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Vai a promulgação janela 
para a troca de partidos
Parte da PEC da Reforma Política aprovada ontem possibilita que detentores de mandatos eletivos possam deixar 
os partidos pelos quais foram eleitos nos 30 dias seguintes à publicação da emenda, sem perder o mandato

A desfiliação durante 
o período da janela 
eleitoral não valerá 

para fins de distribuição 
dos recursos do Fundo 
Partidário nem para o 
direito da legenda a tempo 
no horário gratuito em 
rádio e TV. A proposta 
foi a única parte da PEC 
da Reforma Política com 
consenso no Senado para 
votação ainda neste ano. 
A data de promulgação da 
emenda constitucional 
será definida por acordo 
dos líderes partidários. O 
restante da PEC, inclusive 
a possibilidade do fim de 
reeleição, será analisado na 
Comissão de Constituição 
e Justiça.  12

Punição para quem 
bloquear estrada 
pode aumentar  2

Especialistas 
querem mudar leis 
sobre barragens  4

Copa do Mundo 
deixou série de 
obras inacabadas  6

Pescadores 
voltarão a receber 
seguro-defeso  4

Superdotados 
terão educação 
diferenciada  8

Produto de limpeza 
trará aviso sobre 
economizar água  4

Vai para sanção 
proposta que 
incentiva ciência  9

Estelionato contra 
idosos deve ter 
pena maior  12

Avança projeto 
que legaliza jogos 
de azar no país  3

Renan defende  
que Congresso 
trabalhe em janeiro

Corte da educação 
no Orçamento  
de 2016 é revisto

Licença maior para mães de bebês 
prematuros passa em Plenário

Norma para venda de imóvel da União é aprovada

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, disse 
que o Congresso deveria 
suspender o recesso parla-
mentar em janeiro para de-
cidir com mais rapidez so-
bre o pedido de impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff. “Muitos acham 
que cruzar os braços nesta 
hora é agravar a crise eco-
nômica”, afirmou.  5

Após fechar acordo com 
integrantes da Comissão 
Mista de Orçamento, o 
relator Ricardo Barros 
conseguiu repor R$ 300 
milhões na previsão de 
despesas do Ministério da 
Educação em 2016. O go-
verno havia proposto um 
corte de R$ 1 bilhão.  10

A proposta do senador 
Aécio Neves vale para as 
mães de bebês nascidos 
entre a 20a e a 30a semanas 
de gestação. A contagem de 
120 dias começará quan-

do o bebê tiver alta, e não 
na data do nascimento. 
Emenda estabeleceu em 12 
meses o período máximo 
da licença. Proposta segue 
para análise da Câmara.  8

Seguiu para a sanção presidencial o 
projeto de lei de conversão que autoriza 
e regulamenta a transferência ou venda 
de terrenos de marinha, prédios, lotes 
urbanos e galpões de propriedade federal, 
inclusive de autarquias e fundações, em ca-

sos que não arrisquem a segurança nacional 
ou o meio ambiente. Emenda da Câmara 
destina aos municípios 20% do valor da 
venda de terrenos de marinha situados 
em seu território e de terrenos da União 
localizados no Distrito Federal.  3Segundo Aécio (C), texto dá tranquilidade às mães para se dedicarem aos bebês

Romero Jucá e Walter Pinheiro (à mesa) durante a sessão do Senado que aprovou MP integrante de pacote fiscal

Plenário aprova proposta para impedir que deputados, ao mudarem de partido, levem sua parte no Fundo Partidário

Senadora Rose de Freitas preside reunião da Comissão Mista de Orçamento
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FORAM iNSTAlADAS ON-
TEM duas comissões mistas 
para examinar medidas pro-
visórias. Uma delas é a MP 
699/2015, que aumenta a puni-
ção para quem utilizar veículos 
para bloquear vias públicas. 
A outra é a MP 698/2015, que 
garante ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) o 
pagamento de prestações não 
quitadas do Programa Minha 
Casa, Minha Vida.

A comissão responsável pela 
análise da MP 699 será presi-
dida pelo deputado Afonso 
Florence (PT-BA) e terá como 
relator o senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO).

— Temos oportunidade de 
aprimorar essa MP para melho-
rar o trânsito, um dos gargalos 
no nosso país — disse Gurgacz.

O relator marcou uma reu-
nião sobre o tema para a pró-
xima terça-feira.

A medida foi uma reação do 
governo ao movimento dos 
caminhoneiros, que fechou 
rodovias em vários estados em 
novembro.

Atualmente, o Código de 
Trânsito (lei 9.503/97) prevê, 
pelo bloqueio de vias, multa 
de R$ 1.915 e apreensão do 
veículo. A MP aumenta a multa 
para R$ 5.746 e apreensão do 
veículo. E essa multa será do-
brada em caso de reincidência 

no período de 12 meses.
Os organizadores de mani-

festações com bloqueio pode-
rão ser multados em R$ 19.154. 
O motorista que bloquear vias 
com caminhões também po-
derá ter a habilitação suspensa 
por um ano e ficar proibido de 
receber crédito para aquisição 
de veículos por dez anos.

Os serviços de recolhimento, 
depósito e guarda de veículo 
poderão ser executados por 
ente público ou por parti-
cular contratado. Os custos 
são de responsabilidade do 
proprietário.

Habitação
Na comissão para exame da 

MP 698/2015, o senador Bene-
dito de lira (PP-Al) foi eleito 

presidente e o deputado Arnon 
Bezerra (PTB-CE) será o relator 
da proposta. Regina Sousa (PT-
Pi) é a relatora-revisora.

A medida altera a lei 
11.977/2009 para assegurar 
que, caso os beneficiários 
do Minha Casa, Minha Vida 
não quitem as prestações dos 
imóveis que serão construí-
dos com recursos do FGTS, o 
Tesouro Nacional vai fazer a 
compensação.

O objetivo da comissão é 
ouvir representantes de tra-
balhadores, empresários e 
governo e diferentes segmen-
tos ligados ao programa, de 
forma a garantir a cobertura 
do deficit habitacional para a 
população de baixa renda sem 
prejuízos ao poder público.

Medida aumenta punição 
para bloqueio de estradas

A TV Senado transmite, a partir das 10h, reunião da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional. As reuniões podem ser acompanhadas ao vivo pela inter-
net (www.senado.leg.br/tv) e em Brasília, pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV SENADO

Duas comissões mistas sobre MPs foram instaladas ontem: a primeira é uma reação do governo a um 
movimento dos caminhoneiros e a outra trata do uso do FGTS para quitar o Minha Casa, Minha Vida

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

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

 `CRA  defesa agropecuária
8h Reunião ordinária e análise de rela-
tório sobre a política pública de defesa 
agropecuária.

 `CdH  Atenção primária em saúde
9h Audiência pública interativa para deba-
ter atenção primária à saúde (APS). 

 `Ce  educação de jovens e adultos
9h30 Audiência pública interativa pa-
ra debater educação de jovens e adultos. 

 `CMO  Relatórios setoriais
9h30 Comissão faz reunião extraordinária. 
Às 14h e às 17h, analisa relatórios setoriais 
da Lei Orçamentária 2016.

 `CCJ  Sabatina para o CnJ
10h Sabatina de Rogério José Bento Soa-
res do  Nascimento para compor o Conse-
lho Nacional de Justiça.

 `CRe  Indústria da defesa nacional
10h Análise do relatório de avaliação 
de política pública na área da indústria 
de defesa nacional. Em seguida, sabati-
nas de Zenik Krawctschuk, indicado pa-
ra embaixador em Granada, e de Gonçalo 
Mello Mourão, para representante do Bra-
sil na Comunidade dos Países de  Língua 
Portuguesa.

 `PReSIdênCIA  Sessão extraordinária
11h30 Renan Calheiros preside sessão 
extraordinária.

 `PlenáRIO  emenda constitucional
11h30 Sessão extraordinária. Às 14h, ses-
são ordinária deliberativa. Na pauta, o 
PLS 432/2013, que regula a Emenda Cons-
titucional 81, a qual prevê a expropriação 
de terras onde se verique trabalho escravo.

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 

O instituto legislativo Bra-
sileiro (ilB) do Senado abriu 
na segunda-feira as matrículas 
para o curso gratuito a distân-
cia (EaD) Deveres, Proibições e 
Responsabilidade do Servidor 
Público Federal. Criado em 
parceria com a Controladoria-
-Geral da União (CGU), o 
curso tem carga horária de 60 
horas, sem tutoria, e pode ser 
feito por qualquer cidadão. 

Para servidores públicos, serve 
ainda para requerer adicional 
de especialização.

As aulas visam orientar o 
público sobre a aplicação dos 
termos da Constituição federal 
e do Estatuto dos Servidores 
Públicos (lei 8.112/1990), 
inclusive em relação ao des-
cumprimento da legislação e à 
apuração disciplinar. O aluno 
também terá, como parte do 

conteúdo programático, aulas 
sobre a CGU, abordando a 
estrutura do órgão, os instru-
mentos de apuração discipli-
nar e as especificidades das 
diversas corregedorias.

As inscrições serão feitas 
pelo site Saberes. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo e-mail ilbead@senado.
leg.br ou ainda pelo telefone 
(61) 3303-1391.

A Comissão de Serviços 
infraestrutura (Ci) deve votar 
na quarta-feira a indicação 
de Erick Moura de Medeiros 
para o cargo de diretor de 
infraestrutura Aquaviária do 
Departamento Nacional de 
infraestrutura de Transportes 
(Dnit). Antes disso, no mesmo 
dia, ele será sabatinado pelos 
integrantes da Ci.

Ontem o relator da indica-
ção, senador Vicentinho Alves 
(PR-TO), apresentou relatório 
favorável à aprovação do nome 
encaminhado pela presidente 
da República. 

No seu entender, trata-se de 

“um profissional que conhece 
muito bem a infraestrutura 
aquaviária brasileira”. Ele 
ressaltou a boa formação de 
Erick de Medeiros, atestada 
em seu currículo por inúme-
ros cursos de especialização 
e condecorações.

O presidente da Comissão 
de infraestrutura, senador 
Garibaldi Alves Filho (PMDB-
RN), concedeu vista coletiva 
do relatório. 

Erick de Medeiros nasceu 
em 1972, no Rio de Janeiro 
(RJ). Bacharel em Ciências 
Navais pela Marinha do Brasil, 
é pós-graduado em Eletrônica 

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).

Recursos minerais
O senador Garibaldi tam-

bém concedeu vista coletiva 
para o Projeto de lei do Se-
nado (PlS) 1/2011, que esta-
belece que a base de cálculo 
da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos 
Minerais (CFEM) considere o 
faturamento bruto resultante 
da venda do produto mineral.

iLB oferece curso sobre deveres do servidor público

Comissão sabatina indicado para diretor do Dnit

Ságuas Moraes, Gurgacz, José Pimentel e Afonso Florence na Comissão da MP 699

Para marcar o encerra-
mento campanha pelo fim 
da violência contra a mulher, 
a Secretaria da Mulher da 
Câmara dos Deputados, a 
Procuradoria da Mulher do 
Senado, a Universal Studios 
Brasil, a Motion Picture As-
sociation e o Banco Mundial 
promovem hoje, às 9h, a pré-
-estreia do filme As Sufragis-
tas, no Shopping Pier 21, em 
Brasília, com a presença de 
autoridades, embaixadores e 
representantes de movimen-

tos em defesa das mulheres. 
Com Meryl Streep, o filme 

retrata a luta das inglesas pelo 
direito ao voto no início do 
século 20. Após a sessão, será 
lançado o livro Mulheres no 
Poder: trajetórias na política a 
partir da luta das sufragistas 
do Brasil, de Schuma Schu-
maher e Antonia Ceva.

O objetivo do evento é 
sensibilizar a opinião pública 
e os congressistas acerca da 
importância da participação 
feminina na política.

lembrando, 
ontem, o Dia 
internacional 
de Combate 
à Corrupção, 
Alvaro Dias 
(PSDB-PR) defendeu que 
o Congresso vote projetos 
sobre o assunto, como o 
PlS 658/2015, que limita os 
recursos protelatórios em 
julgamentos penais.

— Não podemos permi-
tir que a lava-Jato deixe 
de ecoar no Parlamento. 
O Congresso precisa dar 
prosseguimento, fazendo a 
legislação avançar no endu-
recimento contra a corrup-
ção. A votação de projetos 
de lei fundamentais para o 
país não pode continuar se 
arrastando e vindo à tona só 
quando um novo escândalo 
é descoberto — afirmou.

Ao registrar o 
Dia Mundial de 
Combate à Cor-
rupção, Paulo 
Bauer (PSDB-
S C )  c i t o u  o 
ranking da Transparência 
internacional, no qual o Brasil 
ocupa o 69º lugar entre 175 
países. Ele disse que, conforme 
a Federação das indústrias do 
Estado de São Paulo, 2,3% do 
PiB do país vão todos os anos 
para “o ralo da corrupção”. Só 
em 2014, a corrupção custou 
ao país R$ 127 bilhões:

— isso é quatro vezes e meia 
o valor anual destinado ao 
Bolsa Família. É oito vezes o 
valor destinado pelo Fundeb 
para a manutenção do ensino 
fundamental no país e é duas 
vezes o valor destinado à fase 
dois do Minha Casa, Minha 
vida — ressaltou o senador.

