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Urgência de regra para Lei Kandir 
é ressaltada em audiência no Rio

Maioridade penal será tema de 
debate em duas comissões hoje

Debate: Hidrovia Paraguai-Paraná é subutilizada

Em audiência na Assem-
bleia Legislativa do Rio de 
Janeiro, Wellington Fagundes 
pediu urgência para a regula-

mentação das compensações 
à Lei Kandir. O STF deu até 
o final de novembro para o 
Congresso votar o projeto.  4

Uma proposta de emenda 
à Constituição que permite a 
prisão de maiores de 16 anos 
que cometerem crime he-

diondo será discutida hoje em 
audiências públicas das Co-
missões de Direitos Humanos 
e de Constituição e Justiça.  3

Em audiência na Comissão de Relações 
Exteriores, debatedores concluíram que o 
Brasil deveria usar mais a hidrovia dos Rios 
Paraguai e Paraná, que percorre quase 3,5 mil 

quilômetros entre Cáceres (MT) e Nueva 
Palmira, no Uruguai. Um dos entraves são 
as barreiras fitossanitárias nos países, que 
deverão ser objeto de debate na comissão.  7

Relatório da CPI 
da Previdência diz 
que não há deficit
Parecer de 253 páginas indica erros na reforma proposta pelo governo e aponta como 
causas da crise do setor a má gestão, sonegação e desvio de recursos para outros usos 

Em relatório final lido 
ontem na CPI da Pre-
vidência, o relator, 

Hélio José, concluiu que a 
Previdência Social não é 
deficitária e apontou erros 
na reforma apresentada 
pelo governo. A data de vo-
tação do texto ainda vai ser 
definida pelo presidente 
da comissão de inquérito, 
Paulo Paim, que concedeu 
vista coletiva do documen-
to aos senadores. Paim 
garantiu, no entanto, que a 
CPI vai encerrar seu traba-
lho dentro do prazo previs-
to, 6 de novembro.  5

Emendas ao 
Orçamento de 
2018 somam 
R$ 108,5 bilhões

CPI dos Maus-
Tratos defende 
termo de ajuste 
com redes sociais

O projeto do Orçamento de 
2018 recebeu 8.262 emendas , 
no valor total de R$ 108,5 bi-
lhões, dos quais R$ 8,8 bilhões 
correspondem aos pleitos 
individuais de senadores e 
deputados, para obter recursos 
que atendam obras e serviços 
em suas bases. O prazo en-
cerrou sexta-feira. Agora, as 
emedas serão analisadas pelos 
relatores setoriais.  3

Em audiência em São Paulo, 
o presidente da CPI dos Maus-
-Tratos, senador Magno Malta, 
defendeu que o Facebook, 
dono do WhatsApp, firme um 
termo de ajuste de conduta 
com a Justiça e o Ministério 
Público para fornecer dados de 
pessoas investigadas. Segundo 
ele, a CPI vai propor uma série 
de medidas preventivas contra 
os maus-tratos.  6

Hélio José e Paulo Paim durante reunião na qual foi apresentado o relatório

Wellington Fagundes é relator da comissão mista especial que analisa o tema

Reunião da CCJ, uma das comissões que vai debater redução da maioridade penal

Normas para Uber 
podem ser votadas 
hoje em comissão  3
Colegiado discute 
privatização do 
setor elétrico  4
Começa Semana 
de Valorização da 
Primeira Infância  2

Encartado nesta 
edição, o informativo 

Avaliação de 
Políticas Públicas

Naufrágios no Pará e na Bahia 
mostram perigos em hidrovias

Até outubro, o Brasil regis-
trou 125 naufrágios em rios 
e no litoral, que resultaram 
em 70 mortos e desapareci-
dos, a maior parte deles em 
dois acidentes ocorridos em 
agosto no Pará e na Bahia. 
Autoridades dizem que a 
responsabilidade por libe-
rar e fiscalizar as embarca-

ções é compartilhada entre 
União e estados. No caso da 
Bahia, a agência estadual 
disse que documentação e 
vistorias estavam em dia. 
Para o senador Paulo Rocha, 
falta fiscalização por parte 
dos governos e sobra irres-
ponsabilidade dos donos de 
barcos.  8

Destroços do barco Capitão Ribeiro, que afundou no Rio Xingu, no Pará

Fernando Collor (C) presidiu o debate na Comissão de Relações Exteriores sobre a viabilidade de uso da hidrovia
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O SENADOR CRISTOvAM 
Buarque (PPS-DF) destacou 
a contribuição da cultura mi-
lenar dos povos turcos para a 
humanidade e disse que falta 
ao Brasil e à América Latina a 
coesão política que têm hoje 
Azerbaijão, Cazaquistão e 
Turquia.

— A Turquia, o Azerbaijão 
e o Cazaquistão, mesmo com 
problemas, têm um rumo e 
uma coesão que nos falta — 
disse o senador, na abertura da 
conferência Cultura, História 
e Tradições Turcas e Latino-
-Americanas — uma aborda-
gem científica continental e 
regional, realizada ontem no 

Auditório do Interlegis.
Cristovam, que é presi-

dente do Grupo Parlamentar 
Brasil-Azerbaijão, afirmou 
que é preciso intensificar a 
divulgação no Brasil sobre a 
diversidade cultural turca. 

— Me fascina essa comu-
nidade transnacional, mas 
unificada do ponto de vista 
cultural.

Império Otomano
Os embaixadores dos três 

países participaram da aber-
tura do evento e destacaram 
alguns aspectos da arquite-
tura e da arte que remetem 
ao  Império Otomano.

— Os três países tem uma 
antiga raiz em comum — 
afirmou o embaixador do 
Azerbaijão no Brasil, Elkhan 
Polukhov.

Além da conferência, o Se-
nado sedia outros eventos que 
mostram a herança cultural 
dos povos turcos. Ontem foi 
aberta a exposição fotográ-
fica Um Pedaço da Herança 
Túrquica no Brasil. A mostra 
fica até o dia 3 de novembro 
na galeria do Anexo 1 do 
Senado. As fotografias desta-
cam a cultura, as tradições, a 
história e a arquitetura, além 
das paisagens naturais e a vida 
dos cidadãos dos três países.

venceu o prazo de validade 
da Medida Provisória (MP) 
784/2017, que regulamenta os 
acordos de leniência do Banco 
Central (BC) e da Comissão 
de valores Mobiliários (CvM) 
com instituições financeiras. 
O ato que comunica o término 
do prazo de vigência da MP 
foi publicado ontem no Diá-
rio Oficial da União. O texto, 
aprovado em comissão mista, 
ainda precisava ser votado 
nos Plenários da Câmara e 
do Senado.

A MP 784/2017 estabelecia 
um novo marco regulatório 
para a aprovação de acordos 
de leniência, com aumento do 
valor das multas para desesti-
mular ilicitudes, e concessão 
de mais poderes às duas ins-
tituições para punir condutas 
lesivas ao sistema financeiro  e 
ao mercado de capitais.

Para a relatora na Comissão, 
senadora Lídice da Mata (PSB-
-BA), o novo marco regulatório 
permitiria ao BC coibir de 
forma mais eficaz a ocorrên-
cia de operações financeiras 
irregulares, além de fraudes 
que levem as instituições 
à liquidação extrajudicial.  

A situação, disse a relatora, é 
similar na CvM, que necessita 
urgentemente de instrumen-
tos mais apropriados para 
combater ações nocivas ao 
mercado, como a aplicação 
de penalidades mais ade-
quadas e um procedimento 
 administrativo mais célere.

Outras propostas
De acordo com o artigo 62 

da Constituição, quando uma 
MP tem o prazo de tramitação 
vencido, ela pode ser reedita-
da, mas não na mesma sessão 
legislativa. Portanto, essa MP 
só poderia ser reeditada a 
partir do início de fevereiro 

de 2018, na próxima sessão 
legislativa, as há uma série 
de propostas legislativas  que 
lidam com o tema. 

O PLS 105/2015, de autoria 
de Ricardo Ferraço (PSDB-ES), 
por exemplo, está em análise 
na Câmara dos Deputados e 
tem 10 projetos apensados ao 
texto. Também na Câmara, na 
última quarta-feira, foi votado 
o PL 8.843/2017, do deputado 
Pauderney Avelino (DEM-
-AM), que trata do assunto. 
A proposta aguarda análise 
pelo Senado. Já houve outra 
MP sobre o tema, a 703/2015, 
que perdeu validade em maio 
de 2016.

De hoje a quinta-feira, o 
Senado promove a 10ª edição 
da Semana de valorização da 
Primeira Infância e Cultura 
da Paz. O foco deste ano é 
a importância da qualidade 
da formação dos profissio-
nais com os quais a criança 
e a família se relacionam no 
período inicial da vida.

O evento é voltado a profis-
sionais de educação, saúde e 
desenvolvimento social, além 
de legisladores, gestores, insti-
tuições da sociedade civil, pais 
e cuidadores. A programação 
tem conferências, oficinas e 

lançamento de livros, reunin-
do especialistas de expressão 
internacional. Amanhã as 
Comissões de Educação, de 
Assuntos Sociais e de Direitos 
Humanos fazem audiência 
pública para debater o tema.

Promovido em parceria com 
a Universidade Paris Descar-
tes, a embaixada da França e a 
Fundação Maria Cecilia Souto 
vidigal, o evento e tem apoio 
da Unicef e da Rede Nacional 
Primeira Infância.

Cristovam destaca herança 
cultural dos povos turcos
Senado sedia eventos que mostram história, tradições e arquitetura da Turquia, do Azerbaijão e do 
Cazaquistão. Um deles foi uma conferência ontem sobre a ligação dos países com a América Latina

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

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

 `CdH  Agricultura familiar e Incra
9h Audiência sobre agricultura familiar, 
a reforma agrária, o corte orçamentá-
rio e a situação do Incra. Às 14h30,  audi-
ência interativa para discutir redução da 
maioridade penal e suas consequências. 
Professores e defensores  públicos estão 
entre os convidados.

 `CI  Recarga para veículo elétrico
9h Entre os 18 itens, o PLC 65/2014, que 
obriga pontos de recarga para veículos 
elétricos em vias públicas.

 `CPI dOS MAUS-TRATOS  depoimentos
9h30 Audiência em São Paulo para ou-
vir depoimentos, entre eles, do cura-
dor e do artista da exposição 35º Pa-
norama da  Arte Brasileira — Brasil por 
multiplicação.

 `CAe  Sistema Tributário nacional
10h Análise do relatório de avalia-
ção da funcionalidade do Sistema Tri-
butário  Nacional. Na sequência, pauta 
de 10 itens.

 `CCJ  Redução da maioridade penal
10h Audiência interativa para deba-
ter redução da maioridade penal, com a 
participação de representantes da ma-
gistratura, do Ministério Público e da 
 Defensoria Pública.

 `CSF  Privatização do setor elétrico
10h Audiência com representantes da 
Agência Nacional de Energia Elétrica e 
da Eletrobras sobre privatizações do se-
tor elétrico. Em seguida,  votação de 
requerimento.

 `CRA  Regulação de licença para pesca
11h Audiência interativa para debater re-
gularização das emissões de licença pa-
ra pesca, com a presença do secretário 
de Aquicultura e Pesca do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 
Dayvson Franklin de Souza.

 `MP 789/2017  Royalties da mineração
11h Análise de relatório.

 `Ce  descontos para professores
11h Na pauta de 16 itens, o PLC 54/2017, 
que prevê desconto para professores 
na compra de livros, periódicos e mate-
riais didáticos vinculados à sua área de 
atuação.

 `CMA  Uso de recursos hídricos
11h30 O PLS 162/2015, que incentiva 
o uso sustentável dos recursos hídri-
cos na aquicultura e agricultura, é um 
dos 10 itens.

 `PlenáRIO  Sessão deliberativa
14h A PEC 14/2016, que cria as polícias 
penitenciárias federais, estaduais e dis-
trital, abre a pauta. 

 `CAS  Programa Mais Médicos
14h Audiência interativa para avaliação 
do Programa Mais Médicos. Entre os con-
vidados, representantes do Ministério da 
Saúde e dos secretários de Saúde.

 `CCT  Regulamentação do Uber
14h Apreciação de três projetos que re-
gulamentam o transporte particular de 
passageiros com o uso de aplicativos, 
 como o Uber.

 `MP 791/2017  Agência de mineração
14h Análise de relatório.

 `CMO  Reunião
14h30 Reunião ordinária.

 `CMMC  Brasil na COP-23
14h30 Audiência interativa para deba-
ter participação do Brasil na COP-23, 
convenção da Organização das Nações 
Unidas a ser realizada em Bonn, com a 
presença de representantes dos Minis-
térios das Relações Exteriores, do Meio 
Ambiente, da Agricultura e de Minas e 
Energia.

 `MP 790/2017  Mineração
15h Análise de relatório.

 `COngReSSO  Sessão conjunta
19h  No Plenário da Câmara, sessão do 
Congresso para analisar vetos e projetos 
de créditos suplementares.

Cristovam na abertura da conferência promovida pelo Senado e embaixadas de Azerbaijão, Cazaquistão e Turquia

Medida aumenta o poder do Banco Central para punir condutas lesivas

Senado promove 10ª Semana de 
Valorização da Primeira Infância

Vence prazo da MP que regula acordos de leniência
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 � Veja a programação: 
http://bit.ly/InfanciaePaz2017
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Com prazo encerrado na 
sexta-feira, as emendas apre-
sentadas ao projeto da lei 
orçamentária de 2018 (PLN 
20/2017) chegaram a 8.262 , no 
valor total de R$ 108,5 bilhões. 
Agora as emendas serão anali-
sadas pelos relatores setoriais 
que auxiliam o relator-geral do 
Orçamento, deputado Cacá 
Leão (PP-BA). Além disso, o 
próximo passo da tramitação 
do projeto orçamentário é a 
apresentação do relatório da 
receita pelo senador Ataídes 
Oliveira (PSDB-TO), até 30 
de outubro.

As emendas individuais de 
deputados e de senadores 
somaram R$ 8,8 bilhões. No 
total, os 594 congressistas 
apresentaram 7.633 emendas à 

despesa. São recursos que eles 
direcionam para obras e ser-
viços em suas bases eleitorais.

A execução delas é obriga-
tória, porém sujeita à disponi-

bilidade de recursos federais. 
Neste ano, ao direcionar re-
cursos para determinada ação 
dentro de um mesmo órgão, 
os parlamentares tiveram  
que indicar o cancelamento 
em outra área, para respeitar 
o teto. Foram 629 emendas 
coletivas — das bancadas 
estaduais e das comissões 
da Câmara, do Senado e do 
Congresso. Consideradas não 
impositivas, chegaram a R$ 
99,8 bilhões. A área da saúde 
foi a mais contemplada, com 
R$ 17,4 bilhões,16% do total, 
seguida por transporte com R$ 
13,4 bilhões e educação com 
R$ 12,9 bilhões. 

Da Agência Câmara

A REDUçãO DA maioridade 
penal e suas consequências se-
rão discutidas hoje no Senado 
em duas audiências públicas 
interativas. Na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ), o debate começa 
às 10h. Às 14h30, é a vez de a 
Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa 
(CDH) debater o assunto.

A diminuição da idade para a 
imputabilidade penal, quando 
a pessoa é capaz de responder 
por seus atos perante a Justi-
ça, está em discussão na CCJ 
com a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 33/2012. 
Pelo texto proposto, jovens 
menores de 18 anos, mas 
maiores de 16 anos, poderão 
ser condenados pela prática de 
crimes graves. Hoje a Consti-
tuição diz que só os maiores 
de 18 podem ser presos. A 
proposta tramita em conjunto 
com outras três PECs (74/2011, 
21/2013 e 115/2015). 

Flexibilização
A PEC 33/2012 cria o “in-

cidente de desconsideração 
da inimputabilidade penal” 
para flexibilizar a maiorida-
de penal nos casos em que 
menores de 18 anos cometem 

os crimes hediondos listados 
na Lei 8.072/1990, como 
latrocínio, extorsão, estupro, 
favorecimento à prostituição e 
exploração sexual de crianças, 
adolescentes e vulneráveis 
e ainda homicídio doloso, 
lesão corporal seguida de 
morte e reincidência em roubo 
 qualificado.

Especialistas
Para analisar a questão, a 

CDH convidou a presidente 
da Associação dos Defensores 
Públicos do Estado do Rio 
Grande do Sul, Juliana Coe-
lho de Lavigne; a defensora 
pública Elisa Cruz; o professor 
Cezar Roberto Bitencourt; 
o diretor-executivo da ONG 
Educafro, frei David Santos; 
e a diretora-executiva da Di-
visão de Direitos das Crianças 
e Adolescentes do Human 
Rights Watch, Zama Neff, 
entre outros. Zama também 
participa do debate na CCJ. A 
iniciativa para a audiência é do 
senador Paulo Paim (PT-RS).

Na CCJ, o debate terá a 
presença de especialistas e  
representantes da magistra-
tura, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e de outras 
organizações.

Devem participar da audi-
ência a advogada Ana Claudia 
Cifali, do Programa Interde-
partamental de Práticas com 
Adolescentes e Jovens em 
Conflito com a Lei (Pipa) e 
a pedagoga Carmem Maria 
Craidy, ambas da Universi-
dade Federal do Rio Grande 
do Sul; o promotor de Justiça 
Fernando Henrique de Frei-
tas Simões; o juiz Leoberto 
Brancher, da vara Regional da 
Infância e da Juventude do Rio 
Grande do Sul; e o defensor 
público Samuel Friedman, 
entre outros.

O debate foi motivado por 
requerimento de vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM) e 
Lindbergh Farias (PT-RJ). No 
texto, os senadores pediram 
que a audiência fosse marcada 
para antes de 1° de novembro, 
para quando está prevista a 
votação da PEC 33/2012 e de 
outras propostas sobre o tema.

Já houve várias tentativas 
de votar o texto desde 2014. A 
última delas foi em setembro 
deste ano, mas os senadores 
conseguiram adiar a votação 
para 1° de novembro. 

A Comissão de Ciência e 
Tecnologia (CCT) deve ana-
lisar hoje três projetos que 
regulamentam o transporte 
particular de passageiros 
com o uso de aplicativos, 
como o Uber. As propostas 
estavam prontas para votação 
no Plenário na quarta-feira, 
mas  como não houve con-
senso entre os senadores o 
presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, decidiu enviar 
os projetos de volta à CCT.

— Faço um apelo aos 
líderes para que a gente 
busque esse entendimento. 
Não acontecendo o entendi-
mento, eu mandarei buscar 
o projeto na CCT e farei a vo-
tação [do pedido] do regime 
de urgência no Plenário na 
terça-feira — disse Eunício. 

O PLC 28/2017 exige auto-
rização prévia das prefeituras 
para que o serviço possa 
funcionar. Tramitam em 
conjunto o PLS 530/2015, 

do senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES), e o PLS 726/2015, 
do senador Lasier Martins 
(PSD-RS). O relator das maté-
rias, Pedro Chaves (PSC-MS), 
defendeu a nova rodada de 
negociações na CCT.

— As comissões poderão 
aprofundar o conhecimen-
to do projeto e incorpo-
rar sugestões importantes, 
atendendo tanto aos taxistas 
quanto ao pessoal que usa 
os aplicativos — afirmou  
Chaves.

As indústrias instaladas na 
Zona Franca verde poderão 
comprar máquinas, equi-
pamentos e insumos com 
isenção do Imposto de Impor-
tação, determina projeto em 
tramitação na Comissão de 
Desenvolvimento Regional e 
Turismo (CDR). O texto (PLS 
68/2016) está na pauta de 
amanhã da comissão.

Criada em 2009 e regula-
mentada em 2015, a Zona 
Franca verde engloba indús-
trias localizadas nas áreas de 
livre comércio de Tabatinga 
(AM), Macapá e Santana (AP), 
Guajará-Mirim (RO), Brasileia 
e Cruzeiro do Sul (AC). Elas já 
têm isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) para manufaturados 
feitos com predominância 
de matérias-primas regionais, 
como frutos, sementes, ani-

mais e madeiras, entre outros.
O autor da proposta, Ran-

dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
argumenta, no entanto, que 
para se tornar “viável e efetiva” 
a Zona Franca verde precisa 
de mais incentivos. Por isso, 
sugere a isenção do Imposto 
de Importação para insumos, 
máquinas e equipamentos 
necessários à produção, per-
mitindo que os produtores 
locais tenham condições mais 
favoráveis para adquirir esses 
bens e modernizar e ampliar 
seus centros produtivos.

O relator do projeto, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), con-
corda que somente a isenção 
do IPI não garante a viabili-
dade da Zona Franca verde. 
Para ele, o benefício apenas 
assegura melhores condições 
de produção em relação ao 
uso de matérias-primas.

A Comissão Mista Per-
manente sobre Mudanças 
Climáticas (CMMC) promove 
hoje audiência pública para 
debater a participação do 
Brasil na 23ª Conferência 
das Partes (COP-23) da Con-
venção-Quadro das Nações 
Unidas sobre a Mudança do 
Clima, a ser realizada em 
Bonn, na Alemanha.

Para a audiência, requerida 
por Jorge viana (PT-AC), foram 
convidados representantes do 
Fórum Brasileiro de Mudanças 
Climáticas e dos Ministérios 
das Relações Exteriores, do 

Meio Ambiente, da Agricul-
tura e de Minas e Energia. 
Com início marcado para 6 
de novembro, a COP-23 deve 
avançar na regulamentação do 
Acordo de Paris, um compro-
misso mundial para manter 
o aumento da temperatura 
média global abaixo dos 2 °C, 
fazendo esforços para limitá-
-lo a 1,5 °C. A meta brasileira 
é reduzir 37% das emissões de 
gases de efeito estufa até 2025, 
em comparação a 2005.

Proposta que permite prisão de maiores de 16 anos por crimes considerados hediondos será discutida 
hoje nas Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos em audiências públicas interativas

Ataídes Oliveira durante reunião da Comissão Mista de Orçamento

Pedro Chaves é o relator da  
proposta que regulamenta Uber

Senado debate maioridade  
penal em duas audiências

Regulamentação do Uber pode 
ser votada hoje em comissão 

Projeto cria incentivo fiscal para 
indústrias da Zona Franca Verde 

Colegiado discute participação 
do Brasil na conferência do clima 

Emendas ao Orçamento de 2018 somam R$ 108,5 bi

  Veja na pág. 2 como acompanhar as 
audiências e participar dos debates

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

Emendas ao Orçamento de 2018

AUTORIA QUANTIDADE VALOR (R$ BI)

Deputados 6.691 7,6
Senadores 942 1,2
Bancadas estaduais 446 44,1
Comissões da Câmara 105 34
Comissões do Senado 59 16,7
Comissões mistas 19 5
TOTAL 8.262 108,5

Fonte: Consultorias de Orçamento da Câmara e do Senado
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É URGENTE APROvAR a 
regulamentação das com-
pensações da Lei Kandir para 
estados e municípios. O alerta 
foi feito ontem por Wellington 
Fagundes (PR-MT), na Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj), em 
audiência pública da comissão 
mista especial que discute 
alterações na norma.

A Lei Kandir foi criada em 
1996 para estimular as expor-
tações brasileiras, isentando 
de ICMS produtos e serviços 
destinados à exportação. Os 
participantes da audiência 
reconheceram que a lei foi 
decisiva para a balança comer-
cial brasileira, mas, ao longo 
de duas décadas, avaliam que 
a falta de uma norma regu-
lamentando a compensação 
da perda de arrecadação teve 
forte impacto nas contas de 
estados e municípios.

Relator na comissão, Fa-
gundes é autor de projeto que 
define os critérios de compen-
sação da renúncia fiscal. O PLS 
288/2016 — Complementar 
precisa ser aprovado até o final 
de novembro para atender 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que deu ao Con-
gresso Nacional um ano para 
editar lei sobre o tema. Caso o 
Congresso não o faça, caberá 
ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) definir essas regras.

— Tenho a angústia do tem-
po. Temos que aprovar dentro 
desta comissão. Também te-
mos uma comissão na Câmara, 
mas esta, do Congresso, tem 
mais agilidade. É fundamental 
popularizarmos este tema nos 
municípios, que são os que 
mais perdem. A concentração 
do bolo tributário é muito forte 
na mão do governo federal. 

O município é a ponta mais 
frágil, mas é quem atende o ci-
dadão — explicou Wellington.

Equilíbrio de contas
A compensação da Lei Kan-

dir, tanto retroativa quanto 
futura, é uma das maiores 
esperanças de diversos estados 
em crise para reequilibrarem 
suas contas, sobretudo o Rio de 
Janeiro, onde tem havido atraso 
no pagamento dos servidores. 
Grande produtor de petróleo, 
o estado teria deixado de rece-
ber R$ 61 bilhões nos últimos 
20 anos com a Lei Kandir, de 
acordo com o cálculo de espe-
cialistas presentes à audiência.

Participantes da reunião suge-
riram um “encontro de contas”, 
em que o Rio de Janeiro usaria 
a compensação da Lei Kandir 
para abater dívidas.  Além do Rio 
de Janeiro, Pará, Minas Gerais e 
Mato Grosso estão entre os mais 
beneficados por uma eventual 
compensação. 

Eles apontaram um dese-
quilíbrio no pacto federativo, 
pois estados e municípios 
têm o dever constitucional de 

executar políticas públicas, mas 
não têm autonomia para arre-
cadar, ficando dependentes dos 
repasses do governo federal. 
Como resultado, várias unida-
des da federação se aproximam 
ou já ultrapassaram os limites 
de despesas e endividamento 
previstos na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

O consultor do Senado 
Carlos Alexandre Rocha fez 
breve exposição do problema 
e ressaltou a importância de 
apresentar um projeto realista, 
que seja aprovado pela maioria 
da Câmara e do Senado e não 
seja vetado pelo Executivo:

— Há demanda de uma so-
lução rápida para que estados 
e municípios tenham uma 
dotação orçamentária regular 
e estável, e evitar que tenham 
uma grande frustração em 
relação à expectativa que têm 
por conta da vitória no STF.

À época da promulgação da 
Lei Kandir, o governo federal 
se comprometeu a compen-
sar estados e municípios pela 
perda de arrecadação, mas a re-
gulamentação nunca ocorreu. 

Em 2003, a Emenda Cons-
titucional 42 previu a edição 
de uma lei definindo o critério 
dos repasses da União a esta-
dos e municípios. Em 30 de 
novembro passado, o Plenário 
do STF julgou procedente Ação 
Direta de Inconstitucionalida-
de por Omissão, ajuizada pelo 
estado do Pará, pleiteando a 
edição dessa lei.

Outras propostas
Na audiência, WellingtonFa-

gundes justificou a ausência 
do senador Lindbergh Farias 
(PT-RJ). Ele entregou ao depu-
tado federal Hugo Leal (PSB-
-RJ), que presidia os trabalhos, 
carta de Lindbergh discutindo 
o tema da audiência. Na carta, 
o senador disse acreditar que 
dois projetos de lei, o PLS 
346/2015 — Complementar, 
da senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS), e o PLP 362/2017 
(na Câmara), do deputado 
federal Reginaldo Lopes (PT-
-MG), possam ajudar estados 
e municípios a usar as com-
pensações no abatimento de 
suas dívidas.

A regularização das emis-
sões de licença para pesca será 
debatida em audiência pública 
da Comissão de Agricultura e 
Reforma Agrária (CRA) hoje. 
Foi convidado o secretário de 
Aquicultura e Pesca do Minis-
tério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, Dayvson 
Franklin de Souza.

A proposta é de Ivo Cassol 
(PP-RO), que preside a CRA.  
De acordo com o senador, os 
trâmites necessários para as 
emissões de licenças para a 
pesca, transporte e comerciali-
zação do pescado são entraves 
para o aumento da produção 
brasileira no setor. Segundo 
ele, a maior parte do pescado 
consumido no mercado brasi-

leiro vem do exterior, apesar de 
o Brasil apresentar vantagens 
competitivas para a realização 
da atividade pesqueira.

Cassol aponta que a mudan-
ça da Secretaria de Aquicultura 
e Pesca do Ministério da Agri-
cultura para o Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, determinada pelo 
governo no dia 13 de março, 
dificultou a regularização da 
atividade pesqueira.

A audiência, que é intera-
tiva, está marcada para as 
11h, na sala 7 da Ala Senador 
Alexandre Costa, no Anexo 2 
do Senado. 

Os impactos das privati-
zações do setor elétrico e as 
suas consequências para o 
Brasil serão tema de audiência 
pública na Comissão Senado 
do Futuro hoje.

Para o debate, foram convi-
dados Wilson Ferreira Junior, 
presidente da Eletrobras, 
Ikaro Sousa, representante 
da Federação Nacional dos 
Urbanitários, Mauro Marti-
nelli, diretor de distribuição 
da Companhia Energética de 
Brasília,  e Leandro Moreira, 
representante da Agência 
Nacional de Energia Elétrica.

A audiência integra o ciclo 
de debates para discutir as 
privatizações no setor elétrico 
propostas pelo governo do pre-

sidente da República, Michel 
Temer. Em agosto, foi anuncia-
do o plano de privatização da 
Eletrobras e suas subsidiárias, 
com conclusão prevista para 
o primeiro semestre de 2018. 
A União detém hoje 60% das 
ações da Eletrobras, mas, com 
a privatização, deixará de con-
trolar a estatal e permanecerá 
como acionista.

Após a audiência, a comis-
são deve votar requerimento 
para debater a unificação das 
polícias militares e civis dos 
estados. O senador Hélio José 
(Pros-DF), autor do requeri-
mento, preside a comissão.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) pode 
votar hoje projeto (PLS 
194/2012) que autoriza o 
beneficiário do Minha Casa, 
Minha vida a suspender o 
pagamento das parcelas de 
seu financiamento. A regra 
é válida para quando não 
houver vaga em creche, pré-
-escola e escola de ensino 
fundamental, em estabele-
cimento público, na região 
da residência, para crianças 
e adolescentes que morem 
com o beneficiário. A reunião 
está marcada para as 10h.

O PLS 194/2012 já foi apro-
vado na Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte (CE). 
Se for aprovado também pela 
CAE, seguirá para a Câmara

O projeto condiciona o 
pagamento das parcelas do 
financiamento pelos bene-
ficiários do programa à con-
firmação de disponibilidade 
de vaga em escola pública de 
educação infantil e de ensino 
fundamental dentro ou nas 
imediações do conjunto 
habitacional.

A autora, Ângela Portela 
(PDT-RR), lembra que a legis-
lação do Minha Casa, Minha 
vida obriga o poder público 
a assegurar equipamentos 
comunitários de educação. 
O relatório de Fátima Bezerra 
(PT-RN) é pela aprovação do 
texto com duas emendas. A 
primeira amplia de 60 para 
120 dias, após a emissão das 
cartas de habite-se, o prazo 
previsto no projeto para com-
provação da oferta de vagas. 
A outra emenda explicita, no 
texto legal que rege o Minha 
Casa, Minha vida, que as 
escolas públicas devem estar 
situadas no interior ou no en-
torno do empreendimento.

Carros oficiais
Na mesma reunião, pode 

ser votado o projeto que bus-
ca limitar o uso de automó-
veis oficiais (PLC 97/2017). 
Do deputado Pedro Cunha 
Lima (PSDB-PB), o texto limi-
ta o uso desses carros à Pre-
sidência e vice-Presidência 
da República, à Presidência 
do Senado e à Presidência 
da Câmara. O texto estende 
a permissão à Presidência do 
Supremo Tribunal Federal, 
aos ministros de Estado, aos 
comandantes das forças mi-
litares e ao chefe de Estado-
-Maior das Forças Armadas.

Estará vedado o uso de 
automóveis por titulares de 
cargo eletivo, magistrados 
federais, membros do Mi-
nistério Público Federal, do 
Tribunal de Contas da União,  
da Advocacia-Geral da União 
e da Defensoria Pública da 
União. 

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

a audiência e participar do debate

Senador pede votação urgente de 
projeto que regulamenta Lei Kandir

Senador Wellington Fagundes (3º à esq) preside audiência pública promovida pelo Senado em parceria com a Alerj

Vaga em escola 
pública pode ser 
condição para Minha 
Casa, Minha Vida

Regularização de licenças para 
pesca será tema de debate hoje

Comissão discute impactos das 
privatizações no setor elétrico

STF deu prazo até o final de novembro para que o Congresso regulamente a compensação a estados e municípios por perdas decorrentes da lei
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O RELATóRIO FINAL da CPI 
da Previdência, apresentado 
ontem pelo senador Hélio 
José (Pros-DF), sustenta que a 
Previdência Social não é defi-
citária. O texto deve ser votado 
hoje ou na próxima semana, 
afirmou o presidente da CPI, 
Paulo Paim(PT-RS). Ele conce-
deu vista coletiva para que os 
parlamentares tivessem mais 
prazo para analisar o relatório.

O texto de 253 páginas apon-
ta erros na proposta de reforma 
apresentada pelo governo e 
sugere emendas à Constituição 
e projetos de lei. O relatório 
também indica providências a 
serem tomadas para o equilí-
brio do sistema previdenciário 
brasileiro, como mecanismos 
de combate às fraudes, mais 
rigor na cobrança dos grandes 
devedores e o fim do desvio de 
recursos para outros setores.

Uma das propostas é aumen-
tar para R$ 9.370 o teto dos 
benefícios do Regime Geral da 
Previdência Social (RGPS), que 
atualmente é de R$ 5.531,31.

O relatório alega haver in-
consistência de dados e de 
informações anunciadas pelo 
Executivo, que “desenham um 
futuro aterrorizante e inveros-
símil”, com o intuito de acabar 
com a Previdência pública e 
criar um campo para atuação 
das empresas privadas.

Depois de mais de dez horas 
de leitura, em que se revezou 

com Paim, Hélio José decidiu 
incluir no relatório sugestão 
para que sejam indiciados os 
ministros da Fazenda, Henri-
que Meirelles, e da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, por terem 
fornecido “dados enganosos” 
à CPI. De acordo com o re-
lator, eles forneceram dados 
não confiáveis, “mentirosos 
e falaciosos” para defender 
a necessidade da reforma 
da Previdência frente aos 
parlamentares e à população 
brasileira. 

“Má gestão”
Hélio José sustenta no rela-

tório que a Previdência Social 
brasileira não é deficitária. Na 
avaliação dele, o setor sofre 
com a conjunção “de uma re-
nitente má gestão por parte do 
governo, que durante décadas 
retirou dinheiro do sistema 
para utilização em projetos e 
interesses próprios e alheios 
ao escopo da Previdência, 
protegeu empresas devedo-
ras, aplicando uma série de 
programas de perdão de dívi-
das e mesmo ignorando a lei 
para que empresas devedoras 
continuassem a participar de 
programas de empréstimos e 
benefícios fiscais e creditícios”.

Na visão do relator, não é 
admissível qualquer discussão 
sobre a ocorrência de deficit 
sem a prévia correção das 
distorções relativas ao finan-

ciamento do sistema. “Os casos 
emblemáticos de sonegação 
que recorrentemente são ne-
gligenciados por ausência de 
fiscalização e meios eficientes 
para sua efetivação são estar-
recedores e representam um 
sumidouro de recursos de 
quase impossível recuperação 
em face da legislação vigente”, 
afirma.

Segundo o relatório da CPI, 
as empresas privadas devem 
R$ 450 bilhões à Previdên-
cia e, para piorar a situação, 
conforme a Procuradoria da 
Fazenda Nacional, somente 
R$ 175 bilhões correspondem 
a débitos recuperáveis. Hélio 
José diz que o débito decorre do 
não repasse das contribuições 
dos empregadores e também 
da prática empresarial de reter 
a parcela contributiva dos tra-
balhadores, “o que configura 
um duplo malogro, pois, além 
de não repassar o dinheiro à 
Previdência, esses empresários 
embolsam recursos que não 
lhes pertencem”.

Audiências
A CPI foi instalada no final de 

abril e, desde então, promoveu 
26 audiências públicas. Para 
Paim, a comissão está cum-
prindo seu papel, apesar de 
ter sido ignorada pelos meios 
de comunicação:

— Os grandes devedores 
da Previdência também são 
clientes da mídia. Sabíamos 
que uma CPI deste vulto não 
teria cobertura da grande 
imprensa. Mas o importante 
é o trabalho e vamos concluir 
até 6 de novembro — afirmou.

Paim lembrou que 62 sena-
dores assinaram a proposta de 
criação do colegiado — seriam 
necessárias apenas 27 assi-
naturas  —, o que demonstra 
insegurança dos parlamentares 
em relação aos argumentos do 
governo em relação ao setor.

O senador ainda classificou 
a proposta da CPI de séria, 
principalmente em relação aos 
maiores devedores do sistema. 
E mandou um recado:

— Não pensem os grandes 
devedores que vai ficar como 
está. vamos pra cima deles.

Documento final lido ontem aponta erros na proposta de reforma apresentada pelo governo, sugere providências e afirma que empresas devem R$ 450 bilhões ao setor

Previdência não é deficitária, diz relatório de CPI
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Reunião de apresentação do relatório de Hélio José, presidida por Paulo Paim, foi acompanhada por aposentados

Principais pontos
PROBLEMAS APRESENTADOS
ESTIMATIVAS 
FALHAS

 ` Estimativas que serviram de base para a proposta 
de reforma em tramitação no Congresso 
têm erros e imprecisões. Tomaram como 
base um ano de forte recessão e parâmetros 
irrealistas, delineando um futuro caótico.

FRAUDES  `A gestão para concessão e manutenção de benefícios 
está sujeita a fraudes e erros que impactam 
negativamente as contas. Na maioria dos casos, 
os crimes não são praticados por segurados 
comuns, mas por quadrilhas especializadas.

DESVIOS DE 
RECURSOS

 `Historicamente os recursos previdenciários 
sofreram significativas apropriações por parte 
da União, resultando na destinação de dinheiro 
para outros gastos de interesse do governo.

DRU  ` Com a criação da DRU (Desvinculação de 
Receitas da União), uma parcela significativa 
dos recursos originalmente destinados ao 
financiamento da Previdência foi redirecionada.

EMPRESAS 
PúBLICAS

 `Além do setor privado, as empresas 
públicas também têm acúmulo de débitos 
previdenciários que impacta o sistema.

LENIêNCIA  `O Estado brasileiro é leniente com as empresas 
devedoras, as quais, por sua vez, beneficiam-
se de uma legislação permissiva.

ISENçõES  `Há de parte do governo uma recorrente 
prática de criação de mecanismos de isenção 
fiscal e parafiscal para empresas e entidades 
diversas, algo que também tem contribuído 
negativamente para as contas do setor.

REFIS  `O parcelamento e o perdão de multas, de juros, de 
correção monetária e de encargos legais tornaram-se 
recorrentes, mesmo em períodos de prosperidade 
econômica. Essa prática se estabeleceu como uma 
constante, com prejuízo para seguridade social.

DIFERENçA DE 
TRATAMENTOS

 `A legislação, que é generosa em conceder o perdão 
de dívidas e oferecer parcelamentos benevolentes aos 
sonegadores da seguridade, não pode ser rigorosa 
com o corte da despesa de benefícios dos miseráveis 
e dos trabalhadores, aposentados e pensionistas.

ENVELHECIMENTO 
DA POPULAçãO

 `As projeções do governo levam em conta um 
envelhecimento da população exagerado, ao 
passo que consideram um crescimento do PIB 
muito abaixo da média histórica nacional. 
Tais falhas exacerbam a previsão futura de 
necessidade de financiamento do RGPS.

SOLUçõES PROPOSTAS
POLíTICAS DE 
DESONERAçõES

 `O governo tem que reavaliar toda a política 
de desonerações e de renúncias fiscais, de 
tal forma que a contribuição equitativa de 
todos os segmentos econômicos impacte 
positivamente no resultado da arrecadação.

APOIO àS 
CARREIRAS

 `Administração pública federal precisa apoiar as 
estruturas de arrecadação, de cobrança da dívida ativa 
e de prestação de serviços aos segurados do RGPS. 
Deve ainda ampliar os quantitativos de auditores-
fiscais dedicados à arrecadação da seguridade social.

TECNOLOgIA  `O Poder Executivo deve intensificar o uso das 
tecnologias de informação e inteligência na 
fiscalização tributária de forma a aumentar 
a produtividade e eficiência do Fisco.

LEgISLAçãO  ` É necessária a urgente modernização da legislação 
que rege a execução fiscal. Desde 2009, tramita no 
Congresso o PL 5.080, com essa finalidade. O Executivo 
deve requerer a urgência constitucional para a 
tramitação da proposta, que está parada na Câmara.

MUTIRãO  `O Tribunal de Contas da União, o Ministério da Fazenda 
e a Receita Federal devem, em caráter emergencial, 
reforçar suas estruturas e promover mutirões para o 
julgamento de todos os recursos administrativos que 
envolvam contribuições sociais até o fim de 2018.

COMBATE A 
FRAUDES

 ` É recomendável a adoção de estratégia 
permanente de combate às fraudes e crimes 
contra a Previdência, nos moldes da Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro, assim como a adoção de mecanismos 
de verificação e revisão periódica de benefícios.

ExTINçãO 
DO REFIS

 `A política de concessão de parcelamento 
de dívidas (Refis) deve ser revista. Na atual 
concepção, virou prática perniciosa e estímulo 
à sonegação e à livre concorrência ao deixar os 
contribuