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Pela primeira vez na 
Comissão de Educação 
e Cultura, Roberto Freire 
também informou que  

contas da Lei Rouanet po-
dem ser fiscalizadas pela 
internet e pediu emendas 
para reforçar o setor.  8

Ministro diz que Pontos de 
Cultura não serão extintos

Davi Alcolumbre e Ataídes Oliveira vão comandar comissões

Lucia Vânia, com Pedro Chaves (E), preside audiência com Roberto Freire

Senado aprova MP que 
cria Cartão Reforma

Duas comissões do Senado elegeram presi-
dentes ontem. Davi Alcolumbre comandará 
a Comissão de Meio Ambiente e Ataídes 
Oliveira, a de Transparência, Fiscalização 
e Controle. Hélio José retirou candidatura 
à presidência da CMA, a pedido do líder 
do PMDB, Renan Calheiros. Eleito, Davi 
destacou sua preocupação com as questões 
ambientais. Ataídes quer estimular a parti-
cipação social no controle da corrupção.  2 

Davi Alcolumbre e Ataídes Oliveira foram eleitos 
ontem para presidir comissões no biênio 2017-2018  

O senador Roberto Requião afirmou ontem, 
em audiência pública, que o projeto sobre 
abuso de autoridade, do qual é relator, não 
vai atrapalhar as investigações da Operação 
Lava Jato, da Polícia Federal. Segundo ele, o 
projeto vai coibir diversos tipos de abuso e 
não há pressa para aprová-lo.  5

Projeto sobre abuso 
de autoridade não visa 
Lava Jato, diz relator

Senadores Requião, Vanessa e Renan em debate na CCJ

Em audiência na Comis-
são de Assuntos Econômi-
cos, o presidente do Banco 
Central, Ilan Goldfajn, 

disse que há sinais de re-
tomada da economia neste 
ano e que “o pior pode ter 
ficado para trás”.  4

Economia vive momento de  
estabilidade, avalia Goldfajn

Presidente do Banco Central participa de audiência conduzida por Tasso

Vai à sanção presidencial a criação de 
benefício para famílias de baixa renda 
fazerem melhorias em seus imóveis

Aprovada ontem no Senado, segue 
à sanção a medida provisória que 
criou o Cartão Reforma. O progra-

ma oferece subsídio de até R$ 5 mil para 
compra de materiais de construção desti-
nados a reforma, ampliação ou conclusão 
de imóveis de famílias de baixa renda.  3

Presidente do Senado, Eunício Oliveira (C) conduz a 
sessão em que o Plenário aprovou a MP 

Aprovada proposta que 
institui Dia Nacional  
do Teatro Acessível  8

Indicado para diretor de 
agência de transportes 
passa em sabatina  6

Em debate sobre a medida provisória que 
institui taxas destinadas a custear a Zona 
Franca de Manaus, participantes disseram 
que incentivos fiscais são essenciais ao de-
senvolvimento da Amazônia e pediram que 
os recursos não sejam contingenciados.  7

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, 
disse ontem que o projeto sobre terceiri-
zação que tramita no Senado continuará a 
ser analisado. A Mesa foi questionada sobre 
possibilidade de o texto estar prejudicado, 
já que foi sancionada lei sobre o tema.  7

Debatedores dizem que Zona 
Franca depende de incentivos

Projeto sobre terceirização 
será analisado, afirma Eunício
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Você sabe quanto o governo federal investiu em banda larga no ano passado? 
E quanto dinheiro teremos disponível para cultura neste ano? 
Agora, no Painel Cidadão do Siga Brasil você pode consultar usando palavras chave 
e expressões simples. O resultado é rápido e direto, apresentado de forma visual, 
por meio de gráficos e tabelas.  

Acesse www.senado.leg.br/painelcidadao

SIGA
BRASIL
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O Acordo de Paris, firmado 
em 2015 durante a Confe-
rência do Clima de Paris 
(COP-21), será tema de uma 
audiência pública hoje na 
Comissão Mista de Mudanças 
Climáticas (CMMC). 

A intenção é discutir a im-
plementação do acordo no 
Brasil e no mundo diante das 
últimas medidas adotadas 
pelos governos. A reunião está 

marcada para as 14h30.
Um dos pontos a serem dis-

cutidos é a ordem executiva 
do presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, que 
revoga o Plano Energia Limpa 
e impulsiona a produção de 
petróleo, carvão e gás natural 
no país. 

Os debatedores também de-
verão discutir as perspectivas 
para a COP-23, que será reali-

zada em Bonn, na Alemanha.
Foram convidados repre-

sentantes do Ministério das 
Relações Exteriores, do Centro 
Brasil no Clima, da Universi-
dade de Brasília (UnB) e do 
Observatório do Clima.

A comissão é presidida pelo 
senador Jorge Viana (PT-AC).

O SEnADOR DAVI Alcolumbre 
(DEM-AP) foi eleito ontem 
presidente da Comissão de 
Meio Ambiente (CMA) por 
aclamação, depois que Hélio 
José (PMDB-DF) retirou sua 
candidatura a pedido do líder 
do PMDB, Renan Calheiros 
(AL), que via na candidatura 
do senador democrata o rompi-
mento do princípio da propor-
cionalidade e do acordo entre 
os partidos sobre a presidência 
das comissões do Senado. 

O líder do DEM, Ronaldo 
Caiado (GO), garantiu que o 
partido nunca se insurgiu con-
tra o sistema de proporcionali-
dade e considerou a retirada da 
candidatura do PMDB um gesto 
“extremamente positivo” e uma 
busca da pacificação. Hélio José 
disse que não enxergava o Se-
nado como local “para disputas 
fratricidas” e que “na ausência 
de entendimento a alternativa 
era seguir o pedido de Renan”. 

Após eleito, Davi destacou 
sua preocupação com as ques-
tões ambientais e lembrou que 

o Amapá tem 95% da cobertura 
florestal preservada e possui o 
maior parque de floresta tropi-
cal do país. O vice-presidente 
da comissão será escolhido 
semana que vem.

Entendimento
Renan, que abriu os debates 

antes da eleição, não escondeu 
seu descontentamento com a 
candidatura dos democratas.

Ele contou que recolheu as 
prioridades das bancadas e 
buscou o entendimento entre os 

partidos, a pedido do presidente 
da Casa, Eunício Oliveira. Para 
Renan, qualquer membro da 
comissão tem condições de ser 
presidente, “mas assegurando 
a proporcionalidade”. Como o 
DEM se mantinha determinado 
a manter a candidatura, Renan 
pediu para Hélio José retirar a 
candidatura, porque “essa dis-
puta não engrandece o Senado”.

José Agripino (DEM-Rn) 
pediu que o episódio não crie 
sequelas nas relações do PMDB 
com o DEM.

Ma
rco

s O
liv

eir
a/

Ag
ên

cia
 Se

na
do

Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nci
a S

en
ad

o

  Veja ao lado como acompanhar a 
audiência e participar do debate

Senador do DEM foi eleito presidente do colegiado ontem, depois que Hélio José, do PMDB,  
retirou sua candidatura a pedido de Renan. Vice-presidente será escolhido na semana que vem

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

AuDIêNCIAs INTErATIVAs

Davi Alcolumbre assume 
Comissão de Meio Ambiente

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 

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

AgendA

 `CCT  dedução de doações
8h30 A comissão analisa projeto que au-
toriza a dedução de doações destinadas à 
pesquisa científica do Imposto de Renda.

 `CdR  Ministro da Integrção
8h30 Audiência interativa com o ministro 
da Integração, Helder Barbalho, que apre-
sentará ações para os próximos dois anos .

 `CAS  Verba da exploração de minérios
9h Na pauta, projeto que direciona às áre-
as de educação e saúde parte da Compen-
sação Financeira pela Exploração Mineral.

 `CCJ  Crime de estupro
10h Proposta que torna imprescritíveis cri-
mes de estupro é um dos 31 itens da pauta.

 `CdH  desaparecidos
11h Análise de projeto que institui o Ca-
dastro Nacional de Pessoas Desaparecidas.

 `SenAdo do fuTuRo  Instalação
11h30 Instalação e eleição de presidente.

 `plenáRIo  Combate à pedofilia
14h Análise de emendas da Câmara a pro-
jeto que regula infiltração de policiais na 
internet para investigar pedofilia.

 `CRA  Mudanças na pesca
14h Audiência interativa debate mudança 
na estrutura da Secretaria de  Aquicultura 
e Pesca.  

