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Senado aprova certidão de 
nascimento com cidade da mãe
Antes da MP, a naturalidade no documento tinha que ser sempre a cidade onde a criança nasceu. O texto volta para análise da Câmara

Uma medida provi-
sória aprovada on-
tem no Plenário do 

Senado permite que a na-
turalidade na certidão de 
nascimento seja a cidade 
onde vive a mãe da criança, 
mesmo que o parto tenha 
ocorrido em outro local. 

A medida também sim-
plifica procedimentos dos 
cartórios e autoriza que a 
certidão de óbito seja expe-
dida na cidade de residên-
cia da pessoa que morreu, 
facilitando a obtenção 
do documento quando a 
morte ocorrer em cidade 
diferente.

Como os senadores al-
teraram o texto, a MP terá 
que voltar para análise da 
Câmara dos Deputados.  3

Transporte clandestino de 
pessoas pode ter pena maior

Audiência sugere lei para coibir 
fraudes em pesquisas eleitorais

MP sobre leniência 
requer alteração, 
pede debatedor

Ministro anuncia 
que água do Rio 
São Francisco chega 
ao Ceará em janeiro

Avança auxílio 
a pessoas com 
paralisia motora 

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou 
ontem um projeto que 
aumenta a pena para quem 
fizer transporte clandestino 
de passageiros. Atual-
mente, a pena é a mesma 
de quem faz transporte 
clandestino de bens. Com 
a mudança, a classificação 

da infração passa de média 
a gravíssima, e o direito de 
dirigir pode ser suspen-
so, com recolhimento da 
carteira de habilitação e 
pagamento de multa. Se 
não houver recurso para 
votação no Plenário, o pro-
jeto seguirá para a Câmara 
dos Deputados.  8

A legislação brasileira sobre 
pesquisas eleitorais precisa de 
ajustes para combater fraudes 
e divulgação de falsas estatísti-
cas, disseram especialistas em 

debate na Comissão de Trans-
parência. Ataídes Oliveira disse 
que vai incorporar sugestões 
da audiência na minuta de um 
projeto de lei.  4

Em audiência sobre MP 
que permite que Banco Cen-
tral e CVM fechem acordos 
de leniência, debatedores 
afirmaram que texto precisa 
deixar claro quais são os 
benefícios e as obrigações 
das empresas infratoras que 
aderirem à colaboração.  5

O ministro da Integração 
Nacional, Helder Barbalho, 
anunciou que as obras do Eixo 
Norte da transposição do Rio 
São Francisco, que foram reto-
madas há um mês, avançarão 
com rapidez e permitirão que 
as águas canalizadas cheguem 
aos rios intermitentes do Ceará 
em janeiro. O Eixo Leste já está 
em operação.  6

A Comissão de Assuntos 
Sociais aprovou ontem o 
projeto que garante o trata-
mento, pelo Sistema Único 
de Saúde, de doenças neu-
romusculares com paralisia 
motora. Da deputada Mara 
Gabrilli, a proposta segue 
para decisão em Plenário.  7

Eunício Oliveira (C) preside a sessão do Senado em que foi aprovada a MP com autorização para que a criança seja registrada na cidade onde vive a mãe

Ministro Helder Barbalho fala sobre 
a transposição do Rio São FranciscoSenador Ataídes Oliveira (E) preside debate na Comissão de Transparência

Lobão e Anastasia na reunião da Comissão de Constituição e Justiça

CPI ouve tribunal 
sobre empréstimos    
do BNDES  5

Grupo Brasil-
Argentina decide 
cronograma  2

Órgão público pode 
ser obrigado a 
veicular reuniões  7

CPI da Previdência 
ouvirá deputados 
sobre reforma  5

Debate: falta verba 
para pesquisa 
agropecuária  6

Projeto de alerta 
contra Aids e DSTs 
vai a Plenário  2

Novas regras do 
Fies são criticadas 
em comissão  5

Parte de fundo dos 
municípios poderá 
ir para reserva  8
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O Grupo Parlamentar Brasil-
-Argentina definiu ontem o 
plano de trabalho para o bi-
ênio 2017–2018. As reuniões 
ocorrerão bimestralmente e 
terão como objetivo incenti-
var a cooperação bilateral e 
o fortalecimento da aliança 
entre os dois países.

O plano de atividades foi 
apresentado pelo presidente 
do colegiado, senador Fer-
nando Collor (PTC-AL), que 
também dirige a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CRE). A agenda 
aprovada prevê parcerias e 
a redução de entraves bu-
rocráticos que dificultam a 
livre interação entre Brasil e 
Argentina.

Objetivos
A possibilidade de supera-

ção das barreiras regulamenta-
res, sanitárias e fitossanitárias 
no comércio bilateral é um dos 
temas a serem tratados pelo 
grupo, que deverá identificar 
os tramites legislativos que 
dificultam o livre trânsito de 
mercadorias. 

Também está na pauta o 
acompanhamento da atuação 
da Agência Argentino-Brasilei-
ra de Controle e Contabilidade 
Nuclear e o cumprimento dos 
acordos de banimento do 

uso,  fabricação e comercia-
lização de armas químicas e 
 bacteriológicas.

O colegiado deverá anali-
sar decisões do Conselho do 
Mercado Comum do Mercosul 
não aplicadas, para revisão de 
falhas na legislação. Também 
será indicado um consultor 
legislativo para acompanhar 
as negociações comerciais 
internacionais do bloco. As 
sugestões serão reportadas à 
Representação Brasileira no 
Parlamento do Mercosul.

Cenário atual
Embaixador do Brasil na 

Argentina entre 2000 e 2004, 
José Botafogo Gonçalves con-
siderou o “momento favorável 
para o aprofundamento das 

relações entre as duas nações” 
e defendeu a maior atuação 
do Mercosul. O embaixador 
da Argentina, Carlos Maga-
riños, destacou que o grupo 
parlamentar representa uma 
oportunidade para a realiza-
ção de novos acordos bilaterais 
e para o estimular a análise de 
acordos pendentes. 

A segunda vice-presidente 
do grupo, senadora Ana Amé-
lia (PP-RS), sugeriu que o 
colegiado trate de dificuldades 
enfrentadas nas fronteiras com 
a Argentina, como a obrigato-
riedade de porte de passaporte 
ou carteira de identidade por 
parte dos brasileiros para 
circulação no país. A próxima 
reunião está prevista para o 
dia 29 de novembro.

Foram instaladas ontem 
as comissões mistas que vão 
analisar as Medidas Provisó-
rias 786, 787, 788, 791, 792 e 
793. Todas foram editadas 
em 2017.

Entre essas MPs, destaca-se 
a MP 791, que cria a Agência 
Nacional de Mineração e 
extingue o Departamento 
Nacional de Produção Mi-

neral (DNPM). De acordo 
com o relator designado 
para a comissão, deputado 
Leonardo Quintão (PMDB-
-MG), o DNPM encontra-se 
atualmente sem condições 
de atender a demanda para 
licenciamento de projetos de 
mineração em razão da falta 
de pessoal e da precariedade 
de suas instalações físicas.

MP 786/2017 Cria fundo para financiar estudos sobre concessões 
e parcerias público-privadas (PPPs) nos estados, 
Distrito Federal e municípios. Presidente, deputado 
Ronaldo Carletto (PP-BA); vice, Eduardo Amorim 
(PSDB-SE); relator, Elmano Férrer (PMDB-PI). 

MP 787/2017 Autoriza a desapropriação, em favor da União, de 
imóvel localizado em João Neiva (ES). Presidente, 
Rose de Freitas (PMDB-ES); vice, deputada Norma 
Ayub (DEM-ES); relator: ainda não designado. 

MP 788/2017 Dispõe sobre a restituição de valores creditados por 
ente público em favor de pessoa falecida. Presidente, 
deputada Norma Ayub (DEM-ES); vice: ainda não 
designado; relator: ainda não designado. 

MP 791/2017 Cria a Agência Nacional de Mineração e extingue 
o DNPM. Presidente, Lasier Martins (PSD-RS); 
vice, deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES);  relator, 
deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG). 

MP 792/2017 Cria plano de demissão voluntária para servidores do 
Executivo. Presidente, deputado Leonardo Quintão 
(PMDB-MG); relator: ainda não designado.

 MP 793/2017 Permite a renegociação de débitos de produtores com 
o Funrural e reduz a alíquota da contribuição a partir 
de 1º de janeiro de 2018. Presidente, Dário Berger 
(PMDB-SC); vice, deputado Nilson Leitão (PSDB-MT); 
relatora, deputada Tereza Cristina (PSB-MS).

A Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) aprovou projeto que 
institui a Campanha Nacional 
de Prevenção ao HIV/Aids e 
Outras Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs). O PLC 
60/2017, da deputada Erika 
Kokay (PT-DF), segue para o 
Plenário do Senado.

Pelo texto aprovado, a cam-
panha se chamará Dezembro 
Vermelho, e deverá ser reali-
zada todos os anos durante 
o último mês do calendário.

A campanha será voltada ao 
enfrentamento da Aids e das 
demais DSTs, tendo como foco 
a prevenção e assistência dos 

direitos humanos das pessoas 
que vivem com o HIV.

O projeto, que foi relatado 
por Marta Suplicy (PMDB-SP), 
também determina que as mo-
bilizações serão desenvolvidas 
em parceria com entidades da 
sociedade civil e organismos 
internacionais.

A concessão de au-
xílio-moradia a con-
selheiros do Tribunal 
de Contas do Distrito 
Federal, inclusive com 
valores retroativos 
referentes ao período entre 
2009 e 2013, foi criticada por 
Cristovam Buarque (PPS-DF).

O senador lembrou 
que cada um dos con-
selheiros já mora em 
Brasília, é proprietário 
de imóveis e recebe 
salários perto do teto 

constitucional.
— A medida é escandalosa, 

ultrapassa o limite aceitável.

Paulo Paim (PT-RS) mos-
trou preocupação, no Ple-
nário, com a intenção do 
governo do Rio Grande do 
Sul de terceirizar o serviço 
de inspeção de produtos de 
origem animal. 

De acordo com comunicado 
de organizações dos funcio-
nários do setor enviado ao 
senador, se a medida for colo-
cada em prática, frigoríficos e 
indústrias poderão contratar 
fiscais próprios.

— O número de agroin-
dústrias no estado é enorme. 
E quem vai pagar a conta, 
segundo eles, é a população 
— disse Paim.

Randolfe Ro-
drigues (Rede-
-AP) informou 
que vai apresen-
tar uma proposta 
de decreto legis-
lativo para revogar o decreto do 
presidente Michel Temer que 
extingue a Reserva Nacional 
de Cobre, de 2,3 milhões de 
hectares, no Amapá e no Pará. 

O senador também vai ajui-
zar uma ação popular, com o 
objetivo de impedir que o de-
creto do governo, classificado 
por ele de “arbitrário”, prospere.

— Esse decreto que é o maior 
atentado contra a Floresta 
Amazônica desde os anos 70.

Acir Gurgacz 
(PDT-RO) sa-
lientou a insa-
tisfação da po-
pulação com os 
planos de saúde. 
Segundo ele, as operadoras ofe-
recem serviços cada vez mais 
limitados e muitas vezes negam 
a realização de procedimentos. 

O senador considera neces-
sário definir onde termina a 
competência dos planos priva-
dos e onde começa a do SUS, 
especialmente em tratamentos 
complexos e prolongados. Para 
ele, o agravamento da crise 
financeira eleva a demanda 
sobre a rede pública.

Grupo Brasil-Argentina 
define agenda de trabalho

Instaladas seis comissões para 
exame de medidas provisórias

Comissão aprova Dezembro Vermelho contra a Aids 

Cristovam critica auxílio-moradia 
para membro de Tribunal de Contas

Paim lamenta 
terceirização de 
inspeção animal

Randolfe denuncia 
decreto que elimina 
reserva nacional

Gurgacz reclama 
de qualidade dos 
planos de saúde

Grupo parlamentar vai incentivar a cooperação e o fortalecimento das relações entre os dois países. 
Plano de trabalho prevê análise de acordos e parcerias, além da redução de entraves burocráticos 

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

 `CAS  Proteção da saúde
9h Audiência interativa para debater o 
PLS 415/2015, que altera a lei que dispõe so-
bre as condições para promoção,  proteção 
e recuperação da saúde.  

 `CRe  diretor-geral da OMC
9h Audiência com o diretor-geral da  Or-
ganização Mundial do Comércio, Roberto 
Azevêdo, sobre as perspectivas comerciais 
no cenário das relações exteriores.

 `MP 784/2017  Acordos de leniência
9h30 A comissão da MP, sobre acordos de 
lenência no sistema financeiro, faz debate. 

 `COngReSSO  Sessão conjunta
10h Análise de 16 vetos presidenciais 
e 11 projetos de lei

 `PAUTA FeMInInA  Mulheres e cinema
10h Debate sobre o tema “Mulheres, 
 memórias e cinema”.

 `CMO  Perspectivas para a saúde.
10h Audiência sobre cenários para o de-
senvolvimento e perspectivas da saúde 
do Brasil em 2035.

 `PlenáRIO  Sessão não deliberativa
11h Sessão destinada a pronunciamentos 
e avisos da Mesa.  

Ana Amélia, deputada Bruna Furlan, Collor, Magariños e Botafogo
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Conheça as MPs

Por motivos técnicos, os pronunciamentos de senadores no Plenário após a or-
dem do dia de ontem serão publicados na próxima edição do Jornal do Senado.

ADIAMENTo
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RECéM-NASCIDOS PODE-
RãO TER como naturalidade, 
na certidão de nascimento, 
o município onde mora a 
mãe, mesmo que o parto 
tenha ocorrido em um local 
diferente. A nova regra foi 
aprovada ontem pelo Plenário 
do Senado. 

O Projeto de Lei de Con-
versão (PLV) 24/2017, decor-
rente da Medida Provisória 
776/2017, muda a Lei de 
Registros Públicos. Antes, a 
lei permitia apenas o registro 
de onde ocorreu o parto como 
naturalidade da criança.

O objetivo da medida é per-
mitir que pais residentes em 
pequenas cidades no interior 
do país, que não possuem 
maternidades, possam ter 
como naturalidade de seus 
filhos a cidade com a qual 
mantêm laços afetivos e não o 
lugar em que foi feito o parto. 
A estimativa é de que 41% 
dos municípios brasileiros se 
enquadrem nessa situação. 

— A MP é importante porque 

mexe com a autoestima das 
pessoas. E os prefeitos acre-
ditam que a mudança pode 
ajudar a aumentar a parcela 
do Fundo de Participação 
dos Municípios — afirmou 
a relatora, senadora Regina 
Sousa (PT-PI).

Cartórios
O Plenário do Senado apro-

vou destaque  apresentado 
pelo senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) para resgatar 
uma emenda feita na Câmara 

dos Deputados, mas rejeitada 
pela relatora. Pelo destaque, 
os cartórios poderão prestar, 
mediante convênio, alguns 
serviços à população, como a 
emissão de carteiras de iden-
tidade ou de trabalho. 

O texto também dispensa a 
consulta ao Ministério Público 
antes de averbações nos regis-
tros de todos os documentos 
nos cartórios. As averbações 
são observações de mudanças, 
como casamento e divórcio. 

O parecer do Ministério 

Público será solicitado pelo 
cartório somente se houver 
suspeita de fraude na docu-
mentação apresentada. 

Outra mudança no texto 
original permite o registro 
de falecimento na cidade 
de residência da pessoa que 
morreu, facilitando a obtenção 
do atestado de óbito quando 
a morte ocorrer em cidade 
diferente.

Como foi modificado pelos 
senadores, o texto volta para a 
Câmara dos Deputados.

Foi aprovada no Plenário 
ontem a indicação do ad-
vogado Rodrigo Rodrigues 
de Aguiar para o cargo de 
diretor da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). 
Ele assume a vaga decorrente 
da renúncia de Martha Regina 
de Oliveira.

Servidor da agência desde 
2007, Aguiar é atualmente 
diretor-adjunto de Fiscaliza-
ção da ANS.

Ao ser sabatinado pela Co-
missão de Assuntos Sociais 
(CAS) na semana passada, 
Aguiar falou sobre os cuida-
dos da ANS com a prestação 
de serviços pelos planos 
de saúde. Ele citou dados 
que mostraram o aumento 
no número de penalidades 
impostas pela agência a 
empresas nos últimos anos. 
E assegurou que, segundo 

levantamentos da ANS, caiu 
o número de reclamações e 
aumentou o índice de satis-
fação dos clientes.

O senador Waldemir Moka 
(PMDB-MS) lembrou que a 
CAS analisa uma proposta 
que proíbe os profissionais 
e as instituições convenia-
das com planos de saúde de 
utilizar agenda diferente para 
a marcação de consultas, 
exames e procedimentos para 
paciente coberto por plano e 
aquele custeado por recursos 
próprios (PLS 525/2013).

Aguiar condenou a prá-
tica de hospitais e clínicas 
de adotarem uma “agenda 
diferenciada” para consul-
tas e exames particulares 
ou de planos de saúde, mas 
observou que a ANS não tem 
poder para regular a atuação 
médica.

Foi aprovada ontem pelo 
Plenário do Senado a indi-
cação do diplomata Bruno 
de Risios Bath para exercer o 
cargo de delegado permanen-
te do Brasil no Mercosul e na 
Associação Latino-Americana 
de Integração (Aladi), em 
Montevidéu. A indicação 
havia sido aprovada pela Co-
missão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional (CRE) na 
semana passada.

Durante a sabatina na CRE, 
Bath ressaltou a importância 
do mercado latino-americano 
para o setor exportador bra-
sileiro. Entre os países que 
fazem parte da Aladi, o Brasil 
detém 85% de produtos ma-
nufaturados ou semimanufa-
turados na pauta exportadora.

O Brasil é signatário de 49 
acordos regulados no âmbito 
da Aladi. Eles tratam de temas 

como fornecimento de gás 
natural, controle integrado 
de fronteiras, complemen-
tação energética regional, 
transporte internacional 
rodoviário e modernização 
de procedimentos aduaneiros

— A Aladi é o foro central 
das negociações econômico-
-comerciais do Brasil na 
América Latina. Esses acordos 
foram modelados para esta-
belecer regras estáveis, com 
baixa ou nenhuma incidência 
de tarifas de importação — 
disse Bath durante a sabatina 
na CRE.

Além do Brasil, fazem parte 
da Aladi Bolívia, Argenti-
na, Chile, Colômbia, Cuba, 
Equador, México, Panamá, 
Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela. Juntos, os países 
reúnem mais de 500 milhões 
de consumidores.

Os senadores rejeitaram 
no Plenário a urgência para 
a tramitação do projeto que 
acaba com o sigilo bancário 
dos financiamentos do BNDES. 

O requerimento de urgência 
foi apresentado por Lasier 
Martins (PSD-RS), autor do 
PLS 7/2016 — Complementar, 
que trata do tema.

Sem urgência, o projeto 
continuará na Comissão de 
Constituição e Justiça aguar-

dando designação de relator. 
O projeto estabelece que 

empréstimos concedidos não 
só pelo BNDES, mas também 
por outras instituições finan-
ceiras públicas, como o Banco 
do Brasil e a Caixa, poderão 
perder sua condição de sigilo.

O texto é um substitutivo de 
Ataídes Oliveira (PSDB-TO), 
que estabelece duas condicio-
nantes para a publicização do 
empréstimos: devem envolver 

subvenções ou operações de 
crédito subsidiadas com recur-
sos públicos, e beneficiar pes-
soas jurídicas ou entes públicos 
nacionais ou estrangeiros.

Como justificativa para a 
urgência, Lasier defendeu que 
houve desvio das finalidades 
que motivaram a criação 
do banco, em 1952, com o 
financiamento de obras de 
infraestrutura fora do país, em 
detrimento de obras no Brasil.

Lasier foi apoiado por Regu-
ffe (sem partido-DF). 

Lindbergh Farias (PT-RJ), 
contrário à proposta, afirmou 
que o banco não empresta 
dinheiro para outras nações, 
mas para empresas brasilei-
ras investirem nesses países. 
Armando Monteiro (PTB-PE) 
concordou, e acrescentou que o 
sigilo nesses casos é fundamen-
tal para a empresa se manter 
competitiva no mercado.

Lasier  Mar-
tins (PSD-RS) 
cobrou ontem 
da Câmara a vo-
tação de projeto 
já aprovado pelo 
Senado que estabelece o teto 
do salário dos servidores 
públicos nas três esferas dos 
três Poderes (PLS 449/2016).

— Um combate efetivo 
sobre os salários ilegais 
corrigiria uma antiga mazela 
em nosso serviço público. 
Além de cumprir o que a 
Constituição manda, estare-
mos zelando pelo direito do 
contribuinte de saber quan-
to ele está, de fato, pagando 
pelos servidores. Estaremos, 
enfim, chamando a admi-
nistração à moralidade e à 
racionalidade.

Ângela Portela (PDT-RR) 
afirmou que MichelTemer 
escolheu punir os mais po-
bres e os servidores como se 
fossem responsáveis pelo de-
sajuste das contas públicas.

— Não aceito que a conta 
seja debitada no colo dos 
servidores e dos mais pobres.

A senadora lembrou que 
o governo quer aumentar 
de 11% para 14% a contri-
buição do servidor para a 
Previdência e limitar a R$ 5 
mil o salário inicial para as 
carreiras de nível superior. 
Para ela, será difícil encontrar 
profissionais motivados a 
trabalhar com esse salário, o 
que reforçaria a tese de que o 
governo quer promover um 
desmonte do Estado.

O crime orga-
nizado está afe-
tando a estrutura 
econômica do 
país, pois grupos 
internacionais 
não se instalam no Brasil 
devido aos altos custos de 
segurança, disse Raimundo 
Lira (PMDB-PB).

O senador relatou o encon-
tro da bancada do PMDB no 
Senado com o Ministro da 
Justiça, Torquato Jardim, e 
com o Secretário Nacional 
de Segurança Pública, Carlos 
Alberto Cruz, para tratar da 
violência. Segundo Lira, o 
ministro afirmou ser neces-
sária a integração da União, 
estados e municípios para 
combater esse problema.

Aprovada MP que permite registro 
de filho na cidade onde mora a mãe

Senadores aceitam indicação 
para agência dos planos de saúde

Brasil terá novo delegado em 
associação de integração regional

Rejeitada urgência para projeto que acaba com sigilo no BNDES

O texto que altera a Lei de Registros Públicos foi modificado pelos senadores e agora terá que voltar para análise da Câmara

lasier cobra 
votação do teto do 
funcionalismo

Temer quer fazer 
desmonte do 
Estado, diz Ângela

Crime organizado 
afeta economia do 
país, afirma lira

Eduardo Amorim, Eunício Oliveira, José Agripino, Romero Jucá e Antonio Carlos Valadares na sessão do Senado
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A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Partici-
pativa (CDH) aprovou ontem 
sugestão legislativa que pede o 
reconhecimento de experiên-
cias extraescolares, como tra-
balho voluntário e medalhas 
olímpicas acadêmicas, nos 
processos seletivos das ins-
tituições de ensino superior.

De acordo com a Sugestão 
2/2016, as instituições de 
ensino superior deverão re-
conhecer essas experiências 
extraescolares dos candida-
tos aos cursos de graduação, 
concedendo um bônus em 
processos seletivos. Esse bô-
nus, no entanto, não poderá 
ultrapassar 2% da nota final.

O parecer, de Fátima Bezerra 
(PT-RN), foi favorável, tendo 
sido defendido na comissão 
por Ângela Portela (PDT-RR).

A sugestão legislativa foi 
apresentada por participan-
tes do Projeto Jovem Senador 
2016, que todos os anos traz 
à Brasília 27 alunos da rede 
pública, selecionados por con-
curso de redação, para atuarem 
como senadores por alguns 
dias. Com a aprovação pela 
CDH, a sugestão dos estudan-
tes vira projeto de lei e passa a 
ser analisado pelo Senado. Se 
aprovado na Casa, segue para 
a Câmara dos Deputados.

EMBORA A LEGISLAçãO 
brasileira sobre pesquisas elei-
torais seja boa, ainda é preciso 
aperfeiçoá-la para combater 
fraudes. Essa foi uma das 
conclusões dos especialistas 
reunidos ontem pela Comissão 
de Transparência, Governan-
ça, Fiscalização e Controle e 
Defesa do Consumidor (CTFC) 
em audiência pública.

Presidente da comissão e 
autor do requerimento da 
audiência, Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO) anunciou que vai 
incorporar parte das sugestões 
numa minuta de projeto de lei. 
Segundo ele, há 23 projetos 
de lei ordinária e 4 propostas 
de emenda à Constituição 
tramitando no Parlamento, 
para alterar a legislação que 
atualmente regula a realização 
e divulgação de pesquisas.

Método
A audiência reuniu acadêmi-

cos e diretores de empresas de 
pesquisas. Na primeira parte, 
os especialistas discutiram 
problemas metodológicos 
que levam as pesquisas a nem 
sempre refletir o resultado 
das urnas. O diretor-geral do 
Datafolha, Mauro Paulino, 
enfatizou que “a pesquisa é 

uma fotografia do momento”, 
não tendo o poder de prever 
o resultado de uma eleição. 
Segundo a diretora-executiva 
do Ibope Inteligência, Márcia 
Cavallari, a volatilidade do elei-
torado aumentou nos últimos 
anos, com o acesso cada vez 
maior às redes sociais. Por isso, 
mesmo na véspera do pleito, os 
levantamentos não podem ser 
usados para prever o resultado.

Os participantes concor-
daram que o método mais 
utilizado hoje, a amostragem 
por cotas — em que se procura 
criar uma amostra represen-
tativa do eleitorado com base 
em estatísticas demográficas 
e sociais —, não permite o 
cálculo de margem de erro 
precisa. A elaboração de uma 
amostragem aleatória, ou seja, 
o sorteio puro e simples dos 
entrevistados, seria inviável, 

pois tornaria o procedimento 
mais lento e mais caro.

Casos
Na segunda parte da audiên-

cia, os convidados debateram 
formas de coibir a divulgação 
de pesquisas falsas. Alguns 
participantes relataram casos 
em houve tentativa de fraude.

— Tem cliente, sim, que 
pede para alterar dados. Mas 
são postos na rua — contou o 
diretor do Serpes Pesquisa de 
Opinião e Mercado, Antônio 
Lorenzo Martínez.

O próprio presidente da co-
missão disse já ter sido vítima 
de propostas fraudulentas:

— Contratei uma pesquisa 
e me disseram: ‘Posso lhe dar 
um conselho? Vamos alterar 
esse número. Vamos colocar 
o senhor com um número 
melhor.’ Claro que não ad-

miti e jamais admitiria. Na 
pesquisa seguinte, contratei 
outro. Só que ele pegou R$ 
50 mil com outro candidato 
e o jogou lá em cima. Isso é 
crime —  denunciou Ataídes.

Márcia Cavallari apontou 
outro problema: a exigência de 
cinco dias entre o registro e a 
divulgação de uma pesquisa. 
Bancos e outros interessados, 
segundo ela, se antecipam e 
realizam pesquisas sigilosas 
para conhecer as intenções 
de voto antes dos demais, lu-
crando no mercado financeiro 
com a informação privilegiada.

— Todo mundo sabe que o 
Datafolha vai divulgar no sexto 
dia uma pesquisa. Chega um 
banco e pergunta: ‘Você conse-
gue fazer?’ ‘Consigo.’ Então um 
dia antes ele tem o resultado na 
mão, faz o que quer com ele, 
compra e vende dólar. Quando 

é divulgada a pesquisa, ele já 
ganhou o dinheiro que tinha 
que ganhar — explicou.

Professor de ciência política 
da Universidade de Brasília, 
Ricardo Caldas sugeriu que 
apenas empresas de comu-
nicação e entidades não 
lucrativas possam contratar 
pesquisas. Ele propôs a criação 
de uma comissão autorregula-
dora dos institutos de opinião 
pública, como as que existem 
na França e na Bélgica.

Na avaliação de Dário Berger 
(PMDB-SC), o que preocupa 
mais não são as empresas 
consagradas:

— Institutos “de plantão”, 
que surgem em véspera de 
eleição, se utilizam de méto-
dos questionáveis. Isso existe 
muito em todo o Brasil.

Ataídes questionou os núme-
ros de uma pesquisa eleitoral 
do Ibope sobre a eleição do 
próximo ano para o governo 
de seu estado. Márcia Cavallari 
ofereceu ao senador acesso 
integral aos dados da pesquisa.

Registro
O presidente do Conselho 

Federal de Estatística, Luiz 
Carlos da Rocha, criticou a 
falta de exigência de registro 
das empresas nos conselhos 
regionais do setor. Ele pediu a 
criação de um banco de dados 
no Tribunal Superior Eleitoral, 
não apenas com o registro das 
pesquisas, mas também com 
seus resultados.

Audiência aponta fraude em pesquisa eleitoral
Senador Ataídes Oliveira disse 
que vai incorporar as sugestões 
dos debatedores contra fraudes 
em pesquisas eleitorais a uma 
minuta de projeto de lei Ma
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Presidente da comissão, Ataídes Oliveira (3º à esq.) disse que já foi vítima de falsificação de resultado de pesquisa

Vanessa Gra-
zziotin (PCdoB-
-AM) lamentou 
os cortes feitos 
pelo presidente 
Temer de ver-
bas destinadas 
ao combate à violência contra 
as mulheres. A senadora lem-
brou que o Senado debateu 
neste ano o tema do femini-
cídio como violência política, 
devido à falta de atuação do 
Estado. Segundo ela, há um 
caso de feminicídio a cada 
quatro dias na capital paulista. 

Fátima Bezerra (PT-RN) 
informou ao Plenário que as 
águas do Rio São Francisco 
chegarão em janeiro ao Ceará 
e, posteriormente, à Paraíba 
e ao Rio Grande do Norte. 
Ela disse que a informação 
foi do ministro da Integração 
Nacional, Helder Barbalho, 
em audiência na Comissão de 
Desenvolvimento Regional.

— O ministro solicitou um 
orçamento de R$ 370 milhões 
e, com isso, ele lança a licitação 
do Ramal Apodi-Mossoró no 
início de 2018.

Gleisi Hoff-
mann (PT-PR) 
destacou ontem 
em Plenário a 
caravana do 
ex-presidente 
Lula no Nor-
deste, sublinhando o reco-
nhecimento das famílias que 
enxergam as realizações do 
ex-presidente. A senadora ci-
tou programas como o Minha 
Casa, Minha Vida, o aumento 
dos recursos destinados à edu-
cação e a redução dos índices 
de desemprego.

A imprensa 
está “decaden-
te”, disse ontem 
Humberto Cos-
ta (PT-PE). Para 
ele, os jornais 
negam o valor 
do ex-presidente Lula e não 
veiculam notícias sobre as 
caravanas que o PT tem rea-
lizado pelo país.

— Felizmente, temos as re-
des sociais para mostrar todos 
os atos em tempo real, ao vivo, 
com milhões de brasileiros 
acompanhando.

L i n d b e r g h 
Farias (PT-RJ) 
afirmou que 
esteve com o 
ex-presidente 
Lula durante a 
caravana ini-
ciada na Bahia e disse que 
vai encontrá-lo de novo na 
Paraíba neste final de semana. 

De acordo com o senador, 
a população reconhece Lula 
como “o homem que veio de 
baixo da pirâmide social e mu-
dou a estrutura da sociedade 
brasileira”.

A sugestão de anistiar o de-
putado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) 
foi rejeitada ontem pela Co-
missão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH) 
do Senado. No mesmo dia, a 
deputada Maria do Rosário 
(PT-RS) prestou depoimento 
sobre o caso no Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Bolsonaro 
é réu em ação penal pelo crime 
de incitação ao estupro.

Em 2014, ele afirmou que 

“só não estupraria” a deputada 
“porque ela não merece”. Uma 
sugestão legislativa apresen-
tada pelo portal e-Cidadania 
(SUG 11/2017), e que rece-
beu mais de 20 mil apoios, 
pedia anistia ao deputado. Os 
senadores da CDH, porém, 
votaram como a relatora, 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), que 
argumentou que o Legislativo 
não pode interferir em um 
julgamento que cabe ao STF.

Feminicídio é violência 
política por inação do 
Estado, diz Vanessa

Fátima Bezerra anuncia 
chegada de águas do 
São Francisco ao Ceará

Gleisi Hoffmann 
destaca caravana de 
lula pelo Nordeste

Humberto Costa critica 
mídia por não divulgar 
atos do PT pelo país

lindbergh relata 
participação em viagem 
de ex-presidente

Comissão de Direitos Humanos rejeita 
conceder anistia ao deputado Bolsonaro

Sugestão feita por estudantes vira projeto de lei
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PARTICIPANTES DE UMA 
audiência pública realizada 
ontem afirmaram que a MP 
784/2017 é benéfica para o 
sistema financeiro, desde que 
seja aprimorada em alguns 
pontos. A medida provisória 
amplia os poderes punitivos 
do Banco Central (BC) e da Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM) no caso de infrações 
administrativas e permite que 
essas instituições façam acordo 
de leniência. 

Um dos pontos questionados 
pelos convidados foi a possibi-
lidade de celebração desse tipo 
de acordo sem a participação 
do Ministério Público. 

Os debatedores também 
destacaram a necessidade de o 
texto estabelecer regras claras 
em relação aos benefícios e 
às obrigações das instituições 

infratoras que optarem pelo 
acordo de leniência 

— No mundo inteiro vemos, 
até a negociação do acordo, a 
questão da confidencialidade 
sendo preservada e também 
a questão da proteção, no que 
tange ao leniente, da imunida-
de e de ele não ficar em uma 
situação pior do que aqueles 
que não estão cooperando com 
o órgão regulador — destacou 
o advogado Alexei Bona-
min, da Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados 
 Financeiros e de Capitais.

Bonamin disse que a MP trata 

as infrações e punibilidades de 
modo genérico, o que pode 
gerar uma insegurança jurídica. 

— De um lado, tipos abertos 
e genéricos. Do outro, você ter 
em alguns casos essa questão 
da ausência de dosimetria. 
Torcemos para que isso seja 
aprimorado — disse. 

Fundos
Outro ponto polêmico da MP 

é o que prevê a criação de dois 
fundos a partir do recolhimento 
das multas aplicadas aos infra-
tores: o Fundo de Desenvolvi-
mento do Sistema Financeiro 

Nacional e Inclusão Financeira, 
a ser administrado pelo BC, e 
o Fundo de Desenvolvimento 
do Mercado de Valores Mo-
biliários, a cargo da CVM. O 
objetivo é o desenvolvimento 
dos mercados financeiro e de 
capitais.

O presidente-executivo 
da Associação de Investido-
res no Mercado de Capitais, 
Mauro Rodrigues da Cunha, 
defendeu que as receitas se-
jam destinadas ao Fundo de 
Desenvolvimento do Sistema 
Financeiro somente após terem 
sido usadas para compensar 
os prejuízos dos investidores. 

Ex-ministro da Controla-
doria-Geral da União, Valdir 
Moysés Simão questionou a 
administração desses fundos. 
Para ele, não podem ser ge-
ridos exclusivamente pelas 
 respectivas agências.

— Se aplico penalidade e 
me utilizo do recurso da pe-
nalidade, posso ter um conflito 
de interesse e estimular uma 
ação fiscalizatória que pode 
ser colocada sob suspeição.

Medida eleva poder de punição 
do Banco Central e da Comissão 
de Valores Mobiliários nos casos 
de infração administrativa, 
permitindo acordos de leniência

Debatedores defendem mudança em 
MP que trata de acordo de leniência
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A relatora da MP, Lídice da Mata (3ª à esq.), participa de audiência

Em sua primeira audiência 
pública, a CPI do BNDES ou-
viu ontem representantes do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU).

O secretário de Controle 
Externo da Administração 
Indireta junto ao TCU, Carlos  
Teixeira, apontou prejuízos de 
R$ 848 milhões para os cofres 
públicos nas operações que 
beneficiaram o Grupo JBS.

Ex procurador-geral do Mi-
nistério Público junto ao TCU, 
Paulo Bugarin lembrou que o 
Tribunal pôde atuar melhor a 
partir de 2015, quando o STF 
quebrou o sigilo das operações 
do BNDES perante o órgão. 

— Uma instituição que lida 
com recursos públicos não 

pode alegar sigilo para com um 
órgão de controle — observou.

Questionado pelo relator 
da CPI, Roberto Rocha (PSB-
-MA), sobre a atuação do 
TCU na apuração dos danos 
decorrentes do processo da 
JBS, Bugarin respondeu que 
as provas encaminhadas por 
Joesley Batista na delação pre-
miada não podem ser usadas 
contra o empresário.

A CPI foi criada para in-
vestigar irregularidades no 
programa de globalização 
das companhias nacionais no 
âmbito do BNDES e a inter-
nacionalização das linhas de 
crédito do banco desde 2007. 
O presidente da CPI é Davi 
Alcolumbre (DEM-AP).

Representantes do ensino 
superior, dos trabalhadores em 
educação e internautas critica-
ram a medida provisória que 
altera as formas de concessão 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). Em audiência 
pública interativa na comissão 
mista da MP 785/2017, ontem, 
os participantes afirmaram 
que, ao exigir fiador e extin-
guir o prazo de carência para 
quitação do empréstimo (hoje 
de 18 meses), a MP atende às 
necessidades fiscais do gover-
no, mas restringe o acesso dos 
estudantes ao financiamento.

Sólon Caldas, da Associação 
Brasileira de Mantenedoras de 
Ensino Superior, disse que a MP 
abandona totalmente o caráter 

social do Fies. Gilmar Ferreira, 
da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação 
(CNTE), disse que a MP não 
abarca de forma plena as metas 
do Plano Nacional de Educação 
(PNE 2014-2024).

Pedro Chaves (PSC-MS) 
sugeriu o aumento do Fundo 
Garantidor e da participação 
do BNDES no programa.

— Sou favorável ao Fies, ao 
aumento do número de vagas 
e a facilitar ao máximo.

O relator da MP, deputado 
Alex Canziani (PTB-PR) disse 
que buscará “construir um 
texto mais adequado ao que a 
sociedade precisa, sem esque-
cer a situação fiscal em que se 
encontra o pais”.

Foi aprovada ontem a 
Medida Provisória (MPV 
777/2017) que cria a Taxa 
de Longo Prazo (TLP) para 
os empréstimos do BNDES, 
em substituição à Taxa de 
Juros de Longo Prazo (TJLP). 
O texto recebeu 17 votos a 
favor e seis contrários.

A TLP aumenta os juros 
nas operações com recur-
sos dos Fundos de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), de 
Participação PIS-Pasep e 
da Marinha Mercante. A MP 
precisa ser votada até 7 de 
setembro pelos Plenários 
da Câmara e do Senado para 
não perder a validade.

José Serra (PSDB-SP) 
defendeu a TLP apenas nas 
operações com recursos do 
FAT e a manutenção da TJLP, 
que tem juros menores, para   
as outras linhas de crédito. 

Impactos
Serra argumentou que 

a TLP trará mais impactos 
negativos à economia e cri-
ticou o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, a quem 
acusou de “responsável 
pela lambança nas contas 
do Tesouro e do BNDES”. 
Ele lembrou que Meirelles, 
no governo Lula, defendia 
a política de juros que hoje 
está contestando.

Va n e s s a  G r a z z i o t i n 
(PCdoB-AM) pediu para 
que os membros da comis-
são examinassem o que era 
possível emendar.

— Vamos pensar no Brasil 
e mudar esse projeto”.

Já Lindbergh Farias (PT-
-RJ), presidente da comis-
são mista, fez uma longa 
exposição em defesa das 
políticas macroeconômicas 
dos governos Lula e Dilma 
Rousseff e advertiu que a 
troca da TJLP pela TLP vai 
parar ainda mais o país.

Distorção
O relator, deputado Be-

tinho Gomes (PSDB-PE), 
defendeu em seu relatório 
a substituição da TJLP pela 
TLP. Segundo ele, os dados 
indicam que “a indústria 
vem perdendo participação 
na economia independen-
temente de maior subsidio”. 
Em 2016, 70% dos desem-
bolsos do BNDES foram 
nas regiões Sul e Sudeste, 
as mais ricas do país, 13% 
no Nordeste, 7% no Norte e 
10% no Centro-Oeste, o que 
considerou uma distorção.

O senador Armando Mon-
teiro (PTB-PE) defendeu a 
aprovação do relatório por 
supor “estar dando uma 
contribuição para a redu-
ção dos juros estruturais da 
economia brasileira”.

Tribunal detalha irregularidades 
de operações financeiras do JBS 

Especialistas em educação criticam 
medida provisória que altera o Fies

Aprovado aumento 
da taxa de juros 
de empréstimos 
do BNDES

Presidente da CPI, Davi Alcolumbre ouve o relator, Roberto Rocha

Dalírio Beber (3º à esq.) e Alex Canziani (4º à esq.) durante debate

CPI ouvirá deputados que discutem a reforma da Previdência Social
A comissão parlamentar de 

inquérito (CPI) que investiga 
a Previdência realizará au-
diência pública na próxima 
semana. O debate contará com 
deputados que já participaram 

das discussões da reforma.
Foram convidados o presi-

dente e o relator da comissão 
especial na Câmara, além de 
outros dois parlamentares 
com contrários à reforma. 

Segundo o presidente da CPI, 
Paulo Paim (PT-RS), a ideia é 
tornar o processo ainda mais 
democrático.

— Serão quatro deputados: 
dois a favor e dois contra a 

reforma. Mas entendo eu que 
não há deficit, o problema 
é de gestão. Como eu digo, 
é combate à sonegação, ao 
desvio, à corrupção — afirmou 
o senador.
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COM A RETOMADA das obras 
do Eixo Norte, há 30 dias, será 
possível levar a água da trans-
posição do Rio São Francisco 
ao Ceará a partir de janeiro. A 
previsão é do ministro da Inte-
gração Nacional, Helder Bar-
balho, que participou ontem 
de uma audiência pública da 
Comissão de Desenvolvimen-
to Regional e Turismo (CDR).

Segundo o ministro, no 
momento há quase mil profis-
sionais na obra de finalização 
do trecho 1 do Eixo Norte. 
Nos próximos 30 dias, esse 
número deve saltar para 2 mil 
trabalhadores, possibilitando 
a abertura de mais um turno 
de trabalho.

A água do São Francisco vai 
ser direcionada ao Ceará por 
Jati, na divisa com Pernam-
buco. De lá, chegará à Bacia 
de Rio Jaguaribe, que está 
integrada a Fortaleza.

Helder disse que a conclusão 
do Eixo Norte é uma priorida-
de, para que em abril ou maio 
a água seja entregue também 
a São José de Piranhas, no 
extremo oeste da Paraíba.

Falta de verba
O Eixo Norte do projeto de 

transposição parte de Cabrobó 
(PE) e vai até a Paraíba, pas-
sando por um pequeno trecho 
do Ceará. 

Há também o Eixo Leste, 
que está pronto e em funcio-
namento, apesar de faltarem 

algumas obras complemen-
tares. Graças ao Eixo Leste, 
conforme o ministro, Cam-
pina Grande (PB) deixará nos 
próximos meses a situação de 
racionamento.

A população do Rio Grande 
do Norte vai ter que esperar 
mais um pouco. O Ramal de 
Apodi (uma espécie de exten-
são do Eixo Norte) só terá as 
obras iniciadas no ano que 
vem. O projeto executivo foi 
concluído. O empreendimento 
está orçado em R$ 2,1 bilhões, 
mas a verba para 2018 é de  
R$ 370 milhões.

— Não é possível começar 
em 2017. Nosso cronograma 
era concluir o projeto executi-
vo, o que foi feito. Obra é recur-
so. Colocamos R$ 370 milhões 
porque era o disponível, mas o 
Parlamento pode aperfeiçoar 
a peça orçamentária, direcio-
nando mais verba — afirmou.

A presidente da CDR, Fátima 
Bezerra (PT-RN), confirmou o 
compromisso dos parlamenta-
res de direcionarem emendas 
de bancada para as obras do 
Ramal do Apodi. O mesmo 
deve ser feito com o Ramal 
de Piancó, que vai favorecer 
a Paraíba, mas ainda não tem 
projeto executivo pronto.

Ela destacou a situação 
difícil pela qual passam os 
municípios do Rio Grande do 
Norte. Segundo ela, trata-se 
de um colapso, visto que 80% 
dos reservatórios estão com 

capacidade abaixo de 20%.
— A Barragem Armando Ri-

beiro Gonçalves, que é o maior 
e o mais importante reservató-
rio, chegará ao volume morto 
em dezembro — alertou.

Atrasos
O mesmo deve ocorrer com 

Sobradinho, segundo Lídice 
da Mata (PSB-BA). Segundo a 
senadora, o lago, no norte da 
Bahia, está com apenas 8,4% 
de sua capacidade. Com isso, 
a vazão, que deveria ser de no 
mínimo 1.300 m³ por segundo, 
não passa de 500 m³, tornando 
inevitável o racionamento em 
municípios da região.

Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) e Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB) mostraram-se pre-
ocupados com a qualidade e 
a quantidade da água do São 
Francisco e cobraram ações do 

governo para a revitalização. 
O ministro reconheceu o 

atraso, mas disse que não quer 
buscar culpados.

— é fato que estamos atrasa-
dos. Culpa de quem? Não cabe 
agora olhar para o retrovisor. 
Hoje há um alarmismo sobre o 
assunto, mas, se não agirmos, 
teremos problemas no futuro. 
Isso é fato — afirmou.

Ministro: transposição chega ao Ceará em janeiro

Ministro Helder Barbalho fala em comissão, ao lado de Fátima Bezerra

Fonte: Ministério da Integração Nacional 

Helder Barbalho afirmou que retomada de obras, que até um mês atrás estavam paralisadas, permitirá que águas do Rio São Francisco alcancem a cidade de Fortaleza

Especialistas destacam necessidade de investimentos para pesquisa agropecuária
Tanto o setor público quanto 

o privado precisam investir mais 
em pesquisa agropecuária. Essa 
é a opinião dos especialistas 
ouvidos ontem em audiência 
pública na  Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária (CRA). 
O debate avaliou o Sistema 
Nacional de Pesquisa Agropecu-
ária, os problemas enfrentados 
pelo setor e os desafios para o 
agronegócio.

Para o presidente do Conselho 
Nacional das Entidades Estadu-
ais de Pesquisa Agropecuária 
(Consepa), Florindo Dalberto, 
“a agricultura do Brasil é grande 
demais para depender de um 

sistema público burocrático e 
que não responde aos desafios 
na área”.

De acordo com o coordena-
dor-geral técnico-científico da 
Comissão Executiva do Plano 
da Lavoura Cacaueira, Edmir 
Ferraz, o Brasil investe apenas 

1,8 % do PIB agropecuário em 
pesquisa e desenvolvimento 
agrícola. O PIB da agropecuária 
é a quantidade de riqueza que 
esse setor gera em um ano. 

Tanto Ferraz quanto Waldemir 
Moka (PMDB-MS) concordam 
ser preciso ampliar os investi-

mentos privados na área e firmar 
parcerias. 

— Você fala nisso e dizem que 
querem privatizar a Embrapa, 
como se a Embrapa não pudesse 
gerar uma receita. Por que não 
fazer essa parceria? —questio-
nou o senador.

O diretor-executivo de Trans-
ferência de Tecnologia da Em-
brapa, Cleber de Oliveira Soares, 
disse que um dos objetivos da 
entidade é aprovar a Embrapa-
Tec, subsidiária que pode levar 
para a cadeia produtiva tecnolo-
gia desenvolvida pela empresa e 
por parceiros estaduais. O texto 
que cria a subsidiária está na 

Câmara.
Para Soares, as instituições 

públicas não têm condições de 
terminar produtos e entregar 
ao mercado.

Avaliação
A audiência faz parte da 

avaliação de políticas públicas 
instituída desde 2013 no Senado. 
Cada comissão tem que eleger 
uma política pública por ano 
para avaliação. Ao final da sessão 
legislativa, a comissão apresenta 
relatório com as conclusões. O 
relatório da CRA de 2017, sobre 
a pesquisa agropecuária, será 
feito por Ana Amélia (PP-RS).

Governo avalia levar 
água do Tocantins 
para o São Francisco

Na audiência, Helder 
Barbalho informou também 
que o governo analisa a via-
bilidade de transpor águas 
do Rio Tocantins para o Rio 
São Francisco. A questão 
foi levantada por Antonio 
Carlos Valadares (PSB-SE). 

O ministro disse que o as-
sunto está sendo tratado de 
“forma discreta” pelo gover-
no porque seria “temerária” 
a divulgação da iniciativa 
sem a um estudo completo 
de questões técnicas, eco-
nômicas e ambientais.

— Pegar uma água do Rio 
Tocantins e elevá-la a mais 
de 300 metros para o São 
Francisco gera uma conta 
de energia que será um agra-
vante. Também é preciso ver 
a questão ambiental.

Objetivo Garantir a segurança hídrica de 12 milhões de pessoas. 
Municípios beneficiados 390 nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, incluindo grandes centros como 
Juazeiro do Norte, Mossoró, Caruaru e João Pessoa. 

Eixos Eixo Norte, com 260 km, e Eixo Leste, com 217 km. 
Estrutura Nove estações de bombeamento, 27 reservatórios, 

quatro túneis, 13 aquedutos e nove subestações. 
Empregos No auge da mobilização, foram gerados 11,5 mil 

empregos diretos e cerca de 60 mil indiretos. 
A Bacia do Rio 
São Francisco 

Extensão: 2.696 km. Abrangência: 505 municípios. Área: 
638,5 mil km² (7,5% do país). População: 16,5 milhões. 

Presidente do Consepa, Dalberto fala em debate dirigido por Ana Amélia

A transposição do Rio São Francisco

Ed
ilso

n R
od

rig
ue

s/A
gê

nci
a S

en
ad

o

Wa
lde

mi
r B

arr
eto

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do



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

7 Brasília, quinta-feira, 24 de agosto de 2017

A COMISSãO DE Assuntos 
Sociais (CAS) aprovou ontem  
o projeto que garante o trata-
mento, pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), de doenças neu-
romusculares com paralisia 
motora. O PLC 42/2017 segue 
para o Plenário do Senado.

O projeto é da deputada 
federal Mara Gabrilli (PSDB-
-SP), que é cadeirante. Pela 
texto, que teve relatório favo-
rável de Romário (Pode-RJ), 
pessoas acometidas por do-
enças neuromusculares com 
paralisia motora receberão do 
SUS medicamentos e equi-
pamentos essenciais para a 
sobrevivência.

Custos 
Durante a discussão, foi 

decidido que a CAS solicitará 
ao ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, levantamento quanto 
ao custo que a nova política, 
caso adotada, poderá ter.

A decisão foi motivada por 
requerimento de Airton San-
doval (PMDB-SP), que havia 
solicitado anteriormente uma 
audiência da Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
com este objetivo, apontando 
risco de baixa qualidade nos 
aparelhos ou medicamentos 

a serem fornecidos pelo SUS.
— Quero tranquilizar os se-

nadores quanto a este ponto. 
Tenho certeza que o projeto, 
caso aprovado, possibilitará 
menores custos e um atendi-
mento de melhor qualidade 
a um número muito maior de 
pessoas — afirmou a deputada 

Mara Gabrilli, que acompa-
nhou a votação.

Ela lembrou que hoje o 
tratamento das pessoas com 
doenças neuromusculares e 
paralisia motora no âmbito 
do SUS tem sido “totalmente 
judicializado”, resultando em 
custos muito grandes justa-

mente pela ausência de uma 
gestão específica e focalizada.

Tratamento
A deputada afirmou confiar 

em Ricardo Barros e na “sua 
capacidade comprovada de 
gestão” para que os custos 
sejam pormenorizados. Se-
gundo ela, no caso da distrofia 
muscular, as internações em 
unidades de tratamento in-
tensivo (UTI) saem por cerca 
de R$ 1.500 por dia, enquanto 
o tratamento em casa custa 
R$ 200.

— Essa é a conta que pas-
sará a ser possível a partir da 
efetivação desta proposta, e 
que hoje não é possível. Outro 
exemplo é o Cough Assist, um 
aparelho que poderá ser utili-
zado por até 15 pessoas e pre-
venir agravamento de quadros 
de pneumonia, barateando o 
tratamento e melhorando a 
qualidade de vida — reforçou.

A Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) retirou de pauta ontem o subs-
titutivo da Câmara ao projeto que 
cria o Estatuto da Segurança Privada. 
A proposta (SCD 6/2016) seria o pri-
meiro item da pauta, mas a votação 
foi adiada em razão da discordância 
de Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e 
Paulo Paim (PT-RS).

Eles lembraram que o projeto saiu 
do Senado tratando de um piso salarial 
nacional para a categoria dos vigilantes 
profissionais. Porém, durante a trami-
tação na Câmara, recebeu mais de 70 
emendas, transformando-se na atual 
proposta de Estatuto da Segurança 
Privada.

— é bom lembrarmos que o próprio 

piso dos vigilantes foi retirado pelos 
deputados, e foram introduzidos de-
zenas de artigos sobre outros temas 
— disse Randolfe.

Os senadores acordaram, então, 
realizar um debate sobre o assunto 
em 13 de dezembro. O acordo teve a 
participação da presidente da CAS, 
Marta Suplicy (PMDB-SP) e do relator 
da proposta, Vicentinho Alves (PR-TO). 
Pelo requerimento, serão convidados 
para a audiência pública o diretor-geral 
da Polícia Federal, Leandro Daiello, 
além de representantes do Banco 
Central, da Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban) e da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Vigilantes 
(CNTV), entre outros.

A Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática (CCT) 
aprovou projeto que obriga 
órgãos e entidades públicas 
federais a transmitir suas reu-
niões colegiadas ao vivo pela 
internet. De iniciativa de An-
tonio Anastasia (PSDB-MG), 
a proposta (PLS 230/2017)  
segue para a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

A ideia do projeto é aprimo-
rar a Lei de Acesso à Informa-
ção (Lei 12.527/2011), dando 

transparência às decisões do 
governo e garantindo a par-
ticipação popular. Assim, os 
órgãos dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, o Mi-
nistério Público e a Defensoria 
Pública terão que transmitir 
pela internet, em tempo real, 
as reuniões colegiadas e as 
sessões onde forem tomadas 
decisões sobre processos ou 
normativos que criem novas 
regras para os cidadãos.

Segundo o texto, a transmis-
são deverá ser pública, gratuita 

e livre. Os órgãos terão um ano 
depois da sanção da nova lei 
para começarem a cumprir 
a obrigação. O relator na 
CCT, Otto Alencar (PSD-BA), 
lembrou que muitos órgãos 
públicos já adotam a medida.

— é o caso do Senado, da 
Câmara dos Deputados e do 
Supremo Tribunal Federal.

O projeto também exige que 
as transmissões sejam grava-
das e armazenadas em meio 
magnético ou virtual por pelo 
menos cinco anos.

A Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), em parceria com a Consulto-
ria Legislativa, criará um grupo de 
trabalho para elaborar uma proposta 
de modernização da atuação da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), anunciou a presidente da 
comissão, Marta Suplicy (PMDB-SP), 
em audiência pública com o diretor 
do órgão, Jarbas Barbosa.

Barbosa sugeriu um conjunto de 
medidas que reduziriam a burocracia 
e incentivariam a inovação. Uma delas 
seria permitir o registro de medica-
mentos inovadores sem exigir que 
eles tenham sido registrados antes no 
país de origem. Assim, laboratórios 
estrangeiros não precisariam arcar 

com os custos de dois registros para 
lançar um medicamento para uma 
doença que só ocorre no Brasil.

Outra medida seria a concessão de 
registro temporário para remédios 
já testados e autorizados em outros 
países, durante a fase final da análise 
da Anvisa.

Waldemir Moka (PMDB-MS) lem-
brou que “ hoje as famílias recorrem à 
Justiça e o Ministério da Saúde fica obri-
gado a adquirir estes medicamentos 
importados por um preço muito alto”.

Jarbas Barbosa também explicitou 
sua discordância da liberação de medi-
camentos por meio de lei, como a que 
liberou os remédios para emagrecer 
(Lei 13.454/2017).

A proposta que veda o con-
tingenciamento de recursos 
dos fundos setoriais de tele-
comunicação e permite sua 
destinação a empresas privadas 
foi aprovada na Comissão de 
Ciência e Tecnologia (CCT) 
e segue para a decisaõ final 
da Comissão de Assuntos 
 Econômicos (CAE).

O PLS 125/2017 proíbe, a 
partir de 2020, o contingen-
ciamento dos recursos do 
Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações 
(Fust) e do Fundo para o De-
senvolvimento Tecnológico das 
Telecomunicações (Funtel).

Segundo o autor da proposta, 
Otto Alencar (PSD-BA), prati-
camente todo o montante arre-
cadado pelos fundos tem sido 
contingenciado pelo governo 
federal desde sua criação.

“Dos R$ 20,5 bilhões arre-

cadados entre 2001 e 2016, o 
montante efetivamente aplica-
do para a universalização dos 
serviços de telecomunicações, 
razão de ser do Fust, corres-
ponde a R$ 341 mil, ou seja, 
menos de 0,002% dos recursos 
arrecadados”, aponta Otto 
ao justificar o projeto. Hoje, 
empresas privadas de serviços 
de banda larga ou de telefonia 
móvel não podem acessar 
os recursos dos fundos para 
expandir a área de cobertura. 
Apenas a telefonia fixa pode se 
beneficiar dos recursos.

Para o relator, Omar Aziz 
(PSD-AM), a proposta pode 
viabilizar a expansão dos ser-
viços de telecomunicações. Ele 
acatou emenda de Jorge Viana 
(PT-AC) que prevê a aplicação 
descentralizada dos recursos 
dos fundos setoriais, benefi-
ciando estados e municípios.

Pela proposta da deputada Mara Gabrilli, pessoas com doenças neuromusculares com paralisia motora poderão receber medicamentos e equipamentos pelo SUS

Projeto sobre paralisia motora vai a Plenário

Senadores adiam votação e decidem analisar 
melhor o Estatuto da Segurança Privada

Proposta obriga órgãos públicos a veicular reuniões 

Comissão vai criar grupo para propor regras 
mais modernas para a atuação da Anvisa

Contingenciamento de recursos dos fundos 
de telecomunicação poderá ser vedado
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Mara Gabrilli, Paulo Paim, Ângela Portela e Flexa Ribeiro acompanham a votação do projeto na comissão

Otto Alencar preside reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia que aprovou projeto sobre órgãos federais
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A COMISSãO DE Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) apro-
vou ontem o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 569/2015, que 
aumenta a pena por transporte 
clandestino de passageiros. A 
proposta é de Acir Gurgacz 
(PDT-RO). Se não houver re-
curso para votação no Plenário, 
o texto seguirá para a Câmara.

A primeira providência do 
PLS 569/2015 é tratar de forma 
diferente as infrações pelo 
transporte irregular de pessoas 
e de bens. Atualmente, as duas 
modalidades de transporte 
clandestino são classificadas 
como infração média, punidas 
com multa, apreensão e remo-
ção do veículo.

O projeto altera a punição 
estabelecida para cada uma das 
infrações. No caso do transpor-
te não licenciado de pessoas, a 
infração passa de média a gra-
víssima. O motorista pode ter 
suspenso o direito de dirigir e 
o recolhimento da habilitação, 
além de pagar multa.

Quando o transporte irregu-
lar for de bens, permanecem a 
classificação da infração como 
média e a penalidade de multa. 
O PLS 569/2015 elimina, entre-
tanto, a previsão de apreensão 

do veículo, substituindo sua 
remoção por apenas retenção.

— Os veículos clandesti-
nos, além de transportarem 
passageiros em excesso e sem 
segurança, encontram-se na 
sua maioria em péssimo estado 
de conservação e são conduzi-
dos por pessoas sem a devida 
habilitação, certamente mais 
propensas a se envolver em 
acidentes — justifica o senador 
Gurgacz.

O relator na CCJ foi Antonio 
Anastasia (PSDB-MG). Ele 

defendeu o fortalecimento do 
poder da polícia de trânsito 
para ampliar a repressão ao 
transporte irregular de pas-
sageiros.

— O funcionamento das 
empresas que atuam legal-
mente no setor exige elevados 
investimentos em fatores de 
segurança. Assim, é impres-
cindível que sejam mantidas 
as condições justas de compe-
tição que possibilitem a essas 
empresas manter seu equilíbrio 
econômico-financeiro.

Emenda de Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), que subs-
titui a expressão “vítima de 
violência doméstica” pela 
de “mulher em situação de 
violência doméstica”, foi apro-
vada ontem pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
Com essa mudança, aceita 
pelo relator, Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB), o Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) 
7/2016, que altera a Lei Maria 
da Penha, volta ao Plenário 
em regime de urgência, já 
aprovada na CCJ.

O texto passou por inten-
so debate na CCJ, onde foi 
aprovado em junho de 2016, 

como lembra Cássio em seu 
relatório. Mas, no Plenário, 
recebeu 13 emendas, o que 
obrigou o retorno do projeto 
à CCJ. Nessa nova rodada, 
o relator acatou apenas a 
emenda de Radolfe, acei-
tando a posição do senador 
e de especialistas contrários 
ao uso do termo “vítima” 
para designar mulheres que 
enfrentam situações de vio-
lência em seus lares. 

O PLC 7/2016 aperfeiçoa 
a legislação, como garantir 
atendimento policial espe-
cializado, ininterrupto e pres-
tado, preferencialmente, por 
servidores do sexo feminino.

Com parecer favorável do 
relator, Paulo Paim ( PT-RS), 
a Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) aprovou on-
tem a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 120/2015 
que permite às prefeituras 
reservar até 10% dos recursos 
que compõem o Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) para a execução de 
políticas anticíclicas, quando 
necessário. A proposta, do 
senador licenciado Walter 
Pinheiro (PT-BA), segue para 
o Plenário.

O objetivo da PEC é viabi-
lizar uma reserva de recur-
sos pelos municípios para 

compensar eventual redução 
futura nos repasses do FPM. 
A regulamentação desse 
mecanismo será feita por lei 
complementar, como deter-
mina a proposta. Os valores 
para essa reserva não poderão 
ser retidos ou administrados 
pela União ou pelos estados. 
A PEC estabelece ainda que 
o gestor público que não 
respeitar as regras de utili-
zação dessa reserva sofrerá 
punição legal.

O autor justifica a impor-
tância da iniciativa por ofe-
recer, em momentos de crise 
econômica, mecanismo que 
viabilize políticas anticíclicas.

O procurador Arnaldo Hos-
sepian Salles Lima Junior teve 
seu nome aprovado ontem 
pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) para 
exercer novo mandato no Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). 
A mensagem presidencial vai 
agora para o Plenário.

Na sabatina, ele foi confron-
tado sobre o teto remuneratório 
no Judiciário, valor que vem 
sendo extrapolado por meio 
de adicionais, como o auxílio-
-moradia. Como lembrou José 
Pimentel (PT-CE), o teto vigen-
te equivale a 35 vezes o valor do 
salário mínimo proposto para 
o próximo ano. Ele disse que, 
em outros países, a distância 
não passa de 15 vezes.

Lima Junior observou que, 
mesmo havendo dispositivo 
constitucional prevendo a re-

visão anual da remuneração de 
todas as carreiras jurídicas, isso 
não significa que esse reajuste 
será aplicado. As propostas de 
reajuste precisam passar por 
Câmara e Senado,  “soberanos 
na decisão”.

— Sem dúvida, o Congresso 
terá a capacidade de captar o 
que a sociedade e o momento 
histórico pedem, para levar isso 

no melhor termo.
Lasier Martins (PSD-RS) 

comentou notícias sobre super-
salários no Judiciário, citando 
os ganhos extras de 84 juízes 
em Mato Grosso, por trabalho 
exercido em outras comarcas. 

Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) indagou Lima Junior 
se não caberia ao CNJ fisca-
lizar o cumprimento, pelos 
magistrados, dos mecanismos 
de impedimento e suspeição, 
que servem para proteger a 
imparcialidade nas decisões. 
O indicado afirmou que a 
lei é taxativa aos discriminar 
causas de impedimento, mas 
as de suspeição são de “foro 
íntimo”. Por isso, explicou, cabe 
exclusivamente aos magistra-
dos e membros do Ministério 
Público declarar se devem ou 
não atuar na causa em questão.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) aprovou 
ontem o Projeto de Resolução 
do Senado (PRS) 13/2017, que 
extingue a cobrança retroati-
va de contribuições ao Fundo 
de Assistência ao Trabalhador 
Rural (Funrural), atendendo 
a decisão de 2010 e 2011 do 
Supremo Tribunal Federal. 

Segundo o STF, a Lei do 
Funrural (Lei 8.315/1991) 
levava à bitributação do 
produtor e empregador rural 
pessoa física, que pagava a 
contribuição sobre os salários 
e sobre a produção. A decisão 
levou inúmeros produtores 

rurais a não recolher o tributo.
No entanto, em março deste 

ano, o STF retrocedeu e de-
cretou a cobrança retroativa 
do tributo dos últimos cinco 
anos, criando um passivo 
bilionário para o setor.

O PRS 13/2017, de Kátia 
Abreu (PMDB-TO), apoiado 
pelo relator,  Jader Barbalho 
(PMDB-PA), extingue a co-
brança sobre a produção. 
Ainda que alguns senadores 
tenham dito que, por alterar 
lei já revogada, o projeto po-
derá ser inócuo, ele foi apro-
vado em caráter  terminativo 
na CCJ.
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Vai à Câmara pena maior 
para transporte clandestino

Emenda substitui a palavra 
“vítima” por “mulher agredida”

Avança aplicação de parte  
do FPM em fundo de reserva

Comissão aceita nome para Conselho de Justiça

CCJ aprova fim da cobrança  
de dívidas com o Funrural

Proposta aprovada em comissão diferencia o transporte irregular de pessoas do transporte de bens, 
hoje igualmente enquadrados como infração média. O primeiro se tornaria infração gravíssima

A indicação de Lima Junior para o 
CNJ agora depende do Plenário

Anastasia: ilegais não investem em segurança e competem deslealmente

PROPOSTA PREVÊ REGRAS PARA 
FIXAÇÃO DE PREÇO DE LIVROS

DESPESA COM InTéRPRETE jUDICIAL 
PODE CABER A qUEM PERDE AÇÃO

AVAnÇA TEXTO qUE TRATA DO 
TRAnSPORTE nO EnTORnO DO DF

RESOLUÇÃO DO SEnADO SUSPEnDE 
TRECHO DE LEI PAULISTAnA

COMISSÃO InICIA AnáLISE DE 
InDICADOS PARA COnSELHO DO MP

A Comissão de Constituição e justiça aprovou 
o PLS 49/2015, de Fátima Bezerra (PT-Rn), 
que institui uma política de fixação de preço 
dos livros em todos os formatos. A proposta 
recebeu parecer favorável de Lindbergh Fa-
rias (PT-Rj). Fátima ressaltou sua intenção de 
fomentar a produção intelectual nacional e 
facilitar o acesso à cultura impressa e digital. 
O texto passará por mais duas comissões.

As despesas com tradução de língua estran-
geira na tomada de depoimento das partes 
ou testemunhas em ações trabalhistas po-
derão ficar a cargo de quem perde o pro-
cesso. A Comissão de Constituição e justiça 
aprovou projeto que muda a regra atual, em 
que a parte requerente arca com a despesa. 
Humberto Costa (PT-PE) foi o relator. O PLC 
73/2011 vai à Comissão de Assuntos Sociais.

Foi aprovada na Comissão de Constituição e 
justiça a PEC 65/2015, que transfere para a 
União a exploração dos serviços de transporte 
de passageiros entre o Distrito Federal e os 
municípios do seu Entorno. A iniciativa é de 
Ronaldo Caiado (DEM-GO), que usa como ar-
gumento “a péssima qualidade dos serviços 
de transporte hoje prestados”. A proposta 
teve voto favorável de Wilder Morais (PP-GO). 

Foi suspensa pela Comissão de Constituição 
e justiça a execução da lei municipal de São 
Paulo que deu aos oficiais de justiça da cidade 
o direito de estacionar gratuitamente nas áre-
as públicas de estacionamento rotativo pago. 
A medida foi considerada inconstitucional 
pelo Supremo — a lei municipal deveria ter 
sido proposta pelo Executivo, não pelo Legis-
lativo. A decisão da CCj vai à promulgação.

A CCj começou a analisar os sete indicados 
pelas lideranças partidárias para ocupar a 
vaga no Conselho nacional do Ministério Pú-
blico cuja indicação é prerrogativa do Senado. 
Os indicados são Luiz Fernando Bandeira de 
Mello Filho, Sérgio Santos Rodrigues, Erick Bill 
Vidigal, Heverton Alves de Aguiar, Glaydson 
Santo Soprani Massaria, Emmanuel Campelo 
de Souza Pereira e joão Marcos Amaral.


