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Norma para valores 
de remédios será 
tema de debate  4

Ministro do Esporte 
fala em audiência 
pública amanhã  3

Comissão vota preço 
diferente para pagar 
no cartão ou à vista  4

Parlamentares 
discutem MP que 
regulariza imóveis  3

Plenário do Senado pode analisar esta semana, em regime de urgência, criação do Documento de Identificação Nacional

Plenário deve votar esta semana 
documento de identidade único

Livraria oferece download 
gratuito de livros digitais

Aprovação de lei de combate 
ao bullying completa um ano

Senado vai analisar projeto sobre  
Uber aprovado pela Câmara

PEC torna trabalho 
escravo crime 
imprescritível

Governo Trump e a 
ordem mundial são 
temas de painel

Livros digitais dispo-
nibilizados de graça pela 
Livraria do Senado tive-
ram 113 mil downloads 
em um ano. A obra Histó-
ria das Ideias Políticas no 
Brasil foi baixada quase 
46 mil vezes. A divulgação 
no Facebook e em outras 
mídias sociais aumentou 
a procura pelos livros, 
que também podem ser 
adquiridos na versão im-
pressa, a preço de custo.  2

Há um ano o Senado 
aprovou projeto que de-
finiu a data de 7 de abril 
como Dia Nacional de 

Combate ao Bullying. 
A data foi escolhida por 
causa do tiroteio em es-
cola no Rio de Janerio.  4

O projeto de lei que re-
gulamenta a atividade das 
empresas de transporte 
por aplicativo de celular, 

aprovado semana passada 
na Câmara, chegou ao Se-
nado e será distribuído às 
 comissões permanentes.  4

Começou a tramitar na 
Comissão de Constituição e 
Justiça a proposta de Antonio 
Carlos Valadares que torna 
crime imprescritível submeter 
pessoas a condições similares 
à escravidão. Segundo o Mi-
nistério do Trabalho, em 2015 
mais de 1.000 pessoas foram 
retiradas de trabalho escravo 
no país. Em Minas Gerais, 
foram libertadas 432 vítimas, 
107 no Maranhão e 87 no Rio 
de Janeiro, os estados com mais 
trabalhadores encontrados 
nessa situação.  3

O segundo painel do ciclo O 
Brasil e a Ordem Internacional: 
estender pontes ou erguer 
barreiras? será dedicado ao 
governo Trump. O ciclo é 
organizado pela Comissão de 
Relações Exteriores. 

Entre os convidados, está o 
ex-ministro de Relações Exte-
riores Celso Lafer. No painel, 
os participantes devem deba-
ter assuntos como combate ao 
terrorismo e conflito entre in-
tervencionismo e isolacionis-
mo no plano internacional.  2

Proposta na pauta reúne em uma mesma cédula dados 
de RG, CPF e título de eleitor. Senado também pode 
analisar projeto sobre contrato intermitente de trabalho

O s senadores devem 
decidir esta semana 
sobre a criação de 

um documento que con-
centra dados biométricos e 
civis dos brasileiros, como 
carteira de identidade, CPF 
e título de eleitor. A propos-
ta do Documento de Iden-
tificação Nacional (DIN) 
está na pauta do Plenário 
em regime de urgência. 

O novo documento terá 
validade em todo o territó-
rio nacional e será emitido 
pela Justiça Eleitoral dos 
estados, com base no regis-
tro do CPF dos cidadãos. A 
primeira emissão será gra-
tuita, como já ocorre com a 

carteira de identidade. 
O Plenário também pode 

votar esta semana pro-
posta que regulamenta a 
modalidade de contrato 
de trabalho intermitente. 
Nesse tipo de contrato, o 
trabalhador é remunerado 
e tem os direitos e bene-
fícios pagos pelas horas 
 trabalhadas. 

O texto prevê que o con-
trato fixe o valor da hora e 
os períodos em que o tra-
balhador vai prestar o ser-
viço. O projeto deve ser vo-
tado com modificações do 
relator. Entre elas, a obriga-
toriedade de o  contrato ser 
por escrito.  3

No site da Livraria do Senado, é possível baixar livros ou adquirir impressos

Escola no bairro de Realengo, onde atirador deixou 12 crianças mortas

Proposta dos deputados define o Uber como prestador de serviço público
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 `MP 767/2017  Peritos do INSS
14h30 A comissão da MP que cria bônus pa-
ra peritos do INSS avalia plano de trabalho.

 `MP 768/2017  Ministério
14h30 Análise de relatório da MP, que cria 
o Ministério dos Direitos Humanos e a Se-
cretaria-Geral da Presidência da República.

 `MP 764/2016  Preços diferentes
15h30 Eleição do presidente e análise do re-
latório da MP que libera preço diferencia-
do de acordo com a forma de pagamento.

 `CDR  Estâncias turísticas
8h30 Na pauta, entre outros projetos, es-
tá o PLC 147/2015, que define requisitos pa-
ra a classificação de estâncias turísticas.

 `CAS  Reforma trabalhista
9h Análise de requerimentos. Depois, au-
diência para debater a reforma trabalhista, 
com foco no legislado versus negociado.

 `CCJ  Advogado-geral da União
10h A PEC 125/2015, que fixa critérios pa-
ra escolha do advogado-geral da União, é 
um dos itens da pauta.

 `VIOLÊNCIA CONTRA MULHER  Instalação
10h Instalação da comissão mista e elei-
ção de presidente e vice. Depois, apresen-
tação de relatório das atividades em 2016.  

 `MP 759/2016  Regularização fundiária
14h30 Audiência sobre a MP que trata de 
regularização fundária rural e urbana.

 `MP 761/2016  Proteção ao emprego
14h30 Audiência para debater a MP que tra-
ta do Programa de Proteção ao Emprego.

 `PLENáRIO  Discursos
14h Sessão não deliberativa.

 `CRE  Trump e a ordem internacional
18h Ciclo de debates O Brasil e a Ordem In-
ternacional: estender pontes ou erguer bar-
reiras?. O tema de hoje é “O fim da Pax Ame-
ricana? Trump e a Ordem Internacional”.

 `CE  Leonardo Picciani
9h Audiência com o ministro do Esporte. 
Depois, sabatina de indicado para a Ancine.  

 `CTFC  Requerimentos
9h Apreciação de requerimentos para 
 realização de audiências públicas.

 `MP 754/2016  Preço dos remédios
9h A comissão da MP sobre reajuste de re-
médios faz audiência com o TCU e o Con-
selho Nacional de Saúde, entre outros.

 `CAE  Instituição Fiscal Independente
10h A comissão analisa Gabriel Leal de 
Barros para diretor da Instituição Fiscal 
Independente. Depois,  pauta de 12 itens.

 `MP 756/2016  Conservação no Pará
10h A comissão da MP que altera unidades 
de conservação no Pará avalia relatório.

 `MP 758/2016  Jamanxim
11h A comissão da MP que altera limites 
do Parque do Jamanxim avalia relatório.

 `CMO  Eleição
14h30 A comissão elege presidente e vice.  

 `MP 759/2016  Regularização fundiária
14h30  A comissão da MP sobre regulari-
zação fundiária de imóveis urbanos e ru-
rais faz audiência interativa. Humberto Costa (PT-PE) 

afirmou, na sexta-feira, que o 
governo assinou seu “atestado 
de óbito” ao anunciar recuo em 
relação a pontos da reforma da 
Previdência. Para ele, foi um 
sinal de que a base de apoio do 
presidente Michel Temer “evaporou”.

No entender do senador, o próprio governo 
desmorona, pois não vai conseguir entregar 
aos “patrões rentistas o serviço prometido de 
desmontar a Previdência”. Humberto disse que 
as mudanças alteram o caráter que considera 
nefasto do projeto, que pode até mesmo piorar, 
transformado em um “monstrengo”.

Para Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM), Michel Temer 
está mentindo ao dizer que 
vai flexibilizar as regras da re-
forma da Previdência e que os 
 aposentados não terão prejuízo.

A senadora criticou a dispo-
sição do presidente de acabar com os cinco 
anos de diferença na idade para homens e 
mulheres se aposentarem. Apenas três anos de 
diferença, disse, não são suficientes, pois já está 
comprovado que as mulheres trabalham cinco 
anos a mais que os homens na vida laboral.

— É um recuo que não resolve o problema, 
a reforma continua sendo danosa e injusta.

A ordem mundial contem-
porânea diante do governo 
Trump nos Estados Unidos 
será tema, hoje, às 18h, do 
segundo painel do ciclo de 
debates O Brasil e a Ordem 
Internacional: estender pon-
tes ou erguer barreiras?, 
promovido pela Comissão 
de Relações Exteriores (CRE).

Intitulado “O Fim da Pax 
Americana? Donald Trump e a 

ordem internacional”, o painel 
deve debater assuntos como 
o combate ao terrorismo e o 
conflito entre intervencionis-
mo e isolacionismo. Os convi-
dados são o ex-ministro Celso 
Lafer, o professor Creomar de 
Souza e o consultor legislativo 
Joanisval Gonçalves.

A VERSãO DIGITAL do livro 
História das Ideias Políticas 
no Brasil, de Nelson Noguei-
ra Saldanha, publicado pelo 
Senado, registrou em 31 de 
março 45.909 downloads. O 
número de documentos bai-
xados cresceu após a parceria 
do Conselho Editorial, Comitê 
Gestor de Internet, Biblioteca 
Digital e Livraria com o Núcleo 
de Mídias Sociais da Secretaria 
de Comunicação (Secom), que 
nos últimos 12 meses publicou 
no Facebook e no Twitter posts 
sobre 22 livros disponíveis. 
Eles foram baixados gratuita-
mente 113.093 vezes até o fim 
de março.

Para o diretor-executivo de 
Gestão do Senado, Marcio Tan-
credi, o perfil dos downloads 
mudou radicalmente após a 
divulgação nas redes sociais.

— O universo de obras clás-
sicas editadas pelo Conselho 
Editorial é relevante,  represen-
tativo do pensamento brasileiro 
dos séculos 19 e 20 e, muitas 
vezes, o público não conhece.

O livro com o segundo maior 
número de downloads — 8.442 
até o fim de março — foi His-
tória da Civilização Brasileira, 
de Pedro Calmon. Os posts 
sobre a obra feitos no Facebook 

alcançaram 570 mil pessoas.
Vice-presidente do Conselho 

Editorial, o professor Joaquim 
Campelo Marques apoia a 
iniciativa.

— A gente amplia a presença 
da Livraria e do Senado, além 
da publicidade que se faz para 
as obras — afirmou.

Qualidade
O primeiro post no Facebook, 

em março de 2016, mostrava 
uma lista de 18 obras históricas 
de direito civil e penal disponí-
veis para download gratuito, o 
que resultou em 48.476 cópias 
baixadas até um ano depois. 
Em 31 de março, quase 3 mi-
lhões de pessoas haviam sido 
alcançadas pelos posts.

Para o coordenador de Mí-
dias Sociais, Moisés Nazário, o 
sucesso das obras em downlo-
ads demonstra que existe um 

grande interesse do brasileiro 
por esse conteúdo.

O coordenador de Edições 
Técnicas, Aloysio de Brito Viei-
ra, ressalta que há livros muitas 
vezes fora de catálogo que 
ainda interessam ao público.

— O Senado faz um trabalho 
social, técnico, de publicação 
de leis e de história. Com isso, 
a sociedade passa a ter acesso 
a esse conhecimento — avalia.

Vieira lembra a  importância 
de os downloads serem gra-
tuitos. No entanto, para quem 
preferir adquirir os livros 
 impressos, eles são vendidos a 
preço de custo. As publicações 
de caráter histórico, por exem-
plo, podem ser adquiridas por 
preços entre R$ 10 e R$ 20.
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 � Livraria do Senado:  
http://livraria.senado.leg.br

  Veja abaixo como acompanhar a 
audiência e participar do debate

Livros do Senado têm 113 
mil downloads em um ano
Divulgação pelo Facebook e outras mídias sociais aumentou a busca das obras publicadas pela Casa, que 
podem ser baixadas gratuitamente pela internet ou adquiridas a preço de custo na versão impressa

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

Comissão debate hoje os efeitos 
internacionais do governo Trump

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
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Base de apoio a Michel Temer 
evaporou, diz Humberto Costa 

Para Vanessa, recuo na reforma 
não acaba com prejuízos ao povo

te
r
ç
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Obra de Nelson Nogueira Saldanha é uma das que podem ser baixadas de graça



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

Brasília, segunda-feira, 10 de abril de 20173

A  Me d i d a  P rov i s ó r i a 
759/2016, que busca desbu-
rocratizar a regularização de 
imóveis urbanos e rurais, será 
debatida em duas audiên-
cias públicas nesta semana. 
Amanhã, os integrantes da 
comissão mista que analisa a 
medida ouvirão representan-
tes da Casa Civil, do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária 
(Incra) e da Secretaria Espe-
cial de Agricultura Familiar 
e  Desenvolvimento Agrário.

Na quarta-feira, foram con-
vidados mais uma vez repre-
sentantes da Casa Civil e do 

TCU, além do Ministério das 
Cidades e da Secretaria de 
Patrimônio da União (SPU).

Na semana passada, foram 
realizadas duas audiências pú-
blicas. Especialistas em direito 
urbanístico e representantes 
dos cartórios de registros 
manifestaram-se contrários 
à medida, que consideram 
inconstitucional e ilegal.

O presidente da comissão 
mista é o deputado Izalci Lucas 
(PSDB-DF), e o relator, o sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR).

A MP facilita a regularização 
fundiária em áreas urbanas 
informais, como favelas e con-
domínios irregulares. Segundo 

o Ministério do Planejamento, 
o objetivo é facilitar o acesso 
da população de baixa renda à 
moradia. As mudanças também 
valem para imóveis em áreas 
rurais, desde que o núcleo tenha 
destinação urbana.

Segundo o governo, a MP faz 
parte de um conjunto de ações 
para estimular a economia. O 
ministro das Cidades, Bruno 
Araújo, disse que as mudanças 
podem movimentar a econo-
mia, pois, com os imóveis regu-
larizados, os moradores poderão 
ter acesso a mais crédito.

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) recebe 
amanhã, em audiência pú-
blica, o ministro do Esporte, 
Leonardo Picciani. No en-
contro, Picciani apresentará 
as diretrizes e os programas 
prioritários da pasta, com o 
objetivo de nortear os traba-
lhos a serem desenvolvidos 
pela comissão.

O convite ao ministro foi 
iniciativa da presidente da 
CE, senadora Lúcia Vânia 
(PSB-GO). A audiência con-
tará com o serviço de língua 
brasileira de sinais (Libras) 
e será realizada em caráter 
interativo, por meio do Portal 
e-Cidadania e do serviço Alô 
Senado.

Após a audiência pública, a 
comissão vai sabatinar o pro-
dutor de cinema e jornalista 

Sérgio Sá Leitão, indicado 
para o cargo de diretor da 
Agência Nacional do Cinema 
(Ancine), na vaga decorrente 
do término do mandato de 
Rosana dos Santos Alcântara.

Na última reunião da co-
missão, na terça-feira, o sena-
dor Roberto Muniz (PP-BA) 

apresentou relatório favorá-
vel à indicação de Sá Leitão 
para o cargo, assegurando 
que o indicado possui as qua-
lificações necessárias para o 
desempenho da função.

A Comissão de Transpa-
rência, Governança, Fisca-
lização e Controle e Defesa 
do Consumidor (CTFC) se 
reúne amanhã, às 9h, para 
analisar requerimentos. Na 
pauta estão oito pedidos de 
audiência pública, todos 
de autoria do presidente da 
comissão, Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO).

Os temas dos debates 
requeridos são: a situação 
administrativa e financeira 
da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), 
a resolução da Agência 

Nacional de Aviação Civil 
(Anac) que permitiu às com-
panhias aéreas cobrar pelo 
despacho de bagagem dos 
passageiros e a situação das 
obras da Transnordestina, 
da Ferrovia Norte-Sul e da 
transposição de águas do 
Rio São Francisco.

Há pedidos de audiência 
para debater também as altas 
taxas de juros cobradas por 
cartões de crédito, as de-
núncias da Operação Carne 
Fraca e a transparência no 
uso dos recursos destinados 
ao Sistema S.

Submeter pessoas a condi-
ções similares à escravidão 
pode se tornar crime im-
prescritível. É o que prevê a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 14/2017, que 
começa a tramitar no Senado.

Segundo o Ministério do 
Trabalho, em 2015 mais de 
1.000 pessoas foram retira-
das de condições análogas à 
escravidão no país. O estado 
com mais trabalhadores nes-
sa situação foi Minas Gerais, 
com 432 vítimas, seguido do 
Maranhão e do Rio de Janeiro, 
com 107 e 87, respectivamente.

Apresentada por Antonio 
Carlos Valadares (PSB-SE), 
a PEC foi encaminhada para 
análise da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ). Na justi-

ficativa da proposta, Valadares 
relembrou o caso julgado em 
2006 pela Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos 
(CIDH), em que a demora na 
tramitação do processo na 
Justiça brasileira fez com que 
o crime prescrevesse, o que 
deixou os autores impunes.

— O Brasil não garantiu o 
direito de liberdade, violado 
pela submissão a trabalho 
escravo, além de não adotar 
medidas para prevenir a forma 
contemporânea de escravidão 
a que foram submetidas mais 
de uma centena de pessoas, 
nem para interromper e punir 
os autores desses crimes — 
informou.

O  p ro j e t o  a g u a rd a  a 
 indicação de relator.

A CRIAçãO DE um docu-
mento que reúne dados bio-
métricos e civis — como Re-
gistro Geral (RG), Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) e título de 
eleitor — é um dos destaques 
da pauta do Senado para esta 
semana. O projeto que cria o 
Documento de Identificação 
Nacional (DIN) está na pauta 
do Plenário em regime de 
urgência. Se aprovado sem 
mudanças, seguirá para a 
sanção presidencial.

O Projeto de Lei da Câmara 
(PLC) 19/2017, do Executivo, 
prevê que o DIN dispensará a 
apresentação dos documentos 
que lhe deram origem ou nele 
mencionados e será emitido 
pela Justiça Eleitoral.

O documento será impres-
so pela Casa da Moeda, terá 
validade em todo o território 
nacional e a primeira emissão 
será gratuita, como já ocorre 
com o RG. Já os documentos 
emitidos pelas entidades de 
classe somente serão valida-
dos se atenderem os requisitos 

de biometria e de fotografia 
conforme o padrão do DIN.

Conforme o texto, o DIN será 
emitido com base na Identi-
ficação Civil Nacional (ICN), 
criada pelo projeto com o 
objetivo de juntar informações 
de identificação do cidadão. 
A nova base de dados será 
gerida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), que garantirá 
o acesso à União, aos estados, 
aos municípios e ao Poder  
Legislativo. A integração da 
ICN ocorrerá ainda com os 
registros biométricos das po-
lícias Federal e civil.

Contrato de trabalho
Os senadores também po-

dem votar projeto de Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES) que inclui 
na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) a modalidade 
de contrato intermitente. Nes-
sa modalidade, o profissional 
recebe por hora trabalhada.

Pelo PLS 218/2016, o contra-
to de trabalho deve conter o 
valor da hora, que não poderá 

ser inferior ao dos empregados 
em tempo integral que exer-
cerem a mesma função, e os 
períodos em que o empregado 
prestará os serviços. Serão re-
muneradas as horas em que o 
trabalhador estiver laborando 
ou à disposição do emprega-
dor. Nos períodos livres, será 
vedado ao empregado prestar 
serviços a outro empregador 
sem a anuência patronal.

O projeto deve ser votado 

com modificações feitas pelo 
relator, senador Armando 
Monteiro (PTB-PE). Entre as 
mudanças, estão a obriga-
toriedade de que o contrato 
seja estabelecido por escrito 
e a exigência de 24 horas de 
antecedência para a convo-
cação patronal para prestação 
de serviços fora dos períodos 
previamente combinados.

Também está na pauta a 
Proposta de Emenda à Cons-

tituição (PEC) 48/2015, que 
reconhece a validade de atos 
administrativos praticados 
nos primeiros anos do estado 
do Tocantins com algum vício 
jurídico, mas com efeitos po-
sitivos gerados.

A proposta, de Vicentinho 
Alves (PR-TO), dá respaldo 
legal a atos administrativos 
praticados entre 1º de janeiro 
de 1989 e 31 de dezembro de 
1994, realizados para viabilizar 
a instalação do estado. Mesmo 
que padeçam de algum vício 
jurídico, todos os atos estariam 
convalidados após cinco anos  
— contados da data em que 
foram praticados — se deles 
resultaram efeitos favoráveis 
para seus beneficiários. 

Outro projeto que pode ser 
votado esta semana institui 
o Dia Nacional da Arte do 
Ikebana-Sanguetsu, a ser 
comemorado em 23 de se-
tembro. O PLC 55/2008 será 
submetido a um turno extra 
de votação por se tratar de um 
substitutivo.

Plenário pode votar nesta semana projeto que prevê unificação de documentos, como identidade, CPF e título de eleitor. Contrato por hora trabalhada também está na pauta

Na pauta, documento que reúne dados civis

MP que regulariza imóveis é tema de dois debates

Ministro do Esporte apresenta diretrizes da pasta

Comissão de Transparência 
analisa pedidos de audiências

Começa a tramitar PEC que torna 
trabalho escravo imprescritível

Dados da carteira de identidade estarão no Documento de Identificação Nacional

Ministro Leonardo Picciani falará aos senadores sobre programas prioritários
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COMEçOU A TRAMITAR 
no Senado o projeto de lei 
que restringe a atividade das 
empresas de transporte por 
aplicativo de celular no Bra-
sil. O PLC 28/2017, aprovado 
pela Câmara dos Deputados 
na terça-feira, estabelece que 
essas empresas, como o Uber 
e o 99Taxis, são prestadoras de 
serviço público, dependente 
de regulamentação.

O projeto enquadra o trans-
porte oferecido via aplicativos 
como atividade de natureza 
pública, a ser regulamentada 
pelo poder público municipal 
ou distrital. Todos os moto-
ristas que trabalhem com os 
aplicativos precisarão obter 
permissão individual do poder 
público local. O documento 
deverá especificar, inclusive, 
o local de prestação do serviço 
dentro da cidade.

Os motoristas devem pos-
suir Carteira Nacional de 
Habilitação na categoria B 
(automóvel, caminhonete, 
utilitário) ou superior; veículo 
registrado e licenciado em seu 
nome e no próprio município 
de atuação; inscrição como 
contribuinte individual no 
INSS; e contratação de seguros 
de Acidentes Pessoais a Pas-
sageiros (APP) e Obrigatório 
de Danos Pessoais causados 
por Veículos Automotores de 
Vias Terrestres (DPVAT).

Cada município cobrará os 
devidos tributos das empresas 
e terá competência exclusiva 
para formular a própria re-
gulamentação da atividade. 
Essas normas deverão neces-
sariamente incluir requisitos 
de idade máxima e de carac-
terísticas para os veículos que 
oferecerem o serviço.

Nos próximos dias o projeto 

será despachado para as co-
missões permanentes, onde 
serão designados relatores. 
O Senado não tem prazo para 
analisá-lo. Caso ele seja apro-
vado sem alterações, seguirá 
para a sanção presidencial. 
Caso haja mudanças em re-
lação ao texto enviado pela 
Câmara, ele retornará para 
os deputados, que terão a 
palavra final.

Outras propostas
Ricardo Ferraço (PSDB-ES) 

é autor de um projeto anterior 
que trata da regulamentação 
dos serviços de transporte por 
aplicativo. Para ele, a medida 
aprovada pela Câmara dos De-
putados configura um “grave 
retrocesso”, que, na prática, 
“estatiza” a atividade.

— Isso revela um viés inter-
vencionista que só vem para 
atrapalhar, tutelar. O consu-
midor precisa ter o direito 
de escolher a modalidade 
de transporte que melhor o 
atenda — criticou.

O projeto de Ferraço (PLS 
530/2015) não exige permis-
são do poder público para 
que os motoristas trabalhem 
— apenas que eles sejam ca-
dastrados na prefeitura (ou 
governo do Distrito Federal) 
com a documentação adequa-
da. Pelo texto, os profissionais 
deverão também se registrar 
como microempreendedores 
individuais.

A proposta foi relatada 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) por Re-
guffe (sem partido-DF), que 
acrescentou a exigência de 
que as empresas trabalhem 
com pagamento em dinheiro 
— além do pagamento por 
cartão, já estabelecido — e que 

respondam solidariamente 
por danos a terceiros em caso 
de acidente na prestação do 
serviço. O texto ainda tramita 
na Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática (CCT), 
onde está sendo relatado por 
Pedro Chaves (PSC-MS).

O relator afirmou que não 
exclui a possibilidade de 
juntar as duas propostas. 
Ele ainda informou que vai 
promover uma série de au-
diências públicas sobre o 
tema para que a sociedade 
se manifeste.

— A favor ou contra, para 
opinar e dar seu ponto de 
vista. A partir daí vou abrir 
também possibilidade para 
os parlamentares fazerem as 
suas emendas e vou elaborar 
o relatório. Eu quero fazer 
exatamente aquilo que a 
sociedade deseja. É provável 
que alguns possam não ficar 
muito felizes, mas nós temos 
que atender a maioria, que 
são os usuários — disse.

Pedro Chaves é relator de 

outro projeto sobre o tema, 
o PLS 726/2015, de Lasier 
Martins (PSD-RS). A pro-
posta estabelece condições 
semelhantes às do projeto 
de Ferraço para os serviços 
dos aplicativos e também 
determina que as autoridades 
municipais e distritais fiscali-
zem as atividades e práticas 
comerciais das empresas. Para 
isso, elas podem requisitar 
documentos e informações 
a seu critério. A recusa em 
entregá-los renderá multa.

Estudo 
A Consultoria Legislativa do 
Senado produziu, em 2016, um 
estudo sobre os caminhos para 
regulamentação do serviço de 
transporte de passageiros por 
aplicativo. Do consultor Túlio 
Augusto Castelo Branco Leal, 
o trabalho destaca o papel do 
Congresso Nacional.

“Cabe ao Parlamento al-
terar a legislação pertinente 
para elucidar a base de sua 
atuação, evitar práticas anti-
concorrenciais e oferecer um 

arcabouço legal para que os 
municípios possam exercer 
sua competência de organizar 
o transporte de passageiros da 
forma que melhor atenda aos 
interesses de sua população”, 
afirma o estudo.

Leal afirma que os aplicati-
vos prestam um serviço de na-
tureza distinta dos táxis, cuja 
função é de serviço público, 
sujeito a diretrizes mais res-
tritivas para garantir o amplo 
acesso de toda a população. 
Justamente por isso, explica 
Leal, o Estado concede aos 
taxistas “vantagens econômi-
cas”, na forma das permissões, 
que são em número limitado.

Já o transporte por aplicati-
vo não deve ser enquadrado 
em regime de permissão e 
concessão, sustenta o estudo, 
uma vez que ele “tem caráter 
opcional, não essencial e 
sujeito a livre iniciativa”. Ao 
poder público, caberá afastar 
dúvidas sobre a legalidade do 
serviço e garantir a livre con-
corrência entre as diferentes 
empresas do ramo.

Em 7 de abril de 2011, 12 
crianças foram assassinadas a 
tiros na Escola Tasso da Silveira, 
no Rio de Janeiro. A tragédia, 
conhecida como massacre de 
Realengo, motivou a instituição 
de 7 de abril como Dia Nacional 
de Combate ao Bullying e à 
Violência na Escola.

O atirador teria sofrido perse-
guição sistemática quando es-
tudou no colégio. O projeto que 
deu origem à Lei 13.277/2016 
foi aprovado no Senado em 7 
de abril do ano passado. Para 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM), que relatou o PLC 7/2014, 
a data deve reforçar o combate 
à violência nas escolas.

Com o mesmo objetivo, o 
Senado aprovou, em 2015, o 
PLC 68/2013, que originou a 
Lei 13.185/2015, conhecida 
como Lei do Bullying. A norma 

criou o Programa de Combate 
à Intimidação Sistemática, que  
obriga a publicação de relató-
rios bimestrais das ocorrências 
de bullying nos estados e mu-
nicípios para planejamento 
de ações.

O PLC 76/2011, que já passou 
pela Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) e está em análise 
na Comissão de Educação (CE), 
propõe que creches e escolas 
públicas e particulares ofere-
çam atendimento psicológico 
a alunos e professores.

De acordo com pesquisa do 
IBGE realizada em 2015, cerca 
de 20% dos alunos do 9º ano 
afirmam que intimidaram ou 
zombaram de algum de seus 
colegas. No entanto, pouco 
mais de 7% consideram terem 
sido submetidos a frequentes 
situações de humilhação.

A comissão mista que ana-
lisa a Medida Provisória (MP) 
764/2016 — que permite 
cobrar preços diferentes em 
função do meio de paga-
mento ou do prazo escolhido 
pelo comprador — reúne-se 
amanhã para votar o relatório 
do deputado Marco Tebaldi 
(PSDB-SC). Essa MP permite a 

cobrança de valores diferentes 
para pagamento em dinheiro 
ou em cartão, por exemplo.

Tebaldi argumenta que 
as pessoas que pagam em 
dinheiro acabam assumindo 
parte dos custos que seriam 
devidos apenas por aqueles 
que usam cartão de crédito.

Ele ressalta ainda que a MP 

não obriga os comerciantes, 
apenas permite que eles dife-
renciem os preços. Segundo o 
relator, a medida pode ajudar 
também a reduzir as taxas das 
administradoras de cartão de 
crédito, o que poderia ser re-
vertido em preços mais baixos 
até para quem for pagar com 
cartão. 

A Medida Provisória (MPV) 
754/2016, que define normas 
de regulação para o setor 
farmacêutico, será tema de 
audiência pública interativa 
amanhã, às 9h, na comissão 
mista responsável pela análise 
da matéria.

A MP permite que o Conse-
lho de Ministros da Câmara 
de Regulação do Mercado 
de Medicamentos autorize, 

excepcionalmente, a redução 
ou o aumento dos preços 
dos remédios, sem delimitar 
qualquer data específica para 
essas autorizações.

Quem preside a comissão 
é o senador Valdir Raupp 
(PMDB-RO). O deputado Le-
onardo Quintão (PMDB-MG) 
é o vice-presidente. A relatoria 
é do deputado Wellington 
Roberto (PR-PB).

Foram convidados para 
a audiência pública repre-
sentantes da Câmara de 
Regulação do Mercado de 
Medicamentos, do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
do Sindicato das Indústrias de 
Produtos Farmacêuticos e do 
Conselho Nacional de Saúde.

Chega ao Senado projeto que restringe Uber
A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada e provocou protestos dos que entendem que o serviço de aplicativo não deve ter regras rígidas

Para Ricardo Ferraço, autor de projeto semelhante no Senado, a proposta da Câmara não é boa porque estatiza o serviço

lei de combate ao bullying 
completa um ano de vigência

Comissão vota preço diferente no cartão e à vista

Normas para setor farmacêutico serão tema de debate
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