Filme encerra campanha pelo 
fim da violência contra a mulher

Alvaro Dias propõe 
esforço do Congresso 
contra a corrupção

Corruptos levam 
bilhões por ano no 
Brasil, diz Bauer

Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nci
a S

en
ad

o

Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nci
a S

en
ad

o

Ma
rco

s O
liv

eir
a/

Ag
ên

cia
 Se

na
do



3

Alô Senado 0800 612211 www.senado.leg.br/jornal

Brasília, quinta-feira, 10 de dezembro de 2015

Segue para a sanção o projeto que autoriza e regulamenta a transferência de parte dos terrenos de marinha, prédios, lotes urbanos e galpões federais a seus ocupantes

Aprovada MP sobre venda de imóveis da União
A MEDiDA PROV iSóRiA 
que autoriza e regulamenta 
a venda de parte dos imóveis 
da União, entre eles os terre-
nos de marinha, foi aprovada 
pelo Plenário ontem. A MP 
691/2015 foi acatada na forma 
de projeto de lei de conversão 
(PlV 24/2015) e vai à sanção 
presidencial.

O texto estabelece desconto 
de 25% sobre o valor de mer-
cado no prazo de um ano da 
publicação da portaria com a 
lista dos imóveis à venda. Os 
já ocupados de boa-fé passam 
para o domínio pleno do com-
prador. No caso de imóveis 
sob aforamento, pela impos-
sibilidade da transferência de 
propriedade, a consolidação 
do domínio pleno se dará pelo 
do pagamento de 17% do valor 
do terreno a título de remição 
do aforamento, sobre o qual 
incidirá também o desconto.

As pessoas carentes ou de 
baixa renda serão dispensadas 
do pagamento pela remição.

Randolfe Rodrigues (Rede-
AP) e Ricardo Ferraço (PMDB-
ES) apontaram avanços na 
legislação ao trazer mecanis-
mo para que os moradores 
humildes de áreas de marinha 

não sejam sobretaxados.
— A subtração nos custos do 

laudêmio das benfeitorias dos 
terrenos representa um alívio 
para cerca de 900 mil famílias 
que são sacrificadas por taxas 
injustas — destacou Ferraço.

A medida integra o pacote 
fiscal do governo. O texto 
define as regras para gestão, 
administração e transferência 
de imóveis federais, inclusive 
de autarquias e fundações, e 
abrange terrenos de marinha, 
prédios, terrenos urbanos e 

galpões. Poderão ser vendi-
dos imóveis localizados em 
municípios com mais de 100 
mil habitantes ou com plano 
diretor aprovado. O Estatuto das 
Cidades exige o plano diretor 
para municípios com mais de 
20 mil habitantes ou integrantes 
de regiões metropolitanas.

Preservação
A venda de terrenos prevista 

na MP não inclui os imóveis 
administrados pelos Ministérios 
das Relações Exteriores e da 

Defesa e pelos comandos mi-
litares nem os situados na faixa 
de fronteira (150 quilômetros de 
largura ao longo das fronteiras).

Também não é permitida a 
venda dos terrenos de marinha 
situados em área de preserva-
ção permanente ou na faixa de 
segurança (30 metros a partir 
da praia) e os localizados em 
áreas nas quais seja proibido 
o parcelamento do solo, como 
terrenos sujeitos a alagamento.

Emenda aprovada na Câma-
ra direcionou aos municípios 

20% do valor da venda de terre-
nos de marinha localizados em 
seu território. A regra se aplica 
ainda a terrenos da União 
situados no Distrito Federal. 
O mesmo percentual incidirá 
sobre taxas, foros e laudêmios 
cobrados sobre imóveis que 
não serão alienados.

O texto aprovado é prove-
niente do relatório do deputa-
do lelo Coimbra (PMDB-ES), 
que incluiu nova possibilidade 
de compra para o ocupante 
que tenha esse como o único 
imóvel residencial, dispensan-
do a licitação.

Outra novidade é a permis-
são para a Secretaria do Patri-
mônio da União reconhecer o 
uso de terrenos da União por 
terceiros em áreas de preser-
vação permanente (APP) ou 
necessárias à preservação dos 
ecossistemas naturais. 

O relator acrescentou ain-
da dispositivo que permite à 
União fazer contrato de con-
cessão de direito real de uso 
para áreas ocupadas há mais 
de dez anos por particulares 
e que estejam entre lotes 
particulares e reservatórios 
artificiais de água, respeitada 
a faixa de APP.

Senado aprova projeto de conversão que direciona 20% do valor da venda, em alguns casos, aos municípios ou ao DF

Cassino em hotel de Las Vegas: desde 1946, atividade é proibida no Brasil

Em 1ª votação, colegiado acata legalização dos jogos de azar

A Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional 
aprovou ontem o Projeto de lei 
do Senado (PlS) 186/2014, que 
regulamenta os jogos de azar. 
A proposta permite o funcio-
namento no país de cassinos e 
bingos e legaliza jogos eletrô-
nicos e o jogo do bicho.

O projeto foi aprovado por 8 
votos a 2. Houve 1 abstenção. 
Por se tratar de um substitutivo, 
o projeto voltará à pauta da 
comissão na próxima semana, 
para ser submetido ao turno 
suplementar de votação.

O relator, Blairo Maggi (PR-
MT), apresentou um substitu-
tivo no qual acata uma emenda 
de Benedito de lira (PP-Al) que 
restringe a autorização às pesso-
as jurídicas que comprovarem 
regularidade fiscal. O relator 
também aceitou a sugestão de 
vedar aos políticos a exploração 
dos jogos de azar.

A aprovação do projeto, no 
entanto, não veio sem polêmica. 
Cristovam Buarque (PDT-DF) 
se posicionou contra, dizendo 
que o jogo “concentra renda”, 
ao tirar dinheiro de muitos e 
concentrar num único ganha-
dor. Para ele, práticas ilícitas en-
volvendo drogas e prostituição 
podem ser incentivadas com a 
regularização do jogo.

Gleisi Hoffmann (PT-PR) se 
absteve de votar, apontando que 

o projeto deveria ser discutido 
de forma mais profunda.

— O jogo incentiva outras 
atividades que podem causar 
impactos negativos na socie-
dade — argumentou.

Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 
sugeriu que os cassinos sejam 
autorizados só nas regiões 
menos desenvolvidas e fora das 
capitais. Não poderiam estar no 
Sul nem no Sudeste.

Cassinos de Minas
Antonio Anastasia (PSDB-

MG) se manifestou contra a 
ideia do colega. Ele lembrou 
que, até 1946, quando o jogo era 
legalizado no Brasil, o interior 
de Minas Gerais tinha muitas 
cidades com cassino. A emenda 
de Flexa foi rejeitada.

O projeto, de Ciro Nogueira 
(PP-Pi), traz a definição dos 
tipos de jogos que podem ser 
explorados, os critérios para 
autorização e as regras para 
a distribuição de prêmios e a 
arrecadação de impostos — 
destinados à seguridade social. 

Na visão do autor, é “incoe-
rente dar um tratamento dife-
renciado para o jogo do bicho e, 
ao mesmo tempo, permitir e re-
gulamentar as modalidades de 
loteria federal hoje existentes”. 

Segundo o senador, o Brasil 
deixa de arrecadar R$ 15 bilhões 
anuais com a falta de regula-
mentação dos jogos de azar. 
Ele diz que o projeto contribui 
para a geração de milhares de 

empregos e fortalece a política 
de desenvolvimento regional 
por meio do turismo. 

Para o relator, a ilegalidade 
acaba desencadeando outro 
efeito perverso: os recursos 
obtidos com a exploração do 
jogo são usados no corrom-
pimento de agentes públicos. 
Blairo diz que, com a regula-
mentação, espera-se extirpar 
“a corrupção que hoje existe e, 
ao mesmo tempo, concretizar 
um aumento expressivo das 
receitas públicas”.

A proposta faz parte da Agen-
da Brasil — pauta apresentada 
pelo presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, para incentivar o 
crescimento econômico do país.

A Comissão Especial do 
Desenvolvimento Nacional 
discutiu ontem o Projeto de lei 
do Senado (PlS) 316/2015, que 
proíbe a aplicação de punições 
ao município que ultrapassar 
o limite para a despesa com 
pessoal quando isso ocorrer 
por causa da diminuição das 
transferências do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) decorrente de isen-
ção tributária praticada pela 
União. O projeto também veda 
sanções ao prefeito que não 
pagar despesas empenhadas 
no mandato do seu antecessor.

A proposta é do presidente 
da comissão, Otto Alencar 

(PSD-BA). Ele argumenta que, 
devido à queda das receitas 
e à elevação dos gastos com 
pessoal, os atuais prefeitos 
poderão deixar despesas para 
seus sucessores sem a corres-
pondente fonte de recursos, o 
que seria uma pedalada fiscal. 
isso só não ocorrerá se os futu-
ros prefeitos não arcarem com 
esse acréscimo de despesas.

— Quando [o governo fede-
ral] baixa impostos, como iPi, 
o município tem queda de 
arrecadação. A renúncia é do 
governo federal. Não é culpa 
do prefeito, que não pode ser 
considerado ficha suja.

O autor cobrou do Executivo 

e do legislativo atenção à re-
alidade dos municípios. Otto 
lembrou que foi conselheiro 
do Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia e disse 
que se sentia incomodado em 
condenar prefeitos “que eram 
honestos”.

Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
manifestou preocupação 
com o projeto, por causa das 
alterações que impõe à lei de 
Responsabilidade Fiscal. Ela, 
no entanto, afirmou que a lei 
precisa de uma revisão. Cristo-
vam Buarque (PDT-DF) disse 
temer a flexibilização da lRF 
e, por consequência, a volta da 
inflação e do pouco rigor fiscal.

Comissão estuda flexibilizar Lei de Responsabilidade Fiscal
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O SENADO APROVOU on-
tem o substitutivo da Câmara 
ao PlS 176/2005, que torna 
obrigatória a inclusão da 
expressão “Água: pode faltar. 
Não desperdice” na embala-
gem de produtos de limpeza 
cujo uso implique consumo 
de água. A medida visa cons-
cientizar a população sobre o 
agravamento da crise hídrica 
e incentivar a economia de 
água na limpeza de casas e 
empresas.

A proposta estabelece que 
a mensagem de advertência 
terá destaque nas embalagens 
e rótulos dos produtos. O texto 
deverá respeitar o tamanho 
mínimo de letra e quaisquer 
outros critérios definidos nos 
regulamentos técnicos que 
disponham sobre as carac-
terísticas das embalagens e 

rótulos dos equipamentos e 
 produtos de limpeza abran-
gidos pela norma. A regra 
 entrará em vigor após decor-
ridos 365 dias da publicação 
oficial.

O descumprimento da 

 medida acarretará punições 
previstas no Código de De-
fesa do Consumidor (lei 
8.078/1990). De Marcelo Cri-
vella (PRB-RJ), o PlS 176/2005 
foi remetido para sanção 
presidencial.

Está suspensa a Portaria 
interministerial 192/2015, 
dos Ministérios da Agricultu-
ra e do Meio Ambiente, que 
interrompeu por 120 dias o 
pagamento do seguro-defeso, 
uma espécie de seguro-
-desemprego pago aos pes-
cadores artesanais durante 
o período de paralisação da 
pesca para a preservação das 
espécies. 

O Plenário do Senado 
aprovou ontem o Projeto de 
Decreto legislativo (PDS) 
384/2015, que sustou os 
efeitos da portaria.

A medida do governo fede-
ral havia cancelado, no início 
de outubro, o pagamento 
de dez períodos de defeso 
em vários estados até que 
fossem concluídos o reca-

dastramento dos pescadores 
artesanais e a revisão dos 
períodos de defeso pelos co-
mitês permanentes de gestão 
e uso sustentável de recursos 
pesqueiros. 

O valor do seguro corres-
ponde a um salário mínimo 
por mês durante toda a 
temporada de suspensão da 
pesca.

Omar Aziz (PSD-AM) de-
fendeu a suspensão da porta-
ria, que estaria prejudicando 
pescadores por todo o país. O 
senador, no entanto, destacou 
que o Congresso apoia o reca-
dastramento dos pescadores 
e a revisão dos defesos.

A proposta, de autoria do 
deputado Silas Câmara (PDS-
AM), vai agora a promulgação 
do Congresso Nacional.

A situação dos pescadores 
prejudicados pelo desastre 
ambiental no Rio Doce será 
tema de audiência pública na 
Comissão de Direitos Huma-
nos (CDH). Ambientalistas 
e oceanógrafos estimam em 
pelo menos dez anos o tempo 
necessário para a recuperação 
das condições de qualida-
de das águas do rio após o 
rompimento da barragem 
da mineradora Samarco, em 
Mariana (MG), em novembro.

Segundo o requerimento de 
Magno Malta (PR-ES), serão 
convidadas para o debate 
autoridades da área pesqueira 
(inclusive do Ministério da 
Agricultura e Pecuária, que 

recentemente absorveu as 
funções da extinta Secretaria 
da Pesca) e entidades que 
representam pescadores.

Segundo o senador, apenas 
no Espírito Santo, mais de 400 
famílias viviam de atividades 
pesqueiras em águas rasas no 
entorno da foz do Rio Doce. 
Agora, as águas estão con-
taminadas e a foz assoreada 
pelos dejetos de lama tóxica 
e  resíduos de mineração li-
berados pelo rompimento da 
barragem.

Ele disse que a situação é 
dramática, pois o rio está des-
truído. Para Malta, as famílias 
precisam de perspectivas de 
subsistência, e não apenas 

de cestas básicas da Samarco.
A CDH também aprovou 

medidas para permitir o 
melhor aproveitamento dos 
dados produzidos pela CPi 
da Câmara que apurou a ex-
ploração do trabalho infantil.

Os deputados encami-
nharam o relatório final dos 
trabalhos para conhecimento 
e providências cabíveis. O 
documento foi analisado na 
comissão por Simone Tebet 
(PMDB-MS).

Entre as medidas, está a 
aprovação de requerimento 
ao Ministério do Trabalho 
solicitando informações so-
bre ocorrências de trabalho 
infantil no país desde 1995.

Participantes de deba-
te ontem na Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA) defenderam 
mudanças no atual modelo 
de inspeção de barragens. A 
avalanche de rejeitos gerada 
em Mariana (MG) pelo rom-
pimento de uma barragem da 
mineradora Samarco desper-
tou a atenção do Brasil para a 
segurança dessas instalações. 
A vistoria, na prática, tem 
ficado a cargo das próprias 
empresas. 

De acordo com a Política 
Nacional de Segurança de 
Barragens, a fiscalização 
deveria ser compartilhada 
entre a empresa responsá-
vel pelo empreendimento 
e órgãos federais, como o 
Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNMP), 
o ibama e a Agência Nacional 
de Águas (ANA), além do ór-
gão estadual responsável pelo 
licenciamento ambiental. 

No entanto, faltam fiscais 
e dinheiro para monitorar 
as mais de 660 barragens de 
rejeitos minerais em fun-
cionamento no país. No ano 
passado, apenas 10% delas 
foram vistoriadas. Mesmo 
assim, de forma precária.

— A fiscalização é feita em 
cima de informações declara-
das pelas empresas — disse 
o diretor-geral do DNPM, 
Telton Corrêa.

Ele defendeu a aprovação 
do novo Código de Mineração 
(Pl 5.807/2013), que aguarda 
votação na Câmara desde 
2013. O texto prevê, entre ou-
tros pontos, a transformação 
do DNPM em agência regu-
ladora para ampliar a verba 
destinada ao órgão.

— Enquanto dependermos 
quase que completamente do 
Tesouro Nacional, vamos ter 
essa irregularidade e isso se 
reflete no plano de ação — 
argumentou.

Carlos Motta Nunes, da 
Agência Nacional de Águas 
(ANA),  também pediu 
 mudanças na legislação:

— Uma sugestão é dar 
mais mecanismos legais para 
que os órgãos fiscalizadores 
 possam, na eventual ausên-
cia do empreendedor, agir e 
depois cobrar a conta. Hoje 
temos um entrave legal para 
isso.

Ataídes Oliveira (PSDB-TO) 
e Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 
questionaram o processo de 
fiscalização das barragens.

— A tragédia de Mariana 
acendeu alerta máximo para 
a segurança. Não dá para co-
locar esse assunto na gaveta. 
Não existe dinheiro capaz 
de pagar prejuízos sociais, 
econômicos e ambientais 
causados pelo acidente — 
disse Ataídes, autor do reque-
rimento para a realização da 
audiência.

lídice da Mata (PSB-BA) co-
memorou o avanço da forma-
lização do trabalho doméstico. 
Segundo a Receita, no segundo 
mês de vigência do Simples Do-
méstico, já estão cadastrados 
1,4 milhão de empregadores 
e 1,6 milhão de trabalhadores.

De acordo com a senadora, 
os números revelam “a confi-
guração de um novo contexto 
social brasileiro”:

— Havia uma consciência da 
sociedade de que era preciso 
ampliar os direitos dos traba-
lhadores domésticos para que  
pudessem ter os mesmos direi-
tos que os outros trabalhadores 
já tinham. Quero comemorar, 
como relatora da PEC das 
Domésticas no Senado. isso 
significa um avanço social.

Ricardo Ferra-
ço (PMDB-ES) 
protestou no 
Plenário contra 
a concorrência 
desleal de grãos 
de café verde 
importados de outros países.

Segundo ele, a Nestlé está 
tentando obter autorização 
para importar o produto da 
Etiópia, prejudicando Minas 
Gerais e o Espírito Santo, os 
maiores produtores nacionais. 

— Como é possível defender 
a importação de café verde, 
quando nosso país produz mais 
de 40 milhões de sacas anuais, 
metade da produção destina-
da à exportação? É como se a 
Noruega importasse bacalhau, 
o México importasse tequila.

Antonio Car-
los Valadares 
(PSB-SE) co-
brou do governo 
soluções para o 
endividamento 
dos produtores 
rurais do Nordeste. Ontem, a 
bancada nordestina entregou 
à ministra da Agricultura, 
Kátia Abreu, um documento 
 relatando as dificuldades.

Entre as reclamações, estão 
as restrições impostas aos 
produtores para adesão aos 
planos de renegociação de 
dívidas aprovados nos últimos 
anos. Segundo Valadares, o 
governo está preocupado com 
o impacto nas contas públicas, 
e não com a situação da região 
e dos produtores.

De acordo com a proposta que foi aprovada ontem pelo Plenário do Senado, produtos de limpeza 
precisarão trazer com destaque na embalagem a advertência “Água: pode faltar. Não desperdice”

Vai para sanção mensagem 
de alerta sobre falta de água

Congresso anula portaria federal 
que suspendeu seguro-defeso

Debate analisará situação de pescador do Rio Doce

Fiscalização de barragens tem 
de ser revista, aponta audiência

Lídice vê avanço 
social no trabalho 
doméstico

Para Ferraço, é erro 
permitir que país 
importe café

Valadares: governo 
ignora agricultores 
do Nordeste

A mensagem ficará visível na embalagem para informação do consumidor

Ataídes conduz debate com Carlos Nunes, da ANA, e Telton Corrêa, do DNPM
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De acordo com o presidente do Senado, atual momento político exige que Congresso Nacional trabalhe durante o mês de janeiro para analisar pedido de impeachment

Renan apoia suspensão do recesso parlamentar
O PRESiDENTE DO Senado, Renan 
Calheiros, disse ontem que o Con-
gresso Nacional não deve entrar no 
recesso parlamentar e precisa manter 
as atividades em janeiro. 

Renan informou, no entanto, que 
ainda não está definida a data e de 
que forma será feita a convocação dos 
parlamentares. 

O recesso é previsto no artigo 57 
da Constituição federal, que define 
o período da sessão legislativa entre 
2 de fevereiro e 17 de julho e entre 1º 

de agosto e 22 de dezembro.
— Muitos acham que cruzar os 

braços nesta hora é agravar a crise 
econômica. Setores da própria opo-
sição defenderam que nós estabe-
leçamos uma data já nos primeiros 
dias de janeiro. Essa é uma posição 
de racionalidade, de bom senso. O 
Brasil espera que, neste momento 
de dificuldade, o Congresso continue 
trabalhando. A maior sinalização 
que o Congresso Nacional pode dar 
em relação ao encaminhamento de 

soluções para a crise é funcionar no 
recesso. A dúvida é quando começa-
remos e como faremos para convocar 
— disse Renan.

O presidente do Senado também 
explicou que, no caso de convocação, 
além do pedido de impeachment, a 
colocação de medidas provisórias na 
pauta é uma exigência constitucional.

Em relação à conversa marcada para 
ontem à noite entre a presidente da 
República, Dilma Rousseff, e o vice-
-presidente, Michel Temer, Renan 

Calheiros defendeu a abertura do 
diálogo para evitar o agravamento 
da crise.

— É preciso que o vice e a presidente 
construam uma convergência e essa 
convergência não tem outro caminho 
senão o caminho dos compromissos 
com o Brasil — enfatizou.

O presidente do Senado comuni-
cou ainda que na próxima semana, 
já a partir de terça-feira, convocará 
sessões do Congresso Nacional para 
votar todas as matérias orçamentárias.

Cássio cita prefeitos cassados 
por atos parecidos aos de Dilma

Para Humberto, Cunha usa 
Câmara em proveito próprio

Impeachment da presidente 
não seria golpe, afirma Aloysio

PDT não deve se precipitar 
em julgamento, adverte Lasier

De acordo com Flexa, governo 
já caminha para seu final

Amorim: Brasil não pode 
celebrar Dia contra Corrupção

Segundo Blairo, análise de 
impedimento deve continuar

Medeiros: processo contra 
mandatária engrandece o país

Falar em golpe é conversa para 
boi dormir, critica Ana Amélia

O líder do PSDB, 
Cássio Cunha 
lima (PB), afir-
mou que a pre-
sidente Dilma 
Rousseff cometeu 
crime de respon-
sabilidade ao assinar de-
cretos de suplementação 
orçamentária que não 
passaram pela análise do 
Congresso. Dessa forma, 
frisou, o pedido de impe-
achment tem base legal.

— Se é competência 
exclusiva do Congresso 
aprovar as leis orça-
mentárias, não pode o 

Executivo, sem 
a indispensá-
vel autorização 
do legislativo, 
suplementar o 
Orçamento. Na 
ausência dessa 

autorização, eu insisto: 
crime de responsabili-
dade “na veia”.

Cássio sustentou que 
Dilma foi a primeira pre-
sidente na história recen-
te do país a incorrer nessa 
prática. Ele lembrou que 
prefeitos já tiveram seus 
mandatos cassados pelo 
mesmo motivo.

O líder do PT, 
Humberto Costa 
(PE), elogiou a 
decisão liminar do 
Supremo Tribunal 
Federal que sus-
pendeu os efeitos 
da sessão da Câmara de 
formação e instalação da 
comissão que vai analisar 
o processo de impea-
chment da presidente 
Dilma Rousseff. 

O senador disse que a 
intenção de afastar Dilma 
é uma tentativa de golpe, 
pois não tem fundamento 
na Constituição.

Anteontem a 
possibilidade de 
impeachment 
já havia levado 
Humberto à tri-
buna. Ele disse 
que os funda-

mentos que basearam 
a decisão de Cunha de 
abrir o processo de im-
peachment, como as 
“pedaladas fiscais” e os 
decretos orçamentários 
não numerados, foram, 
também, práticas de go-
vernos anteriores, e não 
apenas do da presidente 
Dilma.

Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-
SP) disse que im-
peachment não 
é golpe, como 
não foi golpe o 
a f a s t a m e n t o, 
“com apoio do PT”, do 
então presidente Fer-
nando Collor, em 1992. 
Também não é golpe, 
segundo o senador, 
porque está previsto na 
Constituição.

Aloysio afirmou que o 
pedido de impeachment 
da presidente Dilma 
Rousseff está baseado na 

acusação de que 
ela cometeu cri-
me de respon-
sabilidade, pois 
desrespeitou a 
lei orçamentária 
nas pedaladas 

fiscais e também a lei 
de Responsabilidade 
Fiscal.

— E qual foi a moti-
vação da presidente? 
Ela quis disfarçar uma 
situação lamentável das 
contas públicas sob sua 
gestão para impedir que 
a opinião pública lhe 
negasse a reeleição.

l a s i e r  Ma r-
tins (PDT-RS) 
manifestou-se 
favoravelmente à 
investigação so-
bre se há ou não 
elementos para o 
impeachment da presi-
dente Dilma. Ele discorda 
da precipitação da parte 
da cúpula do PDT que 
se posiciona contra a 
investigação de Dilma. 
Ele afirmou que colegas 
de seu partido ignoram as 
irregularidades e “estão 
se tornando mais pas-
sionais que os próprios 

petistas”.
— Que gover-

nabilidade é essa 
a que aderiu o 
meu partido em 
troca de um mi-
nistério e alguns 

carguinhos? Não é da 
índole de Brizola e de 
Alberto Pasqualini o 
toma-lá-dá-cá. É preciso 
impedir o prosseguimen-
to desse abuso para que 
amanhã esses mesmos 
dirigentes do PDT, se 
assumirem outro partido, 
não sejam dos primeiros 
da fila a pedir ministério.

Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) de-
fendeu o impea-
chment da pre-
sidente Dilma 
Rousseff com o 
argumento de que 
ela não tem mais condi-
ções de governar. Ele fez 
referência à substituição 
do deputado leonardo 
Picciani (PMDB-RJ) na 
liderança do PMDB na 
Câmara como evidência 
de que a base de apoio 
ao governo está sendo 
desmontada.

— O PSDB é a favor da 

retirada da pre-
sidente, que não 
tem confiança 
para continuar 
comandado o 
país. Este país é 
uma nau desgo-

vernada. Que apoio ela 
terá do Congresso? Não 
se pode governar sem 
apoio legislativo.

Para Flexa, o PMDB, 
maior partido aliado, 
está “em clima de rom-
pimento” com o Planalto. 
Dessa forma, ele crê que 
o governo Dilma já está 
caminhando para o final.

No Dia interna-
cional de Comba-
te à Corrupção, 
Eduardo Amorim 
(PSC-SE) afirmou 
que o Brasil não 
tem o que co-
memorar. Ele lembrou 
que a presidente Dilma 
Rousseff gastou mais do 
que podia para vencer as 
eleições do ano passado 
e gerou, com isso, insta-
bilidade na economia e 
prejuízos aos empresá-
rios e trabalhadores.

— inflação, desem-
prego e desinteresse 

de empresários 
em investir são 
os resultados de 
todo esse im-
passe político, 
ético, moral e 
econômico que 

o país atravessa — disse 
o senador, acrescentando 
que, apesar de este ser 
apenas o primeiro ano do 
segundo mandato, Dilma 
parece mais estar no fim 
de seu governo.

E o que é pior, conti-
nuou ele, é que o governo 
não dialoga com os diver-
sos setores da sociedade.

Blairo Maggi 
(PR-MT) se de-
clarou a favor 
da abertura do 
processo de im-
peachment da 
presidente Dilma 
Rousseff. Ele disse que 
a situação atual é critica 
e pode se agravar, com 
a sociedade dividida e 
muitos problemas sociais 
e econômicos.

Para o senador, o im-
peachment deve ser visto 
como um processo polí-
tico, afinal o Congresso é 

uma casa políti-
ca. Na opinião de 
Blairo, é melhor 
sacrificar o cargo 
e deixar o Brasil 
inteiro.

— Da forma 
como vivemos o ano de 
2015, simplesmente não é 
possível viver 2016, 2017 
e 2018.

Blairo se declarou um 
senador independente 
e pediu à oposição que 
respeite o governo se o 
impeachment for barra-
do na Câmara.

José Medeiros 
(PPS-MT) afir-
mou que o pro-
cesso de impea-
chment contra a 
presidente Dilma 
Rousseff engran-
dece a democracia bra-
sileira. Ele ressaltou que 
as instituições do país 
são sólidas, o que tem 
permitido a aplicação das 
leis sobre os poderosos, 
configurando uma reali-
dade nova.

— Os tempos muda-
ram. O poder não é mais 

aquele poder 
absolutista que 
passava por cima 
das leis. Essa 
realidade não 
vige mais. Esse 
procedimento 

pelo qual está passando 
a presidente Dilma, ao 
contrário de enfraquecer 
a democracia, a fortale-
ce. Chegou o momento 
no Brasil em que a lei 
começa a ser exigida de 
todos, do mais simples 
brasileiro à presidente 
da República.

Ana Amélia (PP-
RS) afirmou que 
o impeachment 
só seria um golpe 
se ele não esti-
vesse previsto na 
Constituição. Ela 
lembrou que os que hoje 
questionam o processo 
de impeachment da 
presidente defendiam 
em 1999 o afastamento 
de Fernando Henrique 
Cardoso da Presidência.

— Precisamos ter um 
pouco mais de senso 
e de coerência com o 

que fazemos. Por 
isso, eu estou me 
impacientando 
com essa con-
versa mole para 
boi dormir de 
que isso é golpe. 

A Constituição está aí!
Mesmo assim, Ana 

Amélia lembrou que 
essa disputa faz parte 
do jogo democrático e 
comemorou o fato de 
as instituições estarem 
funcionando normal-
mente neste período 
conturbado.
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MAiS DE UM ano depois 
da Copa do Mundo, o Brasil 
ainda enfrenta o desafio de 
concluir uma série de obras 
que estavam previstas para 
o evento. A preocupação foi 
destacada ontem pelo senador 
Wellington Fagundes (PR-MT), 
em audiência pública da Co-
missão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR). 

— É um papel nosso, do 
poder público, dos represen-
tantes aqui do legislativo, 
enfrentar os problemas que 
ficaram para ser resolvidos 
— disse o senador, que apre-
sentou o requerimento para a 
audiência e presidiu o debate 
com representantes do gover-
no e do Tribunal de Contas da 
União (TCU).

Cerca de R$ 25,5 bilhões fo-
ram gastos com intervenções 
para a Copa, 83% financiadas 
com recursos públicos. Eram 
93 projetos, entre estádios,  

aeroportos e mobilidade 
urbana. 

Os estádios foram concluí-
dos em tempo, mas ainda há 
muitas pendências, por exem-
plo, no setor de aeroportos, em 
cidades como Cuiabá, Goiânia 
e Florianópolis. 

O assessor da infraero Jaime 
Parreira minimizou os pro-
blemas e disse que foi feito 

um investimento muito alto 
na área operacional. No caso 
da mobilidade urbana, dos 51 
projetos, 14 foram entregues, 
22 estão em andamento, 11 
paralisados e 4 inativos. 

— A gente tem certeza que 
todas as obras selecionadas 
ficarão como legado para a 
população, embora nem todas 
tenham sido concluídas para 

a Copa — disse a diretora do 
Departamento de Mobilidade 
Urbana do Ministério das Ci-
dades, luiza Gomide de Faria.

O secretário de Fiscalização 
de infraestrutura do TCU, 
Rafael Cavalcante, afirmou 
que, graças aos tribunais de 
contas, mais de R$ 600 mi-
lhões deixaram de ser gastos 
irregularmente. 

Já o secretário Nacional de 
Programas de Desenvolvi-
mento do Turismo, Neusvaldo 
lima, disse que, no ano pas-
sado, houve um crescimento 
de 5 milhões para 6,4 milhões 
no número de turistas no país. 
Segundo ele, uma pesquisa 
feita logo após a Copa mostrou 
que 95% deles pretendiam 
voltar ao Brasil.

Legado da Copa desafia o país, avalia senador
Em audiência ontem com representantes do governo, Wellington Fagundes disse que obras ainda não concluídas exigem uma resposta do Legislativo e do poder público

iLB faz campanha por novo 
credenciamento no MEC

Vetado trecho de lei que compensa hidrelétricas 

O instituto legislativo Bra-
sileiro (ilB) do Senado deu 
início ao processo de recre-
denciamento da instituição 
no Ministério da Educação 
(MEC), exigência das normas 
de fiscalização e regulação do 
sistema educacional. 

Para isso, começou na se-
gunda-feira uma campanha 
voltada a todos os servidores 
do ilB com as informações 
necessárias sobre a questão, 
a fim de prepará-los para 
eventuais visitas de técnicos 
do MEC.

O recredenciamento fun-
ciona como uma espécie de 
selo de qualidade e garante 
a validade dos certificados 
emitidos pelo ilB fora do 
ambiente do Senado. 

Enquanto estiver creden-
ciado, o instituto mantém 
autonomia para criar novos 
cursos, sem precisar de outros 
procedimentos de aprovação. 

Ainda não há uma data certa, 
mas a previsão é de que as visi-
tas técnicas do MEC ocorram a 
partir de fevereiro. Elas se diri-
gem especialmente a diretores, 
professores e coordenadores, 
mas têm sido comuns entre-
vistas a servidores de outros 
setores da escola. 

Por isso, a necessidade da 
campanha:

— É uma questão de todo 
o instituto e, por isso, todos 
nós precisamos saber como 
provar que atendemos aos 
requisitos do MEC — disse 
Francisco Etelvino Biondo, 
coordenador de Formação e 
Atendimento à Comunidade 
do legislativo, ao apresentar 
a campanha.

O coordenador de Ensino 
Superior, José Dantas Filho, 
disse que o recredenciamento 
vai confirmar a autonomia 
do instituto, abrindo a possi-
bilidade de criação de novos 
cursos, e garantir avanços nas 
áreas de pesquisa e extensão.

Ele adiantou alguns desses 
cursos, que podem ser criados 
em breve, em parceria com 
outras instituições, como 
o de Avaliação de Políticas 
Públicas, ou o de Tecnologia 
da informação Aplicada ao 
Processo legislativo. 

Dantas lembrou a impor-
tância do credenciamento no 
MEC para o Senado como um 
todo, já que há muita demanda 
por formação, sobretudo com 
o grande número de aposen-
tadorias.

Escola de governo
O coordenador reafirmou o 

papel do ilB como escola de 
governo e como construtor 
de conhecimento na área do 
legislativo.

Além do lançamento da 
campanha, o evento de segun-
da-feira serviu também como 
encerramento das atividades 
de 2015.

O diretor-executivo do ilB, 
Helder Rebouças, mostrou-se 
otimista não apenas quanto ao 
recredenciamento, mas quan-
to a outros desafios que virão 
em 2016 a partir do balanço 
das atividades de 2015.

— Fizemos ajustes, houve 
fusão de áreas, tivemos difi-
culdades, mas o resultado é 
positivo e tenho certeza que 
vamos avançar — avaliou 
Helder Rebouças.

A presidente Dilma Rous-
seff vetou parcialmente a 
lei 13.203/2015, resultante 
da Medida Provisória (MP) 
688/2015, que compensou 
as usinas hidrelétricas pelo 
deficit na geração de energia 
em razão da falta de chuva. A 
MP havia sido aprovada em 
25 de novembro.

Foi vetado o dispositivo que 
tratava da geração de energia 
de reserva para os empre-
endimentos estruturantes 
reconhecidos pelo Conselho 
Nacional de Política Ener-
gética (CNPE). Segundo a 
presidente, a determinação “li-
mitaria a atuação da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Anaeel), competente para a 
regulamentação do tema para 
todas as usinas hidrelétricas”.

Outro item vetado é o artigo 
incluído na lei 10.848/2004, 
porque, segundo a Presi-
dência, contraria a lógica de 
separação entre os ambientes 
de contratação livre e regula-
da. A presidente afirma que a 
proposta “implicaria prejuízo 
aos consumidores cativos, 

uma vez que os colocaria em 
concorrência desequilibrada 
com consumidores livres na 
obtenção da energia forne-
cida”.

Prosus
O Diário Oficial da União 

também publicou ontem veto 
à lei 13.202/2015, resultante 
da MP 685/2015, que criou 
o Programa de Redução de 
litígios Tributários (Prorelit). 
O objetivo do Prorelit é deses-
timular disputas judiciais entre 
empresas e a Receita Federal.

O texto aprovado pela Câma-
ra foi alterado pelos senadores 
e mantido pelos deputados. A 
mudança foi proposta pelo se-
nador Tasso Jereissati (PSDB-
CE) para incluir novas normas 
para o Programa de Fortaleci-
mento das Entidades Privadas 
Filantrópicas e das Entidades 
Sem Fins lucrativos (Prosus) 
que atuam na área de saúde, 
como as santas casas. Devido 
a problemas burocráticos, 
essas instituições deixam de 
receber repasses dos estados 
e da União, por conta da falta 

de regularização dos débitos.
A emenda proposta por Tas-

so previa que os repasses não 
poderiam ser condicionados à 
quitação dos débitos, criando 
condições para que as enti-
dades tivessem as fontes de 
receitas necessárias à quitação 
das obrigações.

De acordo com o veto, “o 
dispositivo levaria a uma 
distorção no Prosus, ao afas-
tar do Ministério da Saúde o 
controle sobre certos critérios 
de adesão e manutenção de 
entidades no programa”. Dil-
ma afirma que “o dispositivo 
poderia resultar em obrigação 
financeira para o SUS, não 
compatível com a natureza 
dos benefícios atribuídos a 
tais entidades pelo Prosus.”

Tasso considerou o veto 
“mais uma prova do desgo-
verno Dilma”. 

— A qualidade da saúde 
pública no Brasil já é uma 
tragédia e agora a presidente 
veta um beneficio às essas ins-
tituições, como as santas casas, 
responsáveis pelo atendimen-
to dos mais necessitados.

Dilma vetou parcialmente dispositivo sobre geração de energia de reserva para empreendimentos estruturantes

Wellington (C) conduz o debate com Luiza Gomide (Ministério das Cidades), Rafael Cavalcante (TCU), Jaime Parreira (Infraero) e Neusvaldo Lima (Ministério do Turismo)
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A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou ontem  
o substitutivo de lúcia Vânia 
(PSB-GO) ao PlS 665/2011, 
que estabelece novos requisi-
tos para qualificação e contra-
tação de organizações sociais 
por parte do poder público.

Pelo texto, o Poder Executivo 
poderá qualificar como or-
ganizações sociais, mediante 
licitação, pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucra-
tivos, cujas atividades sejam 
dirigidas a ensino, pesquisa 
científica, desenvolvimento 
tecnológico, meio ambiente, 
cultura e saúde.

Entre os requisitos estipu-
lados para que as entidades 
privadas possam conseguir 
essa qualificação, estão pos-
suir no mínimo cinco anos 
de serviços prestados em seu 
campo de atuação e regu-
laridade jurídico-fiscal nos 
campos tributário, trabalhista 
e previdenciário. Ter pro-
dução acadêmica, científica 
ou tecnológica que ateste a 
excelência da instituição 
pretendente à qualificação 
será condição essencial para 
o credenciamento no caso de 
instituições de ensino, pesqui-
sa e desenvolvimento.

A entidade qualificada deve-
rá ainda apresentar ao órgão 
público supervisor relatório 
pertinente à execução do 
contrato. Esse relatório deverá 
conter comparativo específico 
das metas propostas com os 
resultados, acompanhado da 
prestação de contas.

Os resultados atingidos 
com a execução do contrato 
deverão também ser anali-
sados por uma comissão de 
avaliação, indicada pela auto-
ridade supervisora, composta 
por especialistas com notória 
capacidade. A proposta segue 
agora para análise da Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ).

Alimentação
Entre outros projetos apro-

vados, está o PlS 83/2015, 
que propõe medidas para 
garantir segurança alimentar 
em regiões sujeitas à seca, 
com a destinação de recursos 
e formação de estoques de ali-
mentos. O relatório de Fátima 
Bezerra (PT-RN) foi favorável 
ao projeto, de Ângela Portela 
(PT-RR). 

O objetivo do Sistema Nacio-
nal de Segurança Alimentar e 
Nutricional (lei 11.346/2006) 
é assegurar alimentação ade-
quada a toda população. O 
Brasil já realizou importantes 
avanços no combate à fome, 

sendo hoje, inclusive, refe-
rência para instituições como 
a Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e a 
Alimentação (FAO).

O projeto inclui na lei inciso 
que garante especial atenção 
às populações privadas de 
acesso à água. Com a inclusão 
do dispositivo, as regiões que 
hoje enfrentam seca poderão 
receber recursos para ter aces-
so a alimentação de qualidade. 
Como os longos períodos de 
estiagem também compro-
metem a oferta de alimentos 
nesses locais, é necessária 
ainda a formação de estoques.

— Tais medidas se coa-
dunam com as estratégias 
contemporâneas de desenvol-
vimento social, contribuindo 
para eliminar a vulnerabilida-
de socioeconômica de famílias 
carentes — destacou Fátima.

Como a proposta tem deci-
são terminativa, se não houver 
recurso de parlamentares para 
exame do Plenário, ela deverá 
seguir para análise da Câmara 
dos Deputados.

A COMiSSãO DE Direitos 
Humanos (CDH) aprovou 
ontem substitutivo da Câmara 
dos Deputados (SDS 11/2015) 
a projeto do Senado que de-
termina a perda de valores ou 
bens usados na exploração 
sexual de crianças e ado-
lescentes. Segundo o texto, 
o montante será revertido 
para o Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do 
estado onde ocorrer o crime. 
A matéria segue agora para 
votação final em Plenário.

O projeto original (PlS 
38/2008), do ex-senador De-
móstenes Torres, foi para a 
Câmara em 2008. O texto altera 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (lei 8.069/1990), 
que já prevê a cassação da 
licença de funcionamento do 
estabelecimento utilizado na 
exploração ou prostituição de 
menores de idade, pena de 
reclusão de quatro a dez anos 
e multa para o infrator.

O relator na Câmara, depu-
tado Efraim Filho (DEM-PB), 
recomendou a aprovação da 
proposta, mas modificou o 
texto para deixar claro que os 
fundos beneficiados com os 
recursos sejam os fundos esta-
duais, e não os dos municípios 
ou da União. Com a alteração, 
justificou o deputado, serão 
evitados “conflitos tocantes à 

repartição dos montantes re-
sultantes da aplicação da pena 
de perda de bens e valores”.

O substitutivo também 
ajustou o projeto a regras e 
exigências legais sobre elabo-
ração de leis. Para a relatora na 
CDH, Fátima Bezerra (PT-RN), 
as alterações tornaram o texto 
mais harmonioso com “dita-
mes legais e constitucionais”.
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Avança perda de bem usado 
em abuso sexual de menor 

Vai a Plenário substitutivo da Câmara a projeto do Senado que reverte para Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do estado em que ocorrer o crime os valores obtidos com a aplicação da lei

Contratação de ONG pode ter novas regras

Regulamentação da profissão  de 
guarda-vidas segue para Plenário

Comissão acata projeto sobre 
especialistas em envelhecimento

A Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou projeto 
que regulamenta a profissão 
de guarda-vidas. A votação 
seria terminativa, mas houve 
recurso para exame do Ple-
nário, por acordo entre Otto 
Alencar (PSD-BA), que relatou 
o PlC 66/2011 na CAS, e outros 
senadores.

O objetivo é buscar um texto 
de consenso com outro projeto 
semelhante, o PlC 42/2013, 
que utiliza o nome de salva-
-vidas para a atividade. Caberá 
a Paulo Paim (PT-RS) fazer 
ajustes de redação.

O texto da proposta apro-
vada hoje considera como 
guarda-vidas o profissional 
apto a realizar práticas preven-

tivas e de salvamento em casos 
de acidentes nos ambientes 
aquáticos.

Passam a ser condições 
para o exercício da atividade: 
ter mais de 18 anos, gozar de 
saúde física e mental, ter con-
cluído o ensino fundamental 
e estar habilitado em curso de 
formação específica. O PlC 
66/2011 também define que 
a contratação dos serviços 
de salvamento aquático é 
responsabilidade do admi-
nistrador do estabelecimento 
que possuir piscina ou parque 
aquático com acesso ao pú-
blico, mesmo que não seja 
o proprietário. Os contratos 
deverão prever seguros de 
vida e de acidentes.

Segue para análise final da 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) projeto que regulamen-
ta a profissão de gerontólogo.

A Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) aprovou on-
tem o PlS 334/2013, de Paulo 
Paim (PT-RS), que preside a 
comissão. A proposta restrin-
ge o exercício da profissão 
a pessoas diplomadas em 
gerontologia por instituições 
de ensino superior oficiais ou 
reconhecidas, em curso de 
tecnólogo em gerontologia ou 
em curso similar no exterior, 
após a revalidação e registro 
do diploma.

A proposição estabelece 
ainda o dia 24 de março como 
o Dia do Gerontólogo.

A gerontologia é a ciência 
que estuda o processo de 

envelhecimento humano, 
conjugando conceitos e co-
nhecimentos de diferentes 
áreas. Paim esclarece que 
os profissionais da área atu-
am em planos de saúde, 
consultorias de preparação 
para aposentadoria, núcleos 
de convivência para idosos, 
hospitais-dia geriátricos, 
centros-dia e unidades de lon-
ga permanência para idosos.

Os habilitados podem ainda 
trabalhar na área da educação 
e se dedicar à pesquisa básica, 
inclusive sobre condições 
relacionadas a doenças fre-
quentes entre idosos, como 
o mal de Alzheimer. Contudo, 
o diagnóstico e o tratamento 
das doenças são exclusivos de 
médicos geriatras ou de outras 
especialidades médicas.

Colegiado aprova normas para 
exercer atividade de podólogo

O projeto que regulamenta 
a atividade de podólogo foi 
aprovado na Comissão de As-
suntos Sociais (CAS). Segundo 
o PlC 151/2015, passam a ser 
condições para o exercício 
da profissão possuir diploma 
de nível superior, com grau 
tecnológico em podologia, 
ou ter diploma de nível médio 
com formação de técnico em 
podologia. A proposta segue 
para votação em Plenário.

O autor da proposta, de-
putado José Mentor (PT-SP), 
explica que esses profissionais 
atuam no cuidado dos pés de 
pessoas que necessitam de 
tratamentos, principalmente 
as diabéticas e as portadoras 
de podopatias.

O relator, Paulo Rocha (PT-
PA), afirmou que a falta de 
conhecimento técnico, ou 
de nível superior no caso de 
tratamentos mais avançados, 
pode expor a riscos quem fre-
quenta estabelecimentos onde 
o cuidado com a higiene, an-

tecedentes clínicos, assepsia e 
esterilização de instrumentos 
são negligenciados, podendo 
levar à contaminação e disse-
minação de doenças.

De acordo com o texto, fica 
assegurado o exercício da 
profissão em nível técnico 
para pedicuros e calistas 
comprovadamente habilita-
dos pelas normas vigentes e 
que exerciam a atividade há 
mais de cinco anos antes da 
publicação da norma que 
resultar do projeto.

Para exercer a podologia em 
estabelecimentos hospitala-
res, clínicas, postos de saúde, 
ambulatórios, asilos ou para 
cargos de assessoramento, 
chefia ou direção, será exigida 
a apresentação da carteira 
profissional expedida pelo 
Conselho Regional de Podolo-
gia. Os técnicos em podologia 
formados por escolas autori-
zadas até a publicação da lei 
poderão exercer as atividades 
de podólogo.

Fátima Bezerra relatou o texto, aprovado em reunião da CDH, presidida por Paim

Edison Lobão preside reunião que aprovou regras para organizações sociais
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MãES DE BEBêS prematuros 
poderão ter ampliada a licen-
ça-maternidade. Proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
aprovada ontem pelo Plenário 
estabelece que a contagem dos 
120 dias de licença comece na 
data em que o bebê prematuro 
receber alta do hospital, e não 
do dia do nascimento. Com 
isso, mães de bebês nascidos 
entre a 20ª e a 30ª semanas de 
gestação ganham mais tempo 
para cuidar dos filhos.

Um acordo com o governo 
para assegurar a votação da 
PEC 99/2015 incluiu emen-
da restringindo a licença ao 
tempo máximo de 12 meses 
— sendo quatro de licença e 
oito de internação. 

A proposta, do senador 
Aécio Neves (PSDB-MG), foi 

aprovada por unanimidade 
em primeiro e segundo turno 
e segue agora para análise da 
Câmara dos Deputados.

— Demos a milhares de 
mães de prematuros que 
nascem todo ano no país tran-
quilidade em um momento em 
que suas vidas se resumem à 
luta pela vida de seus filhos 
— disse.

O senador lembrou que, no 
ano passado, quando nasce-
ram os filhos gêmeos dele, 
muitas mães o procuraram 
com um mesmo problema. 
O prazo da licença expirava 
e, entre voltar a trabalhar ou 
permanecer cuidando dos 
filhos que requeriam atenção 
especial, a escolha era ficar 
com os bebês. Mas a decisão 
implicava a perda do emprego.

Quanto aos custos para a 
Previdência Social, a rela-
tora da PEC na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS), explicou que, a 
cada dez bebês nascidos no 
país, somente um é prema-
turo. Além disso, a internação 
dessas crianças não costuma 
passar de 45 dias, na média.

— Há um benefício social 
e humanitário que suplanta 
e muito qualquer tipo de dis-
cussão sobre gasto público 
— disse a senadora.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, avaliou que 
a PEC é uma das propostas 
mais importantes aprovadas 
pela Casa neste ano. A medi-
da também foi elogiada por 
senadores de vários partidos.
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Vai à Câmara licença maior 
para mães de prematuros
De acordo com a proposta de Aécio Neves aprovada ontem em Plenário, a contagem dos 120 dias 
nesses casos começará quando o bebê receber alta do hospital, e não mais na data do nascimento 

O Plenário aprovou ontem 
o substitutivo da Câmara 
(SCD 17/2015) apresentado 
ao Projeto de lei do Senado 
(PlS) 254/2011, de Marcelo 
Crivella (PRB-RJ), que prevê 
a identificação, o cadastra-
mento e o atendimento dos 
alunos com altas habilidades 
ou superdotação na educação 
básica e na superior. A propos-
ta altera a lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional 
(lDB). O texto segue à sanção 
presidencial.

As inovações criam pers-
pectivas quanto à mobilidade 
e ao atendimento especia-
lizado de alunos do ensino 
fundamental e médio. Essas 
mudanças incluem a possi-
bilidade de classificação do 
aluno em qualquer série ou 
etapa desses níveis de ensino, 
por promoção, transferência 
ou, independentemente de es-

colarização anterior, mediante 
avaliação feita pela escola. 
Também permitem a exclusão, 
dos regimentos escolares, de 
normativos que tratem de 
formas de progressão parcial, 
deixando o assunto exclusiva-
mente a cargo dos sistemas 
de ensino.

As mudanças incluem a 
extensão da possibilidade de 
organização de turmas com 
alunos de séries distintas, 
com mesmo nível de domínio 
de conhecimento da matéria, 
para todos os componentes 
curriculares; a extensão da 
possibilidade de aceleração de 
estudos mediante verificação 
de rendimento escolar tam-
bém para alunos com adian-
tamento escolar ou com altas 
habilidades ou superdotação; 
e a possibilidade de acelera-
ção de estudos em uma ou 
mais disciplinas escolares por 

avanço escolar, compactação 
curricular ou verificação de 
aprendizagem.

Originalmente, o PlS 254 
alterava a lDB para incum-
bir a União de estabelecer 
diretrizes e procedimentos 
para identificação, cadastra-
mento e atendimento dos 
alunos com altas habilidades 
ou superdotação na educação 
básica e na superior. Além de 
inserir diretriz específica no 
artigo 9º da lDB, o projeto 
acrescentava o art. 59-A a essa 
norma, atribuindo ao poder 
público a responsabilidade de 
cadastro desses alunos matri-
culados na educação básica e 
na superior, a fim de fomentar 
ações públicas voltadas ao 
desenvolvimento deles.

Na Câmara, o projeto foi 
modificado e foi aprovado o 
substitutivo, que incorpora 
trechos do Pl 5.614/2013.

A Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte (CE) 
aprovou ontem o relatório 
de avaliação do Programa 
Nacional de Cultura, Edu-
cação e Cidadania (Cultura 
Viva), do Ministério da Cul-
tura (MinC). De autoria de 
lídice da Mata (PSB-BA), o 
relatório segue para análise 
da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

O Cultura Viva incentiva 
o surgimento dos Pontos de 
Cultura em todo o país, com 
amparo nas leis de licitação, 
dos incentivos fiscais e na 
legislação que regulamenta 
a celebração de convênios. 
Os Pontos de Cultura con-
templam todos os tipos de 
manifestações artísticas e 
culturais e procura incluir  
minorias como mulheres, 
negros e lGBT.

De acordo com a relatora, 
o MinC avançou ao acelerar 
e desburocratizar os trâmites 
envolvendo os Pontos de Cul-
tura, que não precisam mais 
estar ligados à entidade com 
registro no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

lídice observou que a lógi-
ca do convênio é correta para  
atividades que lidam com 

quantidade significativa de 
recursos, o que não se aplica 
aos Pontos de Cultura.

No documento, a relatora 
recomenda ainda o fortale-
cimento das carreiras ligadas 
ao MinC e a realização de 
concurso público para me-
lhor o quadro operacional 
do ministério.

O relatório da senadora 
será encaminhado à Casa Ci-
vil da Presidência da Repúbli-
ca, ao MinC, ao Ministério do 
Planejamento, ao Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
às secretarias de Cultura das 
27 unidades da Federação, 
ao instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (ipea) 
e à Comissão Nacional dos 
Pontos de Cultura.

Rapidez
lídice da Mata cobrou 

mais rapidez na tramitação 
de proposições que criam 
novos mecanismos de fi-
nanciamento para a cultura, 
entre elas o PlC 93/2014, que 
institui o Programa Nacional 
de Fomento e incentivo à 
Cultura (Procultura), e a PEC 
150/2003, a PEC da Cultura, 
que destina mais recursos 
para o setor.

As empresas juniores pode-
rão ser inseridas no conteúdo 
acadêmico das universidades 
onde elas funcionam, prefe-
rencialmente como atividade 
de extensão. É o que deter-
mina substitutivo da Câmara 
ao PlS 437/2012, aprovado 
ontem pela Comissão de 
Educação (CE).

O texto disciplina a criação 
e a organização das empresas 
juniores, regulamenta o fun-
cionamento delas e autoriza 
as instituições de ensino su-
perior a ceder espaço físico 
gratuitamente, provendo 
sedes para as atividades 
de assessoria e consultoria 
geridas pelos estudantes 
empresários juniores.

O substitutivo segue para a 
análise da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ). Relatora do projeto na 
CE, lídice da Mata (PSB-BA) 

afirmou que o texto não fere a 
autonomia universitária, pois 
trata-se de uma autorização.

O autor do PlS 437/2012, 
José Agripino (DEM-RN), 
disse que o texto aprovado 
busca promover a harmonia 
entre os universitários e a 
direção das instituições de 
ensino, como forma de esti-
mular o empreendedorismo 
dos estudantes.

— O que me motivou a 
apresentar esse projeto é 
promover a harmonia de gru-
pos de estudantes dentro das 
universidades. As empresas 
já existem, mas convivem 
com conflitos eventuais 
por parte de professores. O 
objetivo é estimular o empre-
endedorismo, conciliando a 
universidade com o grupo de 
jovens, que já desejam iniciar 
sua atividade profissional — 
afirmou.

Superdotado ganha nova política educacional 

Comissão acata relatório sobre 
Programa Nacional de Cultura

Funcionamento das empresas 
juniores pode ser regulamentado

Relatora, Lídice apoia projeto de Agripino que inclui empresas em currículo

Proposta de Aécio Neves (em destaque no painel de votação) foi elogiada no Plenário por senadores de vários partidos
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A Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) aprovou 
ontem o projeto de lei (PlS 
69/2015) que regula a contra-
tação, pelo poder público, de 
Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes) e 
de Associações Pestalozzi 
como prestadoras de serviços 
de educação especial para o 
atendimento de alunos com 
deficiência intelectual ou 
múltipla, sem limite de idade.

O texto preserva a política 
de inclusão ao prever o aten-
dimento pelas entidades, no 
turno contrário ao do ensino 
regular, para os alunos matri-
culados em escolas particu-
lares e públicas estaduais ou 
municipais. O autor, Romário 
(PSB-RJ), diz que a intenção 
é “unificar a qualidade do 
serviço prestado”.

Pelo texto, as contrata-
ções deverão ter aprovação 
das secretarias estaduais 
de Educação, que ficam 

encarregadas de auxiliar no 
desenvolvimento dos projetos 
político-pedagógicos e em 
suas gestões contábeis.

Os contratos devem dispor 
sobre o custo de cada aluno 
matriculado, levando em con-
ta a “operacionalização peda-
gógica”, o custeio com pessoal 
e as despesas básicas. Além 
disso, as entidades deverão 
elaborar planilhas mensais 
de gastos e encaminhá-la aos 
órgãos públicos contratantes.

A proposta ainda será 
examinada pelas Comis-
sões de Educação (CE) e de 
 Constituição e Justiça (CCJ).

Romário explica que se ins-
pirou no exemplo do  Espírito 
Santo, que firmou acordo 
com as associações locais 
para criar um “documento 
norteador”, de modo a unificar 
esforços de cooperação na 
educação especial. Segundo o 
senador, a contratação dessas 
entidades “é melhor do que 

iniciar do zero um serviço 
que demorará anos para ser 
idealizado, sem saber de fato 
se irá sair do papel”.

O relator do texto, Cris-
tovam Buarque (PDT-DF), 
destacou que a atuação das 
Apaes e Pestalozzis “dispensa 
adjetivos, dada a seriedade e 
constância na busca de suas 
metas”. O senador apresentou 
emendas para aperfeiçoa-
mento da técnica legislativa.

Proposta, que agora vai para a sanção presidencial, estabelece, por exemplo, que material importado para pesquisa científica terá prioridade no processo aduaneiro

Aprovado projeto que destrava ciência e inovação
POR UNANiMiDADE, O Plenário 
aprovou ontem o Projeto de lei da 
Câmara (PlC) 77/2015, que promove 
uma série de ações para o incentivo à 
pesquisa, à inovação e ao desenvolvi-
mento científico e tecnológico. O projeto 
será encaminhado agora para a sanção 
da Presidência da República.

Do deputado Bruno Araújo (PSDB-
PE), a proposta regulamenta a Emenda 
Constitucional 85 e é um dos itens da 
Agenda Brasil — conjunto de medidas 
apresentadas pelo Senado para impul-
sionar o crescimento do país. A proposta 
teve como relatores Jorge Viana (PT-AC) 
e Cristovam Buarque (PDT-DF).

Para que o projeto não voltasse para 
a Câmara, Walter Pinheiro (PT-BA) 
retirou as 12 emendas apresentadas 
por ele. Além de defender a agilidade 
na aprovação da proposta, o senador 
quer a sanção da matéria sem vetos.

— Aceitei o desafio de abrir mão das 
emendas para ganharmos tempo, mas 
o governo tem que sancionar e pôr em 
prática os conceitos presentes nessa 
proposição — cobrou.

A proposta, que regulamenta as 
parcerias de longo prazo entre os 
setores público e privado, dá maior 
flexibilidade de atuação às instituições 
científicas, tecnológicas e de inovação 

e as  respectivas entidades de apoio. 
Uma das inovações do projeto é a 

possibilidade de dispensa de licita-
ção, pela administração pública, nas 
contratações de serviços ou produtos 
inovadores de empresas de micro, 
pequeno e médio porte. 

A proposta altera a lei 8.666/1993 para 
estabelecer nova hipótese de dispensa 
de licitação para a contratação de bens 
e serviços destinados a atividades de 
pesquisa e desenvolvimento.

O projeto estabelece a possibilidade 
de utilização do Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas (RDC) para 
ações em órgãos e entidades dedicados 
a ciência, tecnologia e inovação. 

Aduana
Além disso, prevê a possibilidade de 

governadores e prefeitos estabelecerem 
regime simplificado, com regras pró-
prias para as aquisições nessas áreas.

A proposta também permite aos 

pesquisadores em regime de dedicação 
exclusiva nas instituições públicas o 
exercício de atividades remuneradas 
de ciência, tecnologia e inovação em 
empresas. 

Possibilita ainda a professores das 
instituições federais de ensino exercer 
cargos de direção máxima em fundações 
de apoio à inovação, inclusive receben-
do remuneração adicional.

O projeto dá tratamento aduaneiro 
prioritário e simplificado a equipamen-
tos, produtos e insumos a serem usados 
em pesquisa. Permite a concessão de 
visto temporário ao pesquisador sob 
regime de contrato ou a serviço do 
governo brasileiro, assim como ao bene-
ficiário de bolsa de pesquisa concedida 
por agência de fomento.

A proposta prevê a prestação de 
contas uniformizada e simplificada 
dos recursos destinados à inovação e 
permite que as instituições científicas 
autorizem que seus bens, instalações 
e capital intelectual sejam usados por 
outras instituições, empresas privadas e 
até pessoas físicas. O projeto determina 
que servidores públicos, empregados 
públicos e militares sejam afastados 
de suas atividades para desenvolver 
projetos de pesquisa fazendo jus aos 
direitos e vantagens do cargo de origem.

Senado inclui Leonel Brizola 
no Livro dos Heróis da Pátria

O Plenário do Senado apro-
vou ontem a inclusão do nome 
do político leonel Brizola no 
Livro dos Heróis da Pátria, 
proposta pelo Projeto de lei 
da Câmara (PlC) 67/2014. 
Também chamado de Livro 
de Aço, o Livro dos Heróis da 
Pátria fica exposto no Panteão 
da Pátria, na Praça dos Três 
Poderes, em Brasília, e serve 
de homenagem aos brasileiros 
que se destacaram na história 
do país.

leonel de Moura Brizola 
nasceu em 1922, em Carazinho 
(RS), e morreu em 2004, no 
Rio de Janeiro (RJ). Funda-
dor do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), Brizola foi 
governador de dois estados: 
Rio Grande do Sul e Rio de 
Janeiro. Foi prefeito de Porto 
Alegre, deputado estadual e 
deputado federal. Também 
lutou contra a ditadura militar 

e foi candidato à Presidência 
da República por duas vezes.

A proposta aprovada, de 
autoria do ex-deputado Viei-
ra da Cunha (PDT-RS), que 
agora vai a sanção, facilita 
homenagens futuras. A lei 
atual (11.597/2007) exige que 
a homenagem seja feita so-
mente após 50 anos da morte 
do homenageado, prazo agora 
reduzido para dez anos.

Avança criação de regra para contratar Apae

Paim: escola integral é mais efetiva 
do que maioridade penal aos 16 anos

Corrupção é endêmica no Brasil e 
afeta até setor privado, diz Randolfe

Paulo Paim (PT-RS) 
citou no Plenário a au-
diência realizada ante-
ontem na Comissão de 
Direitos Humanos sobre 
a redução da maioridade 
penal. O senador afirmou 
que os participantes 
defenderam, por unani-
midade, investimentos 
na educação em tempo 
integral como forma de 

reduzir a violência.
Segundo ele, a solução 

não é colocar adolescen-
tes infratores na cadeia, 
mas em escolas que 
ofereçam ensino de qua-
lidade durante o dia todo.

— Através da edu-
cação, combatemos o 
desemprego, as drogas, 
a violência, os conflitos 
familiares.

Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) 
citou o Dia inter-
nacional contra a 
Corrupção, come-
morado ontem, e 
disse que a prática 
ocorre em todos os esca-
lões da administração 
pública brasileira, em 
prejuízo da população.

— Esse mal endêmi-

co tem valores 
s u p e r l a t i v o s 
em nosso país. 
A corrupção é 
praticamente 
onipresente em 
todos os escalões 

da administração brasi-
leira, nos setores público 
e privado, a exemplo do 
que ocorre na Confedera-
ção Brasileira de Futebol.

Texto dispensa poder público de fazer licitação para comprar produto destinado à pesquisa científica

Inclusão de Leonel Brizola no livro 
vai para sanção da Presidência

Ma
rco

s S
an

tos
/U

SP
 Im

ag
en

s

Má
rci

a K
alu

me
/A

gê
nc

ia 
Se

na
do

Ma
rco

s O
liv

eir
a/

Ag
ên

cia
 Se

na
do

Mo
rei

ra 
Ma

riz
/A

gê
nc

ia 
Se

na
do

Telmário apoia decisão de Dilma de 
desistir de parque nacional em RR

Telmário Mota 
(PDT-RR) come-
morou a decisão 
da presidente 
Dilma Rousseff 
de abrir mão da 
criação do Parque 
Nacional do lavrado, 
em Roraima, previsto 
no Decreto 6.754/2009, 
que transferiu terras da 
União para o estado. Ele 

explicou que o 
cancelamento 
era uma antiga 
reivindicação. 
Segundo o se-
nador, 67% de 
Roraima já está 

comprometido com áreas 
indígenas, militares e de 
conservação. Mais um 
parque prejudicaria a 
expansão da agricultura.
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Relator, Cristovam Buarque diz que 
Apaes “dispensam adjetivos”
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A COMiSSãO MiSTA de Orça-
mento (CMO) concluiu ontem 
a análise dos pareceres seto-
riais da proposta orçamentária 
de 2016. Após o Congresso 
examinar o Plano Plurianunal 
(PPA) 2016–2019, a comissão 
poderá votar o relatório final.

O relator-geral da proposta 
(PlN 7/2015), deputado Ri-
cardo Barros (PP-PR), fechou 
acordo com integrantes da 
comissão para repor R$ 300 
milhões na previsão de despe-
sas do Ministério da Educação. 

Barros vai dividir os recursos 
entre quatro áreas, cada uma 
recebendo R$ 75 milhões: 
educação básica, ensino profis-
sionalizante, transporte escolar 
e ensino superior.

Em novembro, o Ministério 
do Planejamento enviou ofício 
à CMO propondo corte de R$ 26 
bilhões nas despesas primárias 
de 2016 com o objetivo de tirar 
o Orçamento do vermelho. O 
governo encaminhou a pro-
posta orçamentária com R$ 
30,5 bilhões de deficit primário. 
Do total de cortes, pouco mais 
de R$ 1 bilhão incidiu sobre o 
Ministério da Educação.

Barros aceitou parte da pro-
posta do governo, reduzindo 
as despesas do próximo ano 
em R$ 21 bilhões, o que não 

livrou a pasta da Educação. A 
decisão foi questionada pela 
deputada Professora Dorinha 
Seabra Rezende (DEM-TO):

— Não podemos entrar 2016 
com um orçamento muito pior 
do que 2015, que já foi um ano 
muito ruim — alertou.

Ações ministeriais
Durante a votação do rela-

tório setorial dos orçamentos 
dos Ministérios da Educação 
e da Cultura, a deputada citou 
ações ministeriais que vão 
sofrer cortes em 2016. O Pro-
grama Caminho da Escola, por 
exemplo, que financia a com-
pra de ônibus escolares pelos 
 municípios, não foi contem-

plado com nenhum recurso 
na proposta do governo.

O relator setorial da edu-
cação, deputado Wellington 
Roberto (PR-PB), colocou 
quase R$ 198,3 milhões na 
ação, mas o valor é um terço 
do autorizado para este ano 
(R$ 579,4 milhões).

A deputada disse que não 
poderia aceitar esse corte e 
questionou a capacidade de o 
governo cumprir as metas do 
Plano Nacional de Educação  
(lei 13.005/2014) em 2016.

O deputado Caio Narcio 
(PSDB-MG) considerou os 
números do Orçamento como 
“da falência e abandono da 
educação”, mencionando 

especialmente os recursos 
reservados para o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), 
que estão 59% menores em 
relação ao autorizado para 
2015. Ele cobrou a presença 
de representantes do governo 
durante a votação na CMO.

As críticas levaram a presi-
dente do colegiado, senadora 
Rose de Freitas (PMDB-ES), a 
uma reunião de emergência 
com Ricardo Barros a fim de 
rever os cortes. Ficou acerta-
do que o relator-geral retor-
naria R$ 300 milhões para o 
 Ministério da Educação.

— Se parar a saúde e a educa-
ção, aí é o subdesenvolvimento 
— disse Rose.

Para efetivar a medida, 
Barros terá de fazer cortes no 
mesmo tamanho em outras 
áreas do Orçamento federal.

Turismo
Além das pastas de Educação 

e Cultura, foi aprovado ontem 
o relatório de Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) ao orçamento do 
Ministério do Turismo.

Com isso, ficou para segun-
da-feira, às 15h, a discussão e 
votação do relatório final da 
proposta orçamentária de 2016.

 O parecer sobre o projeto do 
PPA 2016–2019 foi aprovado 
terça-feira na CMO. Segundo as 
normas do colegiado, a análise 
do relatório final só terá início 
após a aprovação do PPA em 
sessão conjunta da Câmara e 
do Senado.

Cortes no orçamento da educação 
são revistos após receberem críticas

Aprovação dos pareceres setoriais foi concluída ontem na CMO. O colegiado aguarda o Congresso votar o PPA para analisar o relatório final

Marta Suplicy pede 
urgência na votação  
do Simples Nacional

Serra diz que novo 
aumento de juros 
prejudicará economia

Relator faz apelo por votação de lDO e PPA

Mar ta Su-
plicy (PMDB-
SP) pediu on-
tem urgência 
na votação do 
Projeto de lei 
d a  C â m a r a 
125/2015, que aumenta os 
limites de enquadramento no 
Simples Nacional. A proposta 
foi aprovada na CAE, na terça-
-feira, e aguarda aprovação do 
Plenário do Senado.

Segundo a senadora, uma 
das vantagens do projeto é que 
as pequenas e microempresas 
não estão conseguindo pagar 
o chamado Refis do Simples. 
A proposta, na forma como 
foi aprovada na CAE, permite 
parcelar os débitos tributários 
em até 120 meses.

— A importância desse 
projeto é que, hoje, quem é 
pequeno não quer crescer 
porque, quando ele sai do 
SuperSimples e entra no lucro 
presumido, ele leva um tranco 
da tributação.

A possibili-
dade de novo 
aumento da 
taxa básica de 
juros em janei-
ro foi lamen-
tada por José 
Serra (PSDB-SP). O senador 
afirmou que juros mais altos 
trarão graves consequências 
para a economia.

Serra disse que, ao  contrário 
do que muitos  pensam, o 
reajuste pode aumentar a 
inflação. Ele lembrou que o 
deficit público agregado do 
ano passado foi da ordem 
de 6,2% do PiB e neste ano 
ultrapassa os 10% do produto 
interno bruto. Em moeda, 
esse deficit passou de R$ 344 
bilhões para R$ 630 bilhões.

— O aumento de juros só 
fará piorar essa situação. A 
inflação hoje não tem origem 
na demanda. A destruição de 
empregos, segundo todas as 
previsões, vai chegar a três 
milhões de trabalhadores — 
alertou Serra.

O relator-geral da proposta 
orçamentária de 2016, Ri-
cardo Barros, fez um apelo 
para que o Congresso se 
reúna o mais rápido possí-
vel para votar os projetos 
orçamentários. A CMO já 
aprovou a lei de Diretrizes 
Orçamentárias (lDO) 2016 
e o PPA 2016–2019. O projeto 
do novo Orçamento pode ser 
votado na próxima semana 
no colegiado, engrossando 
a fila das matérias prontas 
para deliberação no Plenário 
do Congresso.

Segundo Barros, é um equí-
voco a interpretação de que a 
não aprovação do projeto da 

lDO obrigará o Congresso a 
suspender o recesso de final 
de ano. A lDO só interrompe 
o recesso do meio do ano.

— A sessão legislativa acaba 
em 22 de dezembro de qual-
quer forma. Para continuar 
em atividade após essa data, 
o Congresso precisa aprovar 
a convocação extraordinária. 
Gostaria que trabalhásse-
mos junto ao presidente do 
Senado, Renan Calheiros, 
para que ele convocasse o 
Congresso. Na CMO, estamos 
cumprindo nossa parte, com 
o  cronograma em dia — disse.

O  p r o b l e m a  g e r a d o 
pela não votação da lDO, 

 explicou o deputado, é a 
inexistência de normas para 
 regulamentar a execução 
provisória do Orçamento de 
2016. A lDO traz as chama-
das regras de antevigência, 
que  explicitam o que o Exe-
cutivo pode ou não gastar 
enquanto o  Orçamento não 
é sancionado.

— Acho que precisa haver 
um debate mais claro sobre as 
consequências das decisões 
que estão sendo tomadas. 
O Orçamento é do Estado 
brasileiro, não é da oposição 
nem do governo — afirmou 
o relator-geral.

(Da Agência Câmara)
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Rose de Freitas conduz a Comissão Mista de Orçamento, que apreciou os relatórios setoriais da lei orçamentária de 2016
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ANTECiPAR A CONClUSãO 
da transposição do Rio São 
Francisco é importante para 
solucionar os problemas 
decorrentes da crise hídrica 
na região do Compartimento 
da Borborema, como é cha-
mada parte do Planalto da 
Borborema, envolvendo mais 
de 30 municípios, incluindo 
Campina Grande (PB). 

A solução foi apontada pelos 
convidados e pelos parlamen-
tares que participaram da 
audiência pública realizada 
ontem na Comissão Mista de 
Mudanças Climáticas.

O debate, proposto pelo 
deputado Rômulo Gouveia 
(PSD-PB), reuniu represen-
tantes da Agência Executiva 
de Gestão de Águas da Para-
íba, da Agência Nacional de 
Águas (ANA) e do Ministério 
da integração Nacional, além 
de parlamentares dos estados 
do Nordeste.

Há um ano, mais de 400 mil 
habitantes sofrem raciona-
mento de água. O principal 
manancial, o Açude Boquei-
rão, está com apenas 13,2% 
da capacidade. De acordo 
com estimativa da Diretoria 
de Gestão da ANA, a reserva 
deve durar até janeiro de 2017. 

Por isso, Gouveia cobra a 
apresentação de um plano do 
governo federal para atender 
a população, que, segundo 
ele, já enfrenta racionamento 

quatro dias por semana, com 
graves dificuldades para a zona 
rural. O deputado defendeu a 
antecipação da entrega da obra 
no Rio São Francisco, com a 
implantação de um terceiro 
turno de trabalho.

Calendário
No entanto, a previsão para 

a conclusão do eixo leste da 
transposição do Rio São Fran-
cisco, que abastecerá a região, 
é dezembro de 2016, como 
informou o assessor especial 
do Ministério da integração 
Nacional, irani Ramos Braga. 

Ele explicou que a ideia 
do ministério é adiantar a 
transposição, mas, para isso, 
é importante a participação 
dos parlamentares.

— A participação do Par-
lamento na discussão do Or-
çamento, nas conversas com 
os órgãos de planejamento 
e financeiros no sentido de 
garantir a disponibilidade 
financeira e orçamentária para 
essas obras é essencial. A força 
de vocês é infinitamente maior 
que a nossa — acrescentou. 

O deputado Marcondes 
Gadelha (PSC-PB) argumen-

tou que é importante estudar 
como e de onde se pode con-
seguir o abastecimento de 
imediato. Ele considera que 
a solução é buscar água no 
subsolo. No Boqueirão e em 
alguns municípios, a água da 
transposição vai chegar por 
percurso natural.

O senador Raimundo lira 
(PMDB-PB), porém, chamou 
a atenção para a construção 
de um canal de seis quilôme-
tros entre alguns trechos, que 
deverá evitar o desperdício.

— A circulação natural tem 
desperdício muito grande. A 

dos canais tem apenas 2%. 
Como essa é uma água cara, 
por causa das estações ele-
vatórias que são necessárias, 
além do bombeamento e da 
eletricidade, é importante que 
o desperdício dessa transpo-
sição seja o menor possível 
— alertou.

O diretor-presidente da 
Agência Executiva de Gestão 
de Águas da Paraíba, João 
Fernandes da Silva, disse que 
parte da água reservada pre-
cisa ser utilizada para que não 
se perca por motivos naturais, 
como a evaporação.

Comissão cobra rapidez na obra do São Francisco
Pelo cronograma oficial, trecho que levará água para municípios da Paraíba ficará pronto em dezembro de 2016. Para presidente de colegiado, região não pode esperar até lá

O presidente da Comissão 
Mista sobre Mudanças Climá-
ticas, senador Fernando Bezer-
ra Coelho (PSB-PE), afirmou 
que as propostas brasileiras 
apresentadas na Conferência 
das Nações Unidas sobre o 
Clima (COP-21), em Paris, 
conquistaram visibilidade e 
o interesse das nações que 
participam da conferência.

— Estamos nos aproximan-
do da data final [amanhã] para 
a celebração de um acordo 
que vai dar as bases para o 
desenvolvimento sustentável 
em todo o mundo. E o Brasil 
está tendo um protagonismo 
importante na COP-21 — 
 afirmou o senador.

Para Bezerra, o Brasil foi o 
país que apresentou a melhor 
proposta para a redução de 
emissões de gases do efeito 
estufa. Além disso, chegou à 
conferência como um grande 
exemplo, sobretudo por causa 
da redução do desmatamento 
da Floresta Amazônica.

Na capital francesa, cum-
prindo agenda na COP-21 
desde a última sexta-feira, o 
presidente da comissão mis-
ta participou ontem de dois 
painéis sobre a Contribuição 

Nacionalmente Determinada 
(iNDC). Realizados na embai-
xada do Brasil em Paris, os pai-
néis  contaram com a presença 
da delegação de senadores 
e deputados brasileiros e da 
ministra do Meio Ambiente, 
izabella Teixeira.

Metas
Entre as principais metas 

brasileiras, destacam-se o 
fim do desmatamento ilegal, 
o reflorestamento de 12 mi-
lhões de hectares de terra, a 
recuperação de 15 milhões 
de hectares de pastagens 

degradadas e a integração de 
5 milhões de hectares, entre 
lavouras, pastagens e florestas.

Na área de energia, a iNDC 
propõe que a participação das 
energias renováveis chegue até 
2030 a 23% da matriz energéti-
ca brasileira, especialmente a 
solar, a eólica e a de biomassa, 
sem considerar a hidrelétrica. 

Bezerra defende o aumento 
da participação das energias 
limpas na matriz energética 
nacional para 25% em 2030.

— É importante que o es-
forço brasileiro, contido nas 
metas do país até 2030, possa 

ser perseverado, possa ser 
realmente implementado. 
O Brasil será um dos líderes 
mundiais em preservação do 
meio ambiente e desenvolvi-
mento sustentável.

Para ele, é possível gerar 
emprego e inclusão social 
conservando, ao mesmo tem-
po, os biomas do país, como o 
Cerrado, a Floresta Amazônica 
e a Caatinga.

Anteontem, num encontro 
de parlamentares brasileiros 
na embaixada, o senador 
apontou a importância de o 
Congresso ampliar o debate 
sobre as mudanças climáticas 
e as repercussões desse fenô-
meno para o país e o mundo.

Na reunião, conduzida pelo 
embaixador Paulo Cesar de 
Oliveira Campos, Bezerra 
destacou as contribuições da 
Comissão Mista sobre Mudan-
ças Climáticas às propostas 
brasileiras levadas à COP-21 
e o papel do colegiado na 
ampliação da visibilidade do 
tema dentro do Brasil.

— O Parlamento brasilei-
ro terá um papel relevante 
em relação aos compromis-
sos assumidos durante esta 
 conferência.

Fátima Bezerra (PT-RN) 
relatou no Plenário a parti-
cipação como representante 
do Brasil, a convite da ONU 
Mulheres, no 2º Fórum Glo-
bal de Avaliação, realizado no 
Nepal em novembro. 

O evento discutiu a efetivi-
dade das políticas públicas 
dos países sob orientação 
da Agenda Global de Ava-
liação 2016–2020 nas áreas 
de gênero, juventude, de-
senvolvimento sustentável, 
educação e cultura.

A senadora vai integrar 
o Fórum Global de Parla-
mentares pela Avaliação do 
Desenvolvimento, formado 
no evento. Um dos objetivos 
do grupo é avaliar o papel 
dos elaboradores de políticas 
públicas e as maneiras como 
parlamentares podem cola-
borar para o aprimoramento 
das políticas em seus países.

— Mais que nunca se faz 
necessário avaliar políticas 
públicas, sobretudo neste 
momento de arrefecimento 
das economias, para corrigir 
os erros e buscar eficiência.

Bezerra diz que Brasil já conquistou protagonismo na COP-21 Fátima é escolhida 
para atuar em 
fórum mundial

Deputado Rômulo Gouveia (C) conduz audiência da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas que tratou da crise hídrica na região de Campina Grande

Participam da COP-21 Donizeti (E), Vanessa, Bezerra (2º à dir.) e Viana (D)
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Abertura de janela para 
troca de partido é aprovada
Desfiliação não valerá para distribuição do fundo partidário nem para horário em rádio e TV. Proposta foi 
a única parte da PEC da Reforma Política com consenso para votação este ano, e o restante vai para a CCJ

OS SENADORES APROVA-
RAM, em dois turnos e com 
61 votos favoráveis, a parte da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição 113/2015 chamada de 
janela eleitoral, para possibili-
tar que os detentores de man-
datos eletivos possam deixar 
os partidos pelos quais foram 
eleitos nos 30 dias seguintes 
à  promulgação da emenda, 
sem perder o mandato. A 
desfiliação, porém, não será 
considerada para fins de dis-
tribuição do Fundo Partidário 
e do acesso gratuito ao tempo 
de rádio e televisão.

Essa possibilidade de mu-
dança de partido sem perda 
de mandato fazia parte da PEC 
que trata da reforma política, 
já aprovada pelos deputados. 

A data de promulgação da 
proposta será definida após um 
acordo entre os líderes partidá-
rios. O restante da PEC, inclusi-
ve com a possibilidade do fim 
de reeleição, será examinado 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).

O relator, Raimundo lira 
(PMDB-PB), explicou que 
só havia consenso para que 
fosse votado ainda este ano 
o artigo da PEC que trata da 
janela eleitoral. O presidente 
do Senado, Renan Calheiros, e 
Antonio Carlos Valadares (PSB-

SE) citaram o caso do Partido 
da Mulher Brasileira (PMB), 
criado em setembro, que tem, 
entre os 20 deputados, só duas 
mulheres. A entrada no novo 
partido tem sido a brecha de 
deputados para saírem de le-
gendas sem perder o mandato.

— Vê-se que essa foi uma 
manobra exclusivamente para 
mudar de partido — afirmou 
Valadares.

Segundo o senador, o de-
putado que muda de partido 
dá prejuízo à legenda pela 
qual se elegeu, muitas vezes 
um partido que se organizou 
ao longo de anos, subtraindo 
parcelas importantes do  Fundo 
Partidário. Renan também 
defendeu a proposta.

— Ela significa, na prática, 
criar um instrumento consti-

tucional para estancar a de-
formação do processo político 
brasileiro, especialmente o pro-
cesso partidário — declarou.

O ministro luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), concedeu em 
10 de novembro uma liminar 
restabelecendo o prazo de 30 
dias para que detentores de 
mandatos eletivos se filiem 
aos novos partidos registrados 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) imediatamente antes 
da entrada em vigor da lei 
13.165/2015. Esse prazo venceu 
ontem. 

A minirreforma eleitoral ex-
cluiu a criação de nova legenda 
como hipótese de justa causa 
para a desfiliação sem perda 
de mandato por infidelidade 
partidária.

Projeto sobre estelionato a idoso vai à sanção
Seguiu para sanção presi-

dencial o projeto que aumenta 
a pena de prisão para quem 
cometer estelionato contra 
idosos. O Senado aprovou on-
tem o PlC 23/2015, definindo 
que a pena poderá chegar a 
dez anos de prisão se o crime 
for cometido contra pessoa de 
60 anos ou mais. Atualmente, 
a punição para estelionato vai 
de um a cinco anos.

Marcelo Crivella (PRB-RJ), 
relator do texto na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
disse que cada vez mais idosos, 
de boa-fé, fornecem dados 
bancários e senhas, ou mesmo 
transferem as economias para 
estelionatários.

— Os idosos são vítimas 
preferenciais desses crimino-
sos. É essa situação de maior 
vulnerabilidade, em razão da 

idade avançada, que motiva 
e justifica a adoção de repri-
menda mais severa no âmbito 
penal — reforçou.

De acordo com o artigo 171 
do Código Penal, estelionato 
ocorre quando alguém obtém 
vantagem ilícita, para si ou 
para outra pessoa, em prejuízo 
alheio, ao induzir alguém ao 
erro, por meio de fraude ou 
outros artifícios.

Fundo para regiões terá tramitação especial
O Plenário do Senado apro-

vou requerimento de calendá-
rio especial para a tramitação 
da proposta que cria o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
Regional.

A PEC 154/2015, de Walter 
Pinheiro (PT-BA), destina par-
te do que for arrecadado com 
a repatriação de recursos para 
a criação do fundo.

A PEC cria um fundo com-
pensatório para os estados, 
com duração de oito anos, 
visando à unificação das 
 alíquotas do iCMS.

A proposta deve ser incluída 
na ordem do dia da próxima 
terça-feira. Na mesma sessão,  

deve ser apreciado o projeto 
que regulamenta o retorno 
dos recursos mantidos no ex-
terior não declarados à Receita 
 Federal (PlC 186/2015).

O projeto de repatriação 
tem urgência constitucional 
e a aprovação deve garantir 
os recursos necessários para 
a constituição dos fundos.

Pena maior para assalto a caixa 
eletrônico terá turno suplementar

Rodovia em Rondônia terá nome 
de ex-prefeito de Guajará-Mirim

Vai a turno suplementar 
no Plenário do Senado subs-
titutivo ao Projeto de lei da 
Câmara (PlC) 24/2015, que 
prevê o aumento da pena para 
condenados por explosão de 
caixa eletrônico. O Código 
Penal prevê reclusão de um a 
quatro anos e multa para esse 
tipo de crime.

Com o novo texto, a pena 
passa para o mínimo de três e o 
máximo de oito anos de prisão. 
A proposta também aumenta a 
pena de um terço até a metade 
quando houver a subtração 
de arma de fogo, munição ou 
acessório explosivo.

De autoria do deputado 
Alexandre leite (DEM-SP), 
o projeto pretende coibir o 
uso de explosivos em furtos a 
bancos, prática cada vez mais 
utilizada no país. 

A proposição foi discutida 

em Plenário em turno único 
ontem, tendo prevalecido 
texto substitutivo apresentado 
pelo senador Romero Jucá 
(PMDB-RR).

Jucá modificou o PlC 
24/2015 para determinar que 
a pena poderá variar de 6 a 16 
anos de prisão se for utilizada 
arma de fogo de uso exclusivo 
das Forças Armadas. O se-
nador observa que esse tipo 
de armamento, geralmente 
obtido por meio do tráfico, 
tem sido usado no roubo a 
veículos que transportam 
cargas e valores.

“Tal conduta necessita de 
punição mais severa, tendo 
em vista que se utiliza, na 
prática do crime, de meio 
potencialmente mais perigoso, 
que diferencia sua conduta do 
criminoso comum”, explica o 
relator no parecer.

A BR-425, que liga o dis-
trito de Abunã e a cidade de 
Guajará-Mirim, em Rondônia, 
passa a se chamar Rodovia 
Engenheiro isaac Bennesby. 
O Senado aprovou ontem PlC 
109/2015, da deputada Mari-
nha Raupp (PMDB-RO), que 
batiza a rodovia. A proposta vai 
à sanção presidencial.

Engenheiro civil, isaac 
Bennesby foi diretor do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem e Transportes de 
Rondônia antes de ser eleito 
prefeito de Guajará-Mirim 

durante três mandatos e tam-
bém deputado estadual. Sua 
atuação política foi marcada 
pelo trabalho para o desen-
volvimento do estado, em 
especial de sua região.

isaac Bennesby, na épo-
ca em que foi prefeito de 
Guajará-Mirim, entre outras 
coisas, interligou a região com 
 pavimentação asfáltica. 

— Essa é uma lembrança 
e uma homenagem, um res-
gate às pessoas que fizeram 
diferença para o nosso estado 
—  elogiou ivo Cassol (PP-RO).

Caixa eletrônico destruído em Nova Ubiratã (MT): até 16 anos de cadeia 

Plenário acata criação da Semana 
de Prevenção ao Câncer Bucal

O Plenário do Senado 
aprovou ontem o projeto que 
institui a Semana Nacional de 
Prevenção do Câncer Bucal. O 
PlC 86/2014 segue agora para 
sanção presidencial.

Segundo a proposta, de 
autoria do ex-deputado Dr. 
Grilo , o evento será celebrado 
todos os anos na primeira 
semana de novembro.

Entre os objetivos do pro-
jeto, está o de difundir os 
avanços técnico-científicos 
relacionados à doença, es-
timular ações preventivas e 
campanhas educativas sobre 
o tema e promover debates de 

políticas públicas de atenção 
integral aos portadores de 
câncer bucal.

O autor lembra que esse  
tipo de câncer encontra-se 
entre os de maior incidência 
no país. O principal fator para 
o surgimento da doença é o 
avanço da idade. De acordo 
com os pesquisadores, entre 
30% e40% dos casos podem 
ser evitados com mudanças 
de hábitos, entre os quais 
não fumar, ter alimenta-
ção  balanceada, praticar 
 atividades físicas e controlar 
o peso e o consumo de bebida 
alcoólica.
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Plenário do Senado aprova a janela eleitoral, que agora segue para promulgação

Proposta de Walter Pinheiro destina recursos para o desenvolvimento regional