 `VIolÊnCIA ConTRA A MulHeR  eleição
14h30 Instalação e eleição de presidente 
e vice da comissão. Logo depois, apresen-
tação de relatório das atividades em 2016.  

 `MudAnÇAS ClIMáTICAS  Acordo
14h30 Análise de requerimento. Logo 
após, audiência sobre a implementação 
do Acordo de Paris no Brasil. 

 `Mp 752/2016  Contratos de parceria
14h30 Análise de relatório sobre MP, que tra-
ta de prorrogação de contratos de parceria.

 `Mp 756/2016  Meio ambiente
14h30 Análise de relatório sobre a MP, 
que altera limites do Parque Nacional do 
Rio Novo, da Floresta Nacional do Jaman-
xim e cria a Área de Proteção Ambiental 
do Tapajós, no Pará.  

 `Mp 759/2016  Amazônia legal
14h30 Audiência sobre a MP, que trata da 
regularização fundiária na Amazônia Legal.

Hélio José, que retirou candidatura, cumprimenta Davi Alcolumbre, eleito

Por motivos técnicos, os pronunciamentos proferidos por senadores no Plená-
rio depois das 19h30 serão publicados na próxima edição do Jornal do senado.

ADIAMENTO

Dário lamenta avanço 
da violência e do 
desemprego no país

Lasier Martins quer que 
acusação de agressão 
seja apurada logo

Colegiado estimulará controle social contra corrupção

Incentivo de Trump ao petróleo será discutido hoje

Dário Berger (PMDB-SC) 
lamentou ontem, no Ple-
nário, os altos índices de 
violência no Brasil e em Santa 
Catarina. 

O senador classificou de 
caótico o sistema prisional 
e disse que as políticas de 
segurança faliram. 

Para ele, parte da popula-
ção não tem oportunidades 
e caminha para o tráfico de 
drogas e a marginalização.

O senador destacou que há 
13 milhões de desemprega-
dos no país. 

De acordo com ele, a con-
juntura de empobrecimento 
e marginalização de grande 
parte da sociedade contribui 
para o avanço da violência.

— O Brasil apareceu em 
primeiro lugar entre os pa-
íses no ranking mundial de 
assassinatos em 2015, com 
29 casos para cada 100 mil 
habitantes, índice conside-
rado epidêmico pela OnU. 
Em Santa Catarina, esse 
índice foi de 12,9 mortes no 
ano passado — afirmou o 
senador.

Lasier Mar-
tins (PSD-RS) 
disse que está 
sendo vítima de 
uma injustiça. 
Ele se referiu 
à acusação de 
ter agredido sua companheira, 
Janice Santos, de quem está em 
processo de separação judicial, 
segundo a imprensa. O assunto 
deveria ficar restrito ao plano 
familiar, afirmou.

Ele disse esperar que o pro-
cesso tenha andamento rápido 
e afirmou que provará sua 
inocência na Justiça, e não nas 
redes sociais ou em entrevistas.

— naquilo que depender 
de mim, o processo judicial 
andará muito rápido, porque 
eu quero ver o fim desse dile-
ma que se transformou num 
pesadelo injusto. E quando 
me perguntam: mas por que 
não abre mão do foro privile-
giado? Se eu pudesse, já teria 
feito, mas é imperiosidade 
constitucional, é prerrogativa 
da função, e não da pessoa. Se 
pudesse, estaria abrindo mão 
do foro privilegiado.

O senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO) afirmou ontem 
que a Comissão de Transpa-
rência, Governança, Fiscali-
zação e Controle e Defesa do 
Consumidor (CTFC) atuará 
preventivamente no combate 
à corrupção, envolvendo a 
sociedade no processo de 
fiscalização. A afirmação foi 
feita logo após a eleição dele 
para a presidência da comissão, 
que também elegeu o senador 
Airton Sandoval (PMDB-SP) 

como vice-presidente.
A CTFC começou a traba-

lhar ontem, após o Plenário 
aprovar projeto de resolução 
alterando suas atribuições, 
que antes englobava os temas 
relacionados a transparência 
e governança. Agora abrange 
também os temas ligados a 
fiscalização e controle e defesa 
do consumidor, antes sob a 
responsabilidade da Comissão 
de Meio Ambiente (CMA).

Para Ataídes, com os resul-

tados da Lava Jato, o país tem 
que mudar completamente 
suas práticas e passar a usar 
com zelo os recursos públicos. 
Ele prometeu atuar com rigor 
no controle dos gastos e no 
combate à corrupção.

— Mais do que nunca, é nosso 
dever fiscalizar e controlar cada 
ato, cada projeto, cada iniciativa 
do Poder Executivo. Temos que 
ser rigorosos ao cobrar lisura. 
Investigar e fechar todas as bre-
chas possíveis para eventuais 
malfeitos — disse.

Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 
sugeriu que o controle passe 
a ser feito em tempo real, para 
permitir atuação preventiva. 
Para João Capiberibe (PSB-AP), 
é fundamental a participação 
da sociedade no processo.

— Que a sociedade participe 
porque, de fato, os dados estão 
disponíveis — disse Capiberibe.

A comissão se reunirá às 
quartas-feiras.Airton Sandoval, vice-presidente eleito, e Ataídes Oliveira, novo presidente
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A comissão mista que ana-
lisa a Medida Provisória (MP) 
754/2017, que trata do reajuste 
de preço de remédios, esco-
lheu ontem o senador Valdir 
Raupp (PMDB-RO) como  
presidente. Também foram 
marcadas três audiências pú-

blicas para discutir a medida.
Pela MP, o aumento e a re-

dução dos preços de remédios 
poderão ser autorizados em 
qualquer período, excepcio-
nalmente, pelo Conselho de 
Ministros da Câmara de Regu-
lação do Mercado de Medica-

mentos. Antes, esse ajuste só 
podia ser feito pelo conselho 
em uma data específica.

na reunião, Raupp afir-
mou que o objetivo da MP é 
estimular a oferta e ampliar 
o acesso da população a 
 medicamentos.

— Quando não havia essa 
possibilidade, passavam-se 
às vezes até dez anos ou mais 
sem haver um reajuste ne-
gativo que pudesse diminuir 
o preço, aumentar o acesso 
tanto para aqueles que com-
pram de forma particular 
como também para o serviço 
público, os governos federal, 
estaduais e municipais, que 
são os maiores clientes dos 
laboratórios — disse o senador.

Integrante da comissão, o 
deputado Marcus Pestana 
(PSDB-MG) afirmou que a 

MP deve ser analisada com 
cuidado, pois já existe uma lei 
que estabelece normas para o 
setor farmacêutico.

— Tudo que ela prevê já 
é possível no marco atual, 
mas ela esclarece pouco e 
confunde muito, traz muita 
insegurança jurídica, con-
tribuindo com essa visão de 
intervencionismo excessivo 
— avaliou o deputado.

Entre os convidados a par-
ticipar das audiências sobre 
a MP, estão representantes 
da indústria farmacêutica, da 
Agência nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e da Câma-
ra de Regulação do Mercado 
de Medicamentos. Depois 
de analisada pela comissão 
mista, a MP deve ser votada 
separadamente nos Plenários 
da Câmara e do Senado.

O SEnADO APROVOU ontem 
a medida provisória que criou 
o Cartão Reforma, subsídio 
financeiro para compra de 
materiais de construção des-
tinados a reforma, ampliação, 
promoção da acessibilidade 
ou conclusão de imóveis de 
famílias com renda mensal 
de até R$ 2,8 mil. O benefício 
será entregue na forma de 
crédito para usar na compra 
dos produtos.

A MP 751/2016 foi aprovada 
com modificações do Congres-
so, na forma de projeto de lei de 
conversão (PLV 2/2017), e se-
gue para a sanção presidencial.

no valor da renda mensal 
familiar devem ser incluídos 
benefícios de programas de 
transferência de renda, como o 
Bolsa Família, mas excluídos os 
créditos de outros programas 
habitacionais.

Regulamentação
O valor destinado a cada fa-

mília pode variar entre R$ 2 mil 
e R$ 5 mil, a depender de crité-
rios que serão regulamentados 
posteriormente pelo Ministério 
das Cidades. A distribuição será 
operacionalizada pela Caixa 
Econômica Federal.

Serão atendidas com prio-
ridade as famílias com me-
nor renda, com idosos, com 
pessoas com deficiência ou 

 aquelas em que a responsá-
vel pela  subsistência for uma 
mulher.

As famílias contempladas 
poderão usufruir do benefício 
mais de uma vez, contanto 
que não ultrapassem o teto 
 estipulado para a sua categoria.

Os recursos terão validade 
de 12 meses. Para receber o 
cartão, o beneficiário titular 
deverá ter mais de 18 anos e 
ser proprietário de imóvel re-
sidencial em área regularizada 
ou passível de regularização. O 
benefício não será válido para 
imóveis cedidos, alugados ou 
comerciais.

O Cartão Reforma terá R$ 1 
bilhão para disponibilizar em 
2017. Desse montante, 20% 
serão destinados a famílias 
moradoras de zonas rurais.

Assistência
Outros 15% dos recursos 

custearão a assistência técnica 
para as obras por meio da con-
tratação, pelas prefeituras, de 
profissionais que darão apoio 
e consultoria aos projetos dos 
moradores. A relatora da MP, 
Ana Amélia (PP-RS), afirmou 
que o programa beneficiará, de 
saída, cerca de 100 mil pessoas.

— O Cartão Reforma não 

soluciona o problema habita-
cional do Brasil, mas promove 
uma ação complementar com 
vários efeitos positivos. A meu 
juízo, ele ameniza dois proble-
mas: um social, melhorando a 
qualidade da habitação, e outro 
de ordem econômica, ativando 
um setor muito dinâmico, que 
é a construção civil, com o au-
mento da venda de materiais 
de construção.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, celebrou 
a aprovação da MP, que ele 
considera uma das mais impor-
tantes decisões da Casa neste 
ano. Eunício afirmou que esse 

benefício é uma questão de 
“fazer justiça” com as famílias 
de baixa renda.

Execução
Líder do PSDB, Paulo Bauer 

(SC) manifestou, em nome do 
ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, que é do seu partido, 
a satisfação pela aprovação 
da medida. O ministério será 
responsável pelas diretrizes de 
execução do programa. Bauer 
disse esperar a consolidação do 
Cartão Reforma como política 
de Estado nos próximos anos.

José Pimentel (PT-CE) e 
Fátima Bezerra (PT-Rn) obser-
varam que o Brasil ainda tem 
um deficit habitacional muito 
grande. Pimentel considerou 
o Cartão Reforma “coeren-
te” com o Programa Minha 
Casa, Minha Vida, criado pelo 
 governo Lula em 2009.

Omar Aziz (PSD-AM) e Lú-
cia Vânia (PSB-GO), também 
favoráveis à medida, manifes-
taram preocupação quanto 
à fiscalização sobre o uso e 
a distribuição dos recursos. 
Omar sugeriu a criação de 
um órgão para lidar com esse 
aspecto. Ana Amélia assegurou 
que seu relatório se preocupa 
em evitar fraudes e que as 
prefeituras e conselhos muni-
cipais terão responsabilidades 
nesse aspecto.

Foi aprovada pelo Senado a criação de benefício de até R$ 5 mil para subsidiar aprimoramentos em imóveis de famílias de baixa renda ou concluir a construção

Segue para sanção a MP do Cartão Reforma

Relatora da MP, Ana Amélia ouve Fátima, que pediu que o governo não deixe de se preocupar com o deficit habitacional

Senador Valdir Raupp, presidente, e deputado Wellington Roberto, relator 

A Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária (CRA) discute 
hoje, às 14h, as mudanças na 
Secretaria de Aquicultura e 
Pesca. Decreto publicado em 
março transferiu a estrutura 
da secretaria do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento para o Minis-
tério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços. A mudança 
é considerada um retrocesso 
por alguns senadores.

Para Dalírio Beber (PSDB-
SC), autor do requerimento, 
a pasta da Agricultura detém 
a excelência na prestação de 
serviços públicos, processos 
e procedimentos já consoli-
dados na cadeia produtiva do 

agronegócio, o que dá força ao 
setor de aquicultura e pesca.

O senador lembrou que 
o ministério conta com um 
quadro de 10.429 servidores 
ativos distribuídos pelo Brasil, 
contra apenas 790 servidores 
do Ministério de Indústria e 
Comércio lotados em Brasília. 

— Para que seja prestado um 

serviço de qualidade ao setor 
da aquicultura e pesca, seria 
necessária a criação imediata 
de cerca de mil cargos em co-
missão de livre provimento e 
exoneração, além de aluguel 
de imóveis em 27 estados.

Dalírio lembrou que já exis-
tem na Câmara e no Senado 
projetos de decreto legislati-

vo para sustar o decreto do 
 Executivo.

Entre os convidados, estão 
representantes de secretarias 
de Agricultura, do Ministério 
da Agricultura e de entidades 
ligadas à aquicultura e pesca.

raupp vai presidir comissão mista sobre MP de reajuste de remédios

Mudança na estrutura da secretaria de Aquicultura e Pesca é tema de debate hoje

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate

Jorge Viana quer 
recuperar a Br-364, 
que liga todo o Acre

Jorge Viana 
(PT-AC) cobrou 
melhorias na 
rodovia fede-
ral BR-364, que 
liga diversas ci-
dades no interior do Acre e a 
capital, Rio Branco.

O senador lembrou os 
investimentos feitos pelo 
governo do Acre para pa-
vimentar a estrada, que é 
afetada pelas condições do 
solo e pelo volume de chuvas, 
demandando altos custos de 
manutenção. Viana destacou 
a responsabilidade do go-
verno federal, por meio do 
Departamento nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit), na retomada das 
obras de reforma da rodovia.
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O PRESIDEnTE DO Banco Central 
(BC), Ilan Goldfajn, afirmou ontem 
na Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) que a economia passa por um 
momento de estabilização e que “há 
sinais de que o pior pode ter ficado 
para trás”. 

Em resposta à senadora Lídice da 
Mata (PSB-BA), Goldfajn disse que 
“a evidência sugere uma retomada 
gradual da atividade econômica ao 
longo de 2017 e um crescimento mais 
vigoroso em 2018”.

O presidente do BC também afirmou 
que os dados mais recentes do Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) mostram que em fevereiro 
a economia brasileira gerou 36 mil 
postos de trabalho formais. Esse foi o 
primeiro resultado positivo após uma 
sequência de 22 meses, desde março 
de 2015, de queda no emprego.

Fundos constitucionais
Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), 

Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Kátia 
Abreu (PMDB-TO) cobraram a redução 
das taxas de juros dos empréstimos 
dos Fundos Constitucionais do norte 
(FnO), do nordeste (FnE) e do Centro-
-Oeste (FCO). Goldfajn respondeu que 
a Resolução 4.561/2017, que define os 
encargos financeiros desses fundos, re-
duziu as taxas em 0,5 ponto percentual.

Entretanto, Caiado discordou e 
sustentou que, na verdade, houve um 
aumento, já que a taxa anterior era de 
4,5% e o Banco do Brasil, numa feira de 
agronegócio em Goiás, cobrava juros 
de 9,25% ao ano, que o senador con-
siderou incompatível com a atividade.

Bezerra afirmou que o Banco do nor-
deste tem “entesourado” mais de R$ 25 
bilhões do FnE, por falta de interesse 
dos tomadores de empréstimos diante 
das taxas elevadas cobradas. O senador 
observou que, na reunião do Conselho 
Monetário nacional (CMn) em que o 
assunto foi decidido, o Ministério da 
Integração nacional não apresentou 
sua proposta, o que levou o órgão 
colegiado a optar por uma redução 
no mesmo percentual aplicado à Taxa 

de Juros de Longo Prazo (TJLP).
Para Bezerra, com isso não foi 

cumprida a lei que manda aplicar 
um coeficiente para redução de de-
sigualdades regionais. Caiado e ele 
sugeriram uma reunião emergencial do 
CMn para ajustar as taxas dos fundos 
constitucionais e evitar perdas para as 
atividades produtivas das três regiões.

Lídice apresentou críticas da As-
sociação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (Abi-

maq) à mudança no cálculo da TJLP.  
Goldfajn explicou que a Taxa de Longo 
Prazo (TLP) vai substituir a TJLP nos 
contratos firmados a partir de 2018. O 
presidente do BC ressaltou que a TLP 
contribuirá para a queda sustentada da 
taxa de juros estrutural da economia.

— A TLP, calculada como parâmetro 
de mercado, ampliará a potência da 
política monetária, contribuindo para 
o controle da inflação ao menor custo 
para a sociedade.

Presidente do Banco Central disse em audiência pública que há sinais de retomada gradual da atividade econômica neste ano e 
de crescimento em 2018. Ele também ressaltou geração de emprego em fevereiro, que teve 1º resultado positivo em 22 meses

Goldfajn vê economia estável e diz 
que “o pior pode ter ficado para trás”

Goldfajn, ao lado de Tasso Jereissati, diz que Banco Central prevê ações para redução sustentável dos juros, em benefício das empresas e dos consumidores
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do Cidinho critica decisão 

do sTF que legaliza 
cobrança do Funrural

Tributo prejudica 
agropecuária, protesta 
ronaldo Caiado

Amorim pede ações 
para reverter crise na 
citricultura em sergipe

Cidinho Santos (PR-
MT) criticou decisão 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que con-
siderou o recolhimento 
do Fundo de Assistên-
cia ao Trabalhador Rural (Funrural)
como constitucional, o que, disse, 
impõe uma dívida de bilhões de 
reais ao agronegócio. A cobrança do 
Funrural estava suspensa desde 2011 
por ordem da Justiça Federal, mas a 
decisão do STF permite a cobrança 
retroativa de seis anos do tributo.

— É inviável que se faça esse re-
colhimento hoje. É um valor muito 
alto, é impossível que se recolha esses 
valores do passado — afirmou.

Para ele, o Funrural é uma cobrança 
injusta, representa bitributação, e o 
pagamento retroativo está acima do 
que podem arcar os produtores rurais.

R o na l d o  Ca i a d o 
(DEM-GO) disse que 
a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
de considerar consti-
tucional a cobrança do 
Fundo de Assistência ao Trabalhador 
Rural (Funrural) gerou insegurança 
no setor agropecuário e pode levar o 
setor às ruas em protesto.

De acordo com o senador, a Ope-
ração Carne Fraca derrubou o mer-
cado de commodities. A queda do 
faturamento, a cobrança de 25% ou 
mais da fatura de cada agricultor e a 
inadimplência de pecuaristas poderão 
inviabilizar a atividade, disse:

— O que pedimos ao governo é 
que abra o diálogo para mostrar que 
o Ministério da Fazenda ou a Receita 
não podem emitir cobrança sobre o 
setor, porque vão inviabilizá-lo.

Eduardo Amorim 
(PSDB-SE) chamou a 
atenção para o declínio 
na citricultura de seu 
estado. O senador disse 
que Sergipe é o terceiro 
maior produtor de frutos cítricos do 
país e a exportação de suco de laranja 
tem grande importância na economia 
estadual, mas o governo vem tratando 
com descaso esse setor produtivo.

Ele avalia que a crise se arrasta há 
quase 20 anos e é agravada pela estia-
gem que matou quase 30% das árvores 
frutíferas. Ele pediu investimento 
em cursos técnicos para aumentar a 
produtividade e cobrou do governo 
de Sergipe a oferta de crédito.

— Vamos cobrar do governo federal 
e do governo do estado que as ações 
de combate à seca sejam efetivadas. 
É importante que se dê atenção re-
dobrada para reverter essa situação.

Indicadores de confiança crescem e percepção de 
risco diminui, avalia presidente do Banco Central 

Apenas quatro bancos concentram 
80% dos ativos bancários no país, 
observou Armando Monteiro (PTB-
PE). O senador cobrou a redução de 
barreiras para a entrada de instituições 
financeiras estrangeiras no país. Gol-
dfajn defendeu o fim da exigência de 
um decreto presidencial para a ope-
ração de banco estrangeiro no Brasil 
e previu que a própria recuperação 
da economia estimulará a vinda de 
instituições de outros países.

Ricardo Ferraço (PSDB-ES) per-
guntou sobre as medidas tomadas 
pelo BC para a queda das taxas de 
juros, que classificou como “imorais e 
indecentes”. Goldfajn respondeu que a 
redução do custo do crédito é um dos 
pilares da agenda de trabalho BC+, 
anunciada em dezembro de 2016.

A Agenda BC+, segundo o presidente 
da instituição, prevê várias ações para 
a redução sustentável do spread ban-
cário (a diferença entre a taxa que o 
banco paga na captação de dinheiro 
e a que ele cobra ao conceder um em-
préstimo), o que cria condições para 
tornar o crédito mais barato. Entre 
essas ações, estão incentivar a adim-
plência e a agregação de garantias, 
diminuir os custos administrativos, 
aumentar a concorrência no sistema 
e diminuir subsídios cruzados.

Questionado por Kátia Abreu, 
 Goldfajn considerou as cooperativas 

de crédito essenciais para o aumento 
da concorrência e a consequente 
queda nas taxas de juros cobradas de 
empresas e consumidores.

Cenário global
Apesar das incertezas sobre o pano-

rama externo, Goldfajn disse que não 
pode ser descartada a possibilidade 
de um cenário global “mais benigno 
para o crescimento”, com elevação 
dos preços das commodities, o que 
beneficiaria alguns países emergentes, 
inclusive o Brasil.

— A atual política econômica do-
méstica mudou de direção, embarcan-
do numa agenda de reformas e ajustes 
que busca fortalecer os fundamentos 
da economia, colocando a dinâmica 
das contas públicas em ordem, re-
duzindo a inflação e ancorando as 
expectativas.

Para o presidente do BC, vários indi-
cadores de confiança têm-se elevado 
e a percepção de risco da economia 
brasileira tem diminuído. Ele notou 
que a inflação brasileira caiu de 10,7% 
em dezembro de 2015 para 4,8% em 
fevereiro de 2017.

A audiência, presidida por Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), cumpre deter-
minação do Regimento do Senado, 
que determina quatro reuniões ao 
ano, a cada três meses, para examinar 
a política monetária.
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Magno Malta 
(PR-ES) disse que 
encaminhou re-
presentação para 
que o Conselho 
nacional de Jus-
tiça verifique a concessão de 
prisão domiciliar à Adriana 
Ancelmo, ex-primeira-dama 
do Rio de Janeiro.

— Adriana Ancelmo assaltou 
o Rio de Janeiro junto com 
o marido [o ex-governador 
Sérgio Cabral]. Essa mulher 
recebe agora o benefício de ir 
para casa porque tem filhos 
pequenos — disse .

Malta observou que o mesmo 
benefício é negado a mulheres 
pobres e simples, que não co-
meteram crimes hediondos.

O SEnADOR ROBERTO Re-
quião (PMDB-PR), relator do 
projeto que define crimes de 
abuso de autoridade, classifi-
cou de “canalha e oportunista” 
a tentativa de relacionar a 
aprovação da proposta à obs-
trução da Operação Lava Jato, 
da Polícia Federal.

Ontem, na segunda audi-
ência pública realizada na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) sobre o tema, 
ele voltou a negar qualquer 
relação do PLS 280/2016 com 
as investigações em curso.

— Fui o primeiro senador 
a saudar a Lava Jato. É uma 
safadeza que me leva à indig-
nação dizer que o projeto, cuja 
origem é de 2009, vai paralisar 
a operação. Agora, paralisar 
abusos do guarda da esquina, 
do juiz, do parlamentar, do 
fiscal é uma tarefa nossa e não 
tem sentido postergar.

Segundo Requião, não se 
trata de uma legislação de 
pânico nem há pressa para 
aprovar o texto, que ainda vai 
ser analisado por comissões na 
Câmara dos Deputados.

— não tenho nenhuma 
intenção de paralisar a Lava 
Jato e ser leniente com pu-
nições. Ainda tenho um ano 
e meio de mandato e recebi 
a relatoria por consenso do 
Plenário e porque não tenho 
nada a ver com tal operação 
e com desvios de recursos. 
Estou cumprindo meu papel. 
E pressa não há — assegurou.

O autor do projeto, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), disse 
que o objetivo não é conter o 
abuso em “algum lugar espe-
cífico, mas em qualquer lugar”. 
Além disso, acrescentou, a 
atual lei, de 1965, foi uma das 
primeiras obras da ditadura 
militar e carece de atualização.

— Vários países do mun-
do, França, Itália, Espanha, 

Portugal, Argentina, Chile e 
até Cuba, já trataram desse 
assunto. Atualizar e conectar 
a legislação com a Consti-
tuição é uma necessidade 
do Parlamento nacional — 
 argumentou.

Renan e Requião garanti-
ram que não haverá punição 
para magistrados em caso de 
divergências de interpretação, 
evitando o que se chama de 
crime de hermenêutica.

Críticas
A vice-presidente da As-

sociação nacional dos Pro-
curadores do Trabalho, Ana 
Cláudia Monteiro, disse que 
os procuradores estão preo-
cupados com o texto atual por 
trazer insegurança e permitir 
interpretação ampla dos tipos 
penais.

— Em nome do Ministério 
Público do Trabalho, digo 
que ameaça a independência 
funcional do MP, prevista no 
artigo 129 da Constituição, que 
não é privilégio ou poder gra-
tuito, mas necessário à atuação 
dos profissionais 

O promotor de Justiça Ro-
berto Livianu afirmou que 
sentiu falta de tipos penais 
endereçados a integrantes 
do Legislativo e do Judiciário:

— Aqui tem endereço cer-

to: criminalizar membros 
do Ministério Público e da 
magistratura. não há tipos 
incriminadores para ativida-
des típicas do Legislativo e 
Executivo, só se vê para o MP 
e para o Judiciário.

O vice-presidente da As-
sociação dos Membros do 
Ministério Público, Victor de 

Azevedo, mostrou-se preocu-
pado com a independência 
funcional de juízes, promo-
tores e procuradores.

— ninguém está dizendo 
que está sendo aniquilada a 
independência funcional, mas 
não há dúvida de que ela fica 
fragilizada. A independência 
é exatamente a mesma coisa 
que a imunidade parlamentar 
para deputados e senadores. 
não é possível pensar o exer-
cício dessas atividades sem 
a garantia da independência 
funcional.

Novo projeto
Randolfe Rodrigues (Rede-

AP) lembrou que apresentou o 
PLS 85/2017, que reproduz as 
sugestões do procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, 
sobre o tema. Ele sugeriu que 
o texto seja apensado ao PLS 
280/2016, para que possam 

tramitar juntos. Segundo o 
senador, já há um requeri-
mento de Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) nesse sentido.

— não podemos ter pressa, 
pois essa matéria vai para a 
Câmara, e o texto que virá de 
lá será bem piorado. Por isso, 
o Senado, como Casa revisora, 
tem que colocar as coisas no de-
vido lugar. Acho de bom tom ir 
um texto único para a Câmara, 
e o Senado terá a palavra final.

Também participaram da 
audiência o advogado e pre-
sidente do Instituto de Defesa 
do Direito de Defesa, Fábio 
Simantob, o delegado da Polí-
cia Federal Delano Cerqueira, 
e a presidente da Associação 
nacional dos Auditores de 
Controle Externo dos Tribu-
nais de Constas dos Estados, 
Lucieni Pereira da Silva, que 
apresentaram sugestões para 
melhorias no projeto.

Em audiência pública ontem, o senador Roberto Requião criticou quem relaciona o texto sobre abuso de autoridade a uma maneira de paralisar a operação da Polícia Federal

Lava Jato não é alvo de projeto, afirma relator

Requião fala em debate do qual participaram integrantes do Ministério Público
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Aécio Neves diz que 
denúncia da revista 
Veja é mentirosa

Vanessa acusa 
Temer de promover 
desmonte do país

Fátima repudia 
declarações de 
Gilmar Mendes

É preciso cortar para 
ajustar economia, 
avalia José Medeiros

“A reportagem 
da revista Veja 
que me acusou 
de ter recebido 
recursos ilícitos 
da Odebrecht em 
uma conta operada por minha 
irmã em nova York é men-
tirosa”, afirmou Aécio neves 
(PSDB-MG). Segundo o sena-
dor, seu advogado entrou em 
contato com Benedicto Junior, 
ex-executivo da empreiteira 
que seria autor da denúncia, 
e ele negou haver na delação 
premiada qualquer menção 
a Andrea neves ou a conta 
bancária nos Estados Unidos.

— Bastaria a Veja checar se tal 
conta existe para comprovar a 
inverdade da denúncia.

O Brasil vive um momento 
de desmonte, afirmou Vanes-
sa Grazziotin (PCdoB-AM). 
A senadora disse que há a 
desestruturação de empresas 
públicas, como a Petrobras, e 
a retirada de direitos dos mais 
pobres. Ela também criticou a 
aprovação da Emenda Consti-
tucional 95, que limita gastos 
públicos.

— O governo peca ao con-
gelar investimentos em áre-
as como educação, saúde, 
esporte, meio ambiente e 
segurança. 

Vanessa também disse que 
o presidente Michel Temer 
mente ao afirmar que a re-
forma da Previdência atinge 
os mais ricos.

Fátima Bezerra (PT-Rn) leu 
nota da Associação nacional 
dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho que critica o ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
Gilmar Mendes por ter cha-
mado o Tribunal Superior do 
Trabalho de “laboratório do 
Partido dos Trabalhadores”. Se-
gundo a nota, Gilmar demons-
tra desconhecer a realidade do 
Judiciário trabalhista. 

— Logo o Gilmar Mendes 
que, em muitos momentos, 
tem vestido o uniforme de ad-
vogado de um partido político.

Ela também divulgou mani-
festo de índios contra decreto 
do governo que extinguiu as 
unidades da Funai no Rio 
Grande do norte e no Piauí.

José Medeiros 
(PSD-MT) reco-
nheceu que a si-
tuação econômi-
ca do país ainda é 
complicada, mas 
o governo Temer tem trabalha-
do para que o Brasil volte aos 
trilhos. Para isso, alguns cortes 
são necessários, como o fim do 
Programa Ciência sem Frontei-
ras, anunciado pelo governo.

Depois da audiência com o 
presidente do Banco Central, 
Ilan Goldfajn, realizada ontem 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), Medeiros 
afirmou que “traz alento sa-
ber que o Brasil constrói um 
alicerce para a retomada do 
crescimento econômico”.

Abuso de autoridade está na pauta de  
hoje da Comissão de Constituição e Justiça

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) faz reu-
nião hoje com 31 itens para 
análise. O destaque da pauta 
é o projeto que define crimes 
de abuso de autoridade. na 
última reunião, foi lido o re-
latório de Roberto Requião. 
Em seguida, foi concedida 
vista coletiva.

O tema tem sido motivo de 
divergências, pois senadores 
contrários ao projeto dizem 
haver intenção de prejudicar 
a Operação Lava Jato

O PLS 280/2016 define 
mais de 30 tipos penais e 
abrange crimes de abuso co-
metidos por agente público, 
como militares, integrantes 
do Ministério Público e dos 
Poderes Judiciário e Legis-
lativo de todas as esferas 

da administração pública: 
federal, estadual, distrital e 
municipal.

Outro projeto polêmico 
pode ter a votação concluída 
na CCJ. O substitutivo ao PLS 
612/2011, de Marta Suplicy 
(PMDB-SP), já foi aprovado 
em primeira votação. Falta 
agora o turno suplementar 
de deliberação. O texto, 
relatado também por Ro-
berto Requião, permite o 
reconhecimento legal da 
união estável entre pessoas 
do mesmo sexo.

Atualmente, o Código Civil 
reconhece como entidade fa-
miliar “a união estável entre o 
homem e a mulher, configu-
rada na convivência pública, 
contínua e duradoura” e para 
a formação de família.

Para Ana Amélia, 
proposta deve incluir 
Legislativo e Executivo

As ações de parlamen-
tares também devem ser 
incluídas no projeto que 
trata do abuso de autori-
dade, segundo Ana Amélia 
(PP-RS). Para a senadora, 
o projeto visa apenas ao 
exercício do Judiciário, do 
Ministério Público e da Po-
lícia Federal, mas é vago em 
relação às autoridades do 
Executivo e do Legislativo.

Ana Amélia disse es-
tar convencida de que as 
tensões surgidas com a 
apresentação da proposta 
estão amenizadas pelas 
audiências da CCJ. 

— É preciso equilíbrio, 
para que um deslize não 
venha a fragilizar as insti-
tuições.
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Malta questiona 
prisão domiciliar de 
ex-primeira-dama
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A COMISSãO DE Infraestru-
tura aprovou a indicação de 
Marcelo Vinaud Prado para 
ser reconduzido ao cargo de 
diretor da Agência nacional 
de Transportes Terrestres 
(AnTT). Ele foi sabatinado e 
sua indicação, aprovada por 
unanimidade. O colegiado 
aprovou pedido de urgência 
de Wellington Fagundes (PR-
MT) para que a indicação seja 
votada hoje em Plenário.

O indicado falou sobre as 
metodologias que a agência 
tem utilizado para gerenciar 
riscos e explicou que a AnTT 
está buscando aumentar a qua-
lidade por meio de melhoria na 
análise dos projetos.

Em resposta a Fernando Be-
zerra Coelho (PSB-PE), Prado 
afirmou que a agência tem 
cada vez mais trabalho, devido 
ao aumento das concessões 
rodoviárias, mas a estrutura 
administrativa do órgão para 
executar esse trabalho continua 
a mesma.

— Embora tenhamos nos 
empenhado em sermos mais 
eficientes, principalmente com 
as questões que relatei na mi-
nha leitura, na organização da 
agenda regulatória bem como 
na transparência dos proces-
sos, é sempre muito difícil na 
medida em que temos cada vez 
mais trabalho, e os recursos es-
tão limitados praticamente ao 
último concurso que tivemos, 

em 2010 — disse.
Em relação às rodovias, ele 

explicou que há várias infra-
estruturas que foram validadas 
agora para concessão. Sobre a 
agenda legislativa, o indicado 
disse que há um projeto de lei 
em tramitação que reforça o pa-
pel institucional das agências. 

— Eu aproveito o momento 
para pedir o apoio desta co-
missão no sentido de olhar 
para as agências e dar apoio 
em termos de recursos e de 
pessoal qualificado. Os desafios 
vêm aumentando, a situação 
macroeconômica do país varia 
e nós não temos hoje recursos 
adequados para cumprir a 
tarefa como nós gostaríamos 
— afirmou.

BR-163
Sobre a BR-163, que corta o 

Brasil de norte a sul, em que a 
concessionária enfrenta difi-
culdades por falta de recursos 
para fazer a manutenção, o in-
dicado afirmou que a condição 
de financiamento sempre foi 
um risco das concessionárias 
e deveria ter sido observada 
no plano de negócios. Para ele, 
o custo de propriedade para 
devolver as concessões e licitar 
novamente o trecho seria muito 
alto e que o ideal seria tentar 
resolver o problema dentro do 
escopo do contrato.

— A agência está se mo-
vendo, dentro da sua compe-

tência e dentro dos limites do 
contrato, no sentido de tentar 
resolver isso. Acredito que deve 
haver um deslinde ainda neste 
semestre — disse.

Em relação ao Arco norte, 
região de portos de escoamen-
to de safra no norte do país, 
ele afirmou que a AnTT tem 
desenvolvido estudos para 
melhorá-lo. Segundo o indica-
do, é de entendimento técnico 
que as três vertentes do Arco 
norte, a Ferrovia norte-Sul, a 
Hidrovia Tapajós e a Hidrovia 
do Madeira vão compor o 
corredor estratégico do futuro 
da produção de grãos do país.

— A AnTT está atenta a 
isso, tem promovido estudos e 
discussões com a Antaq e com 
o Ministério dos Transportes. 
nós acreditamos que, por 
meio das informações técnicas 
oferecidas ao governo, teremos 
concessões adequadas.

Respondendo a  Acir  Gurgacz 
(PDT-RO) sobre o transporte 
pirata, o indicado afirmou que 
a agência está implantando o 
Monitoramento do Transpor-
te Rodoviário Interestadual 
e Internacional Coletivo de 
Passageiros. Esse sistema 
permite ter o posicionamento 
dos ônibus interestaduais em 
tempo real e ajuda no combate 
ao transporte ilegal.

— O ponto que detecta o 
transporte regular também 
verifica que ali houve a passa-
gem de um veículo não regular. 
O trabalho vai ser muito mais 
efetivo no sentido de interrom-
per essas  viagens — explicou 
Prado.

Requerimentos
na segunda parte da reu-

nião, a CI aprovou quatro 
requerimentos, sendo dois 
para realização de diligências 

e dois para audiências públi-
cas. A primeira diligência será 
para verificar a conservação da 
BR-163, que liga Cuiabá (MT) 
a Miritituba (PA), a pedido do 
senador Wellington Fagundes.

A segunda diligência será 
para visitar a BR-435, em Pi-
menteiras, Cerejeiras, Colorado 
do Oeste e Vilhena, em Rondô-
nia, e a BR-174, entre  Vilhena 
e Juína. O requerimento é de 
Valdir Raupp (PMDB-RO) e 
Acir Gurgacz.

A lei que estabelece a parti-
cipação mínima da Petrobras 
no consórcio de exploração 
do pré-sal será tema de audi-
ência pública aprovada pela 
comissão. O autor do pedido 
foi Ricardo Ferraço (PSDB-ES).

A outra audiência aprovada, 
requerida por Roberto Muniz 
(PP-BA), será para debater 
ações de investimentos do 
BnDES em saneamento básico.

Nome de Marcelo Vinaud Prado foi aprovado por unanimidade 
na Comissão de Infraestrutura e pode ser votado hoje pelos 
senadores. Situação de rodovias foi abordada na sabatina 

Vai a Plenário recondução de diretor da ANTT

Comissão que analisa MP da regularização fundiária fará duas audiências públicas
Duas audiências serão realizadas 

nesta semana pela comissão mista 
que examina a medida provisória que 
poderá agilizar a regularização fundi-
ária urbana e rural (MP 759/2016). O 
primeiro debate, hoje, às 14h30, terá 
representantes de ministérios e de 
órgãos do governo.

Amanhã, a audiência terá início às 
10h. Deverão participar entidades 
como o Conselho nacional de Justiça 
(CnJ), a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e o Instituto de Arquitetos 
do Brasil (IAB), entre outras.

A comissão mista é presidida pelo 
deputado federal Izalci Lucas (PSDB-

DF), tendo como relator o senador 
Romero Jucá (PMDB-RR).

Ocupação
A MP 759/2016 flexibilizou as regras 

de escrituração e registro de imóveis 
para quem ocupa terreno da União 
ou mesmo área particular, desde que 
a ocupação já esteja consolidada. Pelo 
texto, estão excluídas as ocupações 
iniciadas depois da publicação da MP.

na modalidade de interesse social, 
dentro de limite de renda que ainda 
será regulamentado, as famílias não 
precisam pagar os custos da regulari-
zação e terão a infraestrutura básica 

da área financiada pelo poder público.
Também foi prevista a modalidade 

de regularização fundiária de interesse 
específico, para pessoas que ocupam 
terreno da União, mas não se encaixam 
nos critérios de baixa renda. nesse 
caso, o registro não será concedido de 
forma gratuita e o proprietário terá que 
arcar com os custos da infraestrutura. 
não será estabelecido limite de renda.

A regularização valerá ainda para 
imóveis situados na zona rural, desde 
que a área tenha ocupação e destina-
ção urbana. A MP atenderá também 
moradores de conjuntos habitacionais 
promovidos pelo poder público.

O texto cria o direito de laje, 
 permitindo que o dono de terreno 
edificado possa vender, para outra 
pessoa, o direito de construção de uma 
laje no imóvel, desde que a legislação 
e o projeto do imóvel permitam a 
construção.

A expectativa é que o aumento 
das moradias regularizadas eleve a 
qualidade de vida da população e 
estimule o acesso de todos ao cré-
dito, em  decorrência da titulação da 
propriedade.

Vice-presidente da comissão, Acir Gurgacz, e indicado para diretor da ANTT, Marcelo Vinaud Prado, durante a sabatina
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  Veja na pág. 2 como acompanhar a 
audiência e participar do debate
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OS InCEnTIVOS FISCAIS são es-
senciais para o desenvolvimento 
regional e social da Amazônia, disse 
a superintendente da Zona Franca de 
Manaus (Suframa), Rebecca Garcia, 
em audiência na comissão mista da  
Medida Provisória 757/2016. A MP 
institui duas taxas cuja arrecadação 
será destinada exclusivamente ao 
custeio e às atividades da Suframa.

— Os incentivos à Zona Franca be-
neficiam o menor PIB do país. não são 
simples incentivos. São contrapartidas 
a uma dificuldade geográfica natural, 
às dificuldades de logística, de nave-
gação — afirmou.

A MP cria e regulamenta a Taxa de 
Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) 
e a Taxa de Serviços (TS). A medida 
estabelece que a importação de mer-
cadorias estrangeiras ou a entrada de 
mercadorias procedentes do território 
nacional no âmbito da Zona Franca de 
Manaus, das áreas de livre comércio 
(ALCs) ou da Amazônia Ocidental 
deverá ser licenciada ou registrada 
na Suframa para efeito de fruição de 
incentivos fiscais.

Rebecca disse ainda que os recursos 
serão utilizados na formação de capital 
humano. Ela apelou ao governo para 
que os recursos não sejam contingen-
ciados. E lamentou que muitas taxas 
pagas no passado pela indústria não 
retornaram à Zona Franca de Manaus 
na forma de investimentos.

— ninguém gosta de pagar tribu-
tos, mas, infelizmente, o que move a 
máquina são impostos e taxas. Um 
governo não anda sem esses recursos. 
Temos feito o maior esforço para que 

os recursos não venham a impactar no 
dia a dia das empresas, do comércio, 
da indústria ou da agropecuária. Da 
maneira como ficou a MP, o comércio 
não gostou, mas a indústria amou. A 
contrapartida ao comércio vai ter que 
ser negociada com a indústria. Tem que 
ser um jogo combinado — afirmou.

Modelo
A relatora da MP, Vanessa Grazziotin 

(PCdoB-AM), disse que ainda aguarda 
o envio de dados sobre a arrecadação 
do comércio e da indústria da Zona 
Franca de Manaus para elaborar seu 
parecer. A senadora destacou que a 
zona franca é o único modelo de de-
senvolvimento baseado em incentivos 
fiscais previsto na Constituição.

O deputado Remídio Monai (PR-RR) 
criticou a falta de autonomia financei-
ra das superintendências regionais da 
Zona Franca de Manaus.

— A superintendência regional em 

Roraima funciona de forma precária, 
depende de tudo da Zona Franca de 
Manaus. Queremos assegurar que os 
recursos não sejam contingenciados, 
que sejam realmente distribuídos. 
Roraima não tem grandes indústrias, a 
agropecuária é pequena, dependemos 
muito desse recurso para desenvol-
vimento regional. Roraima tem hoje 
mais de 60% da área demarcada, o 
governo não nos deu oportunidade 
de desenvolver a região, são áreas 
indígenas, de preservação, do Exér-
cito, de pântano, sobra pouco para 
produzir — afirmou.

Representante da Secretaria de Pla-
nejamento do Amazonas, Jorge Luiz 
Moreira Vasques também criticou o 
contingenciamento eventual de re-
cursos pelo governo federal.

— A taxa se torna inócua — afirmou.
Amanhã a comissão debaterá a MP 

757/2016 em Manaus, na Assembleia 
Legislativa do Amazonas.

O deputado federal Sérgio 
Souza (PMDB-PR) apresentou 
ontem à comissão mista que 
analisa a Medida Provisória 
(MP) 752/2016 relatório favo-
rável à aprovação da matéria. 
Em seguida, foi concedida 
vista coletiva. A comissão 
reúne-se novamente hoje, às 
14h30, para votar o relatório.

A MP autorizou prorrogação 
e nova licitação de contratos de 
parceria dos setores rodoviá-
rio, ferroviário e aeroportuário 
que fazem parte do Programa 
de Parcerias de Investimentos 
(PPI), coordenado pela Secre-
taria-Geral da Presidência da 
República.

A intenção do governo é 
viabilizar novos investimentos 
nesses setores. A prorrogação 
alcança as concessões em 
andamento. Já a licitação 
será aplicada quando hou-
ver problemas na execução 
dos contratos de parceria. A 
prorrogação de contratos de-
penderá de condições como 
estudo técnico e cumprimento 
das metas vigentes.

O presidente da comissão 
é o senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO) e o vice-presidente 
é o deputado federal Do-
mingos Sávio (PSDB-MG). 
O relator-revisor é o senador 
Wilder Morais (PP-GO).

Sérgio Souza incorporou a 
seu relatório 14 das 90 emen-
das apresentadas e concluiu 
fazendo alterações pontuais 
no texto original. Entre as 
mudanças do relator, estão a 

que enfatiza a necessidade de 
investimentos para aumento 
da capacidade instalada do 
setor ferroviário e a que define 
garantia contratual de capa-
cidade mínima de transporte 

a terceiros, mediante acesso 
à infraestrutura ferroviária. 
Quanto às licitações, o relator 
incluiu exigência de renúncia 
expressa à participação no 
novo certame ou no futuro 
contrato de parceria licitado.

“Acreditamos que políticas 
corretas de infraestrutura são 
essenciais para a retomada do 
processo de desenvolvimento 
sustentado do Brasil. A medida 
caminha nessa direção certa. 
Procuramos aprofundar as-
pectos positivos, sempre sob 
a máxima de que não se pode 
estimular comportamentos 
oportunistas de aventureiros”, 
concluiu o relator.

O projeto sobre terceirização con-
tinuará a ser analisado pelo Senado, 
disse o presidente da Casa, Eunício 
Oliveira. Tasso Jereissati (PSDB-CE) 
questionou a Mesa sobre a possibili-
dade de o PLC 30/2015 ser declarado 
prejudicado, já que Temer sancionou 
uma lei sobre terceirização.

— não me parece ser o caso de 

perda de oportunidade, uma vez 
que a terceirização é assunto amplo 
e a lei sancionada somente regulou 
uma parcela das relações jurídicas 
dela advindas — explicou Eunício.

O presidente do Senado destacou 
que a decisão é da Mesa, mas que a 
questão pode ser submetida ao Ple-
nário se as Comissões de Assuntos 

Econômicos (CAE) e de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), que 
analisarão o texto, entenderem ser 
necessário. A decisão foi elogiada 
por senadores de vários partidos.

A nova lei prevê a possibilidade 
de as empresas terceirizarem a 
atividade-fim. O texto do Senado 
restringe às atividades-meio. 
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Incentivos são essenciais para a 
Amazônia, diz superintendente

Relatório sobre a MP das Concessões deve ser votado hoje

Projeto sobre terceirização será analisado pelo senado, afirma Eunício

Debatedores pediram que não sejam contigenciados os recursos gerados por taxas destinadas a custear a Zona Franca de Manaus

Comissão mista debate medida que beneficia a Suframa e que tem Vanessa (E) como relatora

Deputado Souza, que é relator da comissão, e senador Jucá conversam na reunião

Onde ficam
Parque e área de proteção ambiental tiveram 

limites alterados por medida provisória

BelémPA R Á
Parque Nacional 
do Jamanxim e 
APA do Tapajós

Em audiência para discutir ontem 
a Medida Provisória 758/2016, con-
vidados e parlamentares criticaram a 
proposta, que altera os limites do Par-
que nacional do Jamanxim e da Área 
de Proteção Ambiental do Tapajós, no 
Pará, para a construção da Ferrogrão, 
estrada de ferro que será usada para a 
exportação de grãos.

Presidente da comissão mista que 
analisa a MP, o senador Paulo Rocha 
(PT-PA) questionou a medida do go-
verno.

— Esse tipo de debate, que envolve 
questão ambiental, questão de desen-
volvimento e a implantação de grandes 
empreendimentos, tem de ser feito pelo 
governo com todos os interessados.

Já o representante do Instituto Socio-
ambiental (ISA), Ciro Campos, destacou 
os impactos ambientais da Ferrogrão. 
Para ele, a obra deve aumentar o des-
matamento da Amazônia.

— Obra de infraestrutura na Amazônia 
causa desmatamento comprovado. Ou o 
governo ou os nobres deputados e sena-
dores exigem que ações paralelas sejam 
feitas para a criação dessa ferrovia, ou 
o que vamos ter é mais desmatamento.

Também foi discutida a ausência de 
uma solução, na MP, para a população 
das áreas próximas do Parque nacional 
do Jamanxim e da Área de Proteção 
Ambiental do Tapajós. O representante 
da Associação de Produtores Rurais da 
Gleba Jamanxim, Gelson Dill, disse que 
a MP precisa de alterações.

O relator da MP, deputado José Rei-
naldo, disse que a votação do relatório 
deverá ser feita até 12 de abril. 

Debatedores criticam 
MP que altera limites 
de parques nacionais
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Humberto Costa (PT-
PE) protestou contra o 
fim do Programa Ciência 
sem Fronteiras, anun-
ciado pelo Ministério 
da Educação. Para ele, 
é mais um episódio da 
“destruição em larga escala” 
que está em curso na educação. 
O programa de intercâmbio le-
vou 100 mil universitários para 

estudar fora do país.
O senador denun-

ciou cortes de R$ 2 
bilhões no setor de 
ciência.

— O MEC virou 
o shopping da ini-

ciativa privada, em que os 
prepostos dos donos de uni-
versidades pagas tomam conta 
dos postos de comando.

A proposta de emenda à 
Constituição que estabelece o 
fim do foro privilegiado voltou 
para a análise da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
A medida foi motivada por 
requerimento, aprovado ontem 
pelo Plenário, para que a PEC 
10/2013 passe a tramitar em 
conjunto com outra proposta, 
a PEC 18/2014, que tem Acir 
Gurgacz (PDT-RO) como pri-
meiro signatário e acaba com o 
foro especial em alguns casos.

Autor da PEC 10/2013, Alvaro 
Dias (PV-PR) manifestou-se 
contrário ao requerimento e 
pediu que sua proposta tenha 
prioridade na CCJ, para voltar 
“o mais rápido possível” ao 
Plenário. O relator do texto, 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
disse que hoje apresentará seu 
voto sobre a PEC apensada e 
sobre emendas apresentadas.

Romero Jucá (PMDB-RR) 
anunciou que vai apresentar 
requerimento na CCJ para 
que o fim do foro especial seja 
detalhado. O senador disse que 
é preciso deixar claro que o fim 
do foro privilegiado vai atingir   

autoridades de vários níveis.
O presidente do Senado, 

Eunício Oliveira, informou 
que a quinta e última sessão de 
discussão em primeiro turno 
será cumprida assim que a PEC 
retornar ao Plenário.

A presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo (CDR), Fátima 
Bezerra (PT-Rn), confirmou 
para hoje audiência pública 
com o ministro da Integração 
nacional, Helder Barbalho.

A reunião, às 8h30, terá 
como pauta as diretrizes e os 
planos de ação da pasta para 
o biênio 2017–2018.

 O dia 19 de setembro será 
celebrado como o Dia nacio-
nal do Teatro Acessível: Arte, 
Prazer e Direitos. É o que 
determina o Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) 124/2014, 
aprovado ontem no Plenário 
do Senado e que agora segue 
para a sanção presidencial.

O projeto, dos deputados 
Jean Wyllys (PSOL-RJ), Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), Rosinha 
da Adefal (PTdoB-AL) e Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), tem a 
intenção de ajudar a divulgar 
atividades cênicas que ofere-

çam práticas de acessibilidade 
física e comunicativa a pessoas 
com deficiência, promoven-
do mais integração com a 
 sociedade.

A iniciativa surgiu da cam-
panha Teatro Acessível: Arte, 
Prazer e Direitos, idealizada e 
lançada pela OnG Escola de 
Gente — Comunicação em 
Inclusão, em junho de 2011, a 
fim de disseminar pelo Brasil 
a cultura e a prática do teatro 
acessível, e de audiência pú-
blica feita na Câmara, em maio 
de 2013, com especialistas. 

O MInISTRO DA Cultura, Ro-
berto Freire, garantiu ontem, 
em sua primeira audiência na 
Comissão de Educação e Cul-
tura (CE), que não pretende 
paralisar ações de nenhum 
dos programas que a pasta 
já desenvolve.  Os Pontos de 
Cultura, por exemplo, são 
entidades apoiadas financei-
ramente pelo governo para 
desenvolver ações sociocul-
turais em suas comunidades. 

 Ele admitiu, contudo, que 
promoverá “ajustes de foco” 
que podem reordenar priori-
dades, com maior atenção a 
programas que não recebe-
ram destaque nos governos 
anteriores.

Senadoras da oposição 
manifestaram preocupação 
com o futuro dos Pontos de 
Cultura, carro-chefe na área 
cultural na gestão Lula que 
sofreu certo esvaziamento 
no governo Dilma Rousseff.  
Convidado pela presidente 
da CE, Lúcia Vânia (PSB-GO), 
para falar sobre as suas dire-
trizes à frente do ministério, 
Freire avaliou que o programa 
não chegou a todo o país, 
ficando restrito às capitais e, 
no máximo, a suas periferias. 
O ministro apontou proble-
mas de prestação de contas 
pelas entidades, motivo da 
 suspensão de convênios.

— não pretendemos acabar 
com os Pontos de Cultura, 
mas temos que dar nova di-
retriz —  afirmou, advertindo 
que a prestação de contas so-
bre o uso de recursos públicos 
será cada vez mais rígida.

Corte de recursos
 Freire substituiu Marcelo 

Calero, que deixou o cargo 
em novembro de 2016, logo 
após denunciar pressões do 
então ministro Geddel Vieira 
Lima para que o Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico nacional (Iphan) 
aprovasse projeto imobiliário 
de seu  interesse nos arredores 

de área tombada em Salvador.
Ele lembrou a reação de ar-

tistas à extinção do ministério 
na reforma administrativa de 
Michel Temer e o peso social 
da classe artística para revogar 
a medida. O ministro disse 
que assumiu a pasta sem  
“ideia de revanche” e que se 
limitou a mudar o foco na exe-
cução dos programas. Freire 
ressaltou que teve que admi-
nistrar as dificuldades causa-
das pelo  contingenciamento.

Depois de atingir cerca de 
R$ 1 bilhão em 2010, o orça-
mento da pasta minguou  em 
decorrência da crise. Segundo 
ele, mesmo com o novo regi-
me fiscal, o ministério “teve 
um plus acima da inflação”, 
emplacando orçamento perto 
de R$ 700 milhões em 2017. 
Porém,  acrescentou, cerca de 
R$ 300 milhões foram contin-
genciados. Ele disse esperar 
que a economia melhore e 
o governo recomponha os 
recursos.

Lei Rouanet
 Vários senadores questio-

naram sobre a Lei Rouanet,  
de incentivos à cultura. Freire 
afirmou que o clima de radi-
calização política dos últimos 
tempos no país resultou em 
processo irracional de avalia-
ção de seus resultados. Muitas 
vezes, segundo ele, a lei foi 
indevidamente associada a 
processos de corrupção.

— Havia um processo de 
demonização dessa lei — 
disse o ministro, lembrando 
que ela surgiu da ideia de 
um grande brasileiro, Celso 
Furtado, quando ministro da 
Cultura, que a implementou.

  Freire informou que abriu 
debate para mudanças no tex-
to  com governo, promotores 
e patrocinadores da cultura. 
Para ele, algumas críticas 
são pertinentes e precisam 
ser consideradas, como a 
concentração dos projetos in-
centivados no Sul e  Sudeste .

Outras críticas se referem 
à reduzida transparência na 
avaliação dos projetos e na 
fase posterior de prestação 
de contas. Ele disse que há 15 
mil projetos com prestação de 
contas que ainda não foram 
analisadas pelo ministério. 
Algumas medidas já foram 
adotadas, como a prestação 
de contas em tempo real pela 
internet, permitindo que toda  
a sociedade fiscalize.

— Essa é uma intervenção 
concreta do ministério. Ava-
liamos que a mudança legal 
demoraria e que o debate po-
deria ser contaminado neste 
momento, até de se querer 
extinguir a lei de mecenato.

Sugestões
Para Freire, a lei deve ser 

aperfeiçoada por iniciativas 
legislativas. Ele sugeriu a in-
clusão de patrocínios por par-
te de empresas que declaram 
Imposto de Renda com base 
no lucro presumido e estudos 
que  viabilizem deduções para 
pessoas físicas que desejem 
patrocinar projetos culturais.

Alguns senadores quiseram 
saber sobre a viabilidade de 
apoio da pasta para restaurar 
sítios históricos e equipa-
mentos culturais nos estados, 
caso do Teatro nacional de 
Brasília, fechado há três anos.  
Ele informou que os recursos, 
por serem escassos, serão 
destinados preferencialmente 
a projetos já em andamento.

O ministro apelou aos sena-
dores para que indiquem re-
cursos por meio de emendas 
para projetos culturais, como 
restaurações e construção de 
novos equipamentos. Como 
forma de incentivo, Freire 
disse que conseguiu apoio 
dentro do ministério para que 
os autores das emendas te-
nham seus nomes nas placas 
de inauguração, assim como 
acontece com as empresas 
que apoiam por meio da Lei 
Rouanet.

Ministro da Cultura diz 
que vai manter programas
Parlamentares de oposição quiseram saber o que acontecerá com os Pontos de Cultura, carro-chefe 
da área na gestão do presidente Lula, mas o questionamento maior foi sobre a Lei Rouanet

Ao lado de Lúcia Vânia, Roberto Freire pede emendas para a área e diz que autores estarão nas placas de inauguração

Dia Nacional do Teatro Acessível 
é aprovado pelo senado

Proposta que acaba com o foro 
privilegiado volta para comissão

Helder Barbalho apresentará diretrizes 
do Ministério da Integração Nacional
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Emenda desfigura 
PEC e cria privilégio 
“mascarado”, diz Alvaro

Humberto lamenta fim do programa 
de intercâmbio Ciência sem Fronteiras

Alvaro Dias 
(PV-PR)  criticou 
emenda apre-
sentada à PEC 
10/2013, que 
acaba com o 
foro privilegiado 
para autoridades. A emenda 
transfere a competência para 
julgar algumas autoridades do 
STF para uma vara especial.

Para o senador, a mudança 
sugerida desfigura a proposta 
e cria um privilégio “masca-
rado”. Ele disse que será um 
avanço o Congresso acabar 
com o foro especial, que bene-
ficia hoje 37 mil autoridades.

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate


