2015, cons-
titui um dos fundamentos para 
o processo de impeachment 
em curso na Câmara dos De-
putados” contra Dilma.

O senador pede que a audi-
toria leve em conta a compa-
tibilidade dos decretos com 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) e a 
Constituição.

Segundo Alvaro, os decretos 
assinados por Temer informam 
que os recursos necessários 
à abertura dos créditos de-
correram de anulação parcial 
de dotações orçamentárias, 

superavit financeiro e excesso 
de arrecadação.

O senador argumenta que o 
Executivo deve acompanhar 
a evolução orçamentária e, 
ao verificar a impossibilida-
de de cumprir a meta fiscal, 
contingenciar os recursos, “e 
não abrir créditos e apostar 
na alteração da LDO”.

“Vale lembrar que as me-
tas fiscais são fixadas por 
critérios do Poder Executivo, 
convertem-se em lei e devem 
ser cumpridas”, afirma.

O requerimento foi aprovado 
ontem, em votação simbólica, 
quando não há o registro indi-
vidual de votos.

O Plenário do Senado aprovou on-
tem projetos que criam varas federais 
no Paraná, no Tocantins e em Mato 
Grosso. Os textos agora vão para a 
sanção presidencial.

O PLC 116/2015 cria uma vara 
federal de competência criminal em 
Cascavel (PR). 

O relator do projeto, Alvaro Dias 
(PSDB-PR), ressaltou que a proposta 
não fere a lei orçamentária nem a 
legislação referente à responsabili-
dade fiscal.

O projeto, em sua justificação, traz 
a explicação da necessidade da vara 
por causa do aumento da procura 
pela tutela jurisdicional do Estado 
(especialmente de parcelas menos 
favorecidas da população). 

O texto também aponta a ampliação 
da competência da Justiça Federal, 
com a criação dos juizados especiais 
federais, que trouxeram grande acrés-
cimo de causas nas áreas previdenci-
ária e assistencial.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
que propôs o projeto de lei, informou 
que a Subseção Judiciária de Cascavel 
registrou um crescimento de cerca 
de 100% nos processos criminais de 
2003 a 2012.

O PLC 115/2015 cria varas em Pal-
mas e Araguaína (TO). 

A autoria do texto também é do STJ. 
De acordo com o tribunal, o objetivo é 
levar a Justiça Federal para o interior 
dos estados. 

As novas unidades serão criadas em 

regiões em que houve aumento de 
demandas judiciais, para que as cau-
sas sejam julgadas com mais rapidez. 

O PLC 92/2015, por sua vez, prevê a 
criação de uma vara da Justiça Federal 
em Rondonópolis (MT).

Para o Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), a criação de uma vara em 
Rondonópolis é justa, “tendo em vista 
a crescente demanda da população 
que busca a tutela da Justiça”. 

O CNJ ressaltou ainda que o Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região, ao 
qual a nova vara estará subordinada, 
tem orçamento para cobrir as despe-
sas geradas pela proposta.

O projeto teve José Medeiros (PPS-
MT) como relator na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

(CCJ). Em seu parecer, Medeiros 
destacou que o município de Mato 
Grosso “experimenta altos índices 
de desenvolvimento econômico e 
demográfico”. A cidade é a segunda 
maior do estado.

— Dada a importância que repre-
senta para o desenvolvimento do 
município, é muito importante para 
dar celeridade à Justiça e assegurar 
o desenvolvimento — completou 
Wellington Fagundes (PR-MT).

Os projetos de lei aprovados pre-
veem que cada uma das novas varas 
contarão com um juiz, um juiz subs-
tituto, um cargo em comissão, 13 
funções comissionadas e 17 cargos 
efetivos (13 de analista e 4 de técnico 
judiciário).

Empresas de advocacia poderão 
ser compostas por sócio único

As empresas de advocacia 
poderão ser compostas por 
um único sócio. A proposta 
que modifica o Estatuto da 
Advocacia (Lei 8.906/94) foi 
aprovada ontem no Senado 
e seguiu para sanção. O PLC 
209/2015 cria a “sociedade 
unipessoal de advocacia”.

O Estatuto do Advogado 
atualmente prevê apenas a 
possibilidade de sociedade 
com pelo menos dois advoga-
dos. Não há autorização para 
o registro de sociedades indi-
viduais aos profissionais que 
atuam como pessoas físicas.

O projeto estabelece que a 
sociedade unipessoal terá os 
mesmos benefícios e trata-
mento jurídico das empresas 
compostas por vários advo-
gados. Além disso, nenhum 
profissional de advocacia 
poderá fazer parte de mais de 
uma sociedade, formar mais 
de uma sociedade unipessoal 
de advocacia, ou integrar, 

simultaneamente, uma so-
ciedade de advogados e uma 
sociedade unipessoal de 
advocacia, com sede ou filial 
na mesma área territorial do 
respectivo conselho seccional.

Outra exigência prevista no 
texto é que a denominação 
da sociedade deverá ser obri-
gatoriamente formada pelo 
nome do seu titular, completo 
ou parcial e com a expressão 
“sociedade individual de 
advocacia”.

O PLC 209/2015 estipula 
ainda que não podem ser 
registradas as sociedades 
individuais que apresentem 
forma ou características de 
sociedade empresária, que 
adotem denominação de fan-
tasia, que realizem atividades 
estranhas à advocacia. Ficam 
também vedadas as socieda-
des que incluam como sócio 
ou titular pessoa não inscrita 
como advogado ou totalmente 
proibida de advogar.

Vai a sanção proposta que cria 
118 cargos efetivos no TSE

Segue para sanção presi-
dencial projeto que cria 118 
cargos efetivos no quadro 
de funcionários do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). De 
autoria do próprio tribunal, 
a proposta (PLC 69/2015), 
aprovada ontem pelo Senado,  
prevê a criação de 110 cargos 
para analista judiciário e 8 
para técnico judiciário. O pro-
jeto também cria 382 funções 
comissionadas e 44 cargos em 
comissão. O texto agora segue 
para sanção presidencial.

O relator da matéria, sena-
dor José Maranhão (PMDB-
PB), destacou a relevância de 
o país ter a Justiça Eleitoral 
“devidamente composta pelos 
recursos humanos necessá-
rios ao bom desempenho de 
sua importante missão, que 
garante o funcionamento das 
instituições democráticas”.

Segundo explicou na jus-
tificativa da proposta o pre-

sidente do TSE, ministro 
Dias Toffoli, o PLC atende a 
crescente demanda proces-
sual dos últimos anos, com o 
aumento do eleitorado e do 
número de candidaturas, a 
biometria, a coordenação e 
o planejamento das eleições 
e a prestação de contas.

Dados do tribunal apontam 
que o número de eleitores 
cresceu quase 12% nas últimas 
quatro eleições, passando 
de cerca de 126 milhões, em 
2006, para 140 milhões, em 
2012. O número de candida-
tos também aumentou. Nas 
eleições municipais de 2008, 
foram registradas 382 mil 
candidaturas. Em 2012, foram 
quase 482 mil candidatos, um 
aumento de 26%.

Apesar disso, o tribunal 
mantém desde 2006 a mesma 
estrutura de pessoal, com 779 
servidores efetivos, argumen-
ta Toffoli.
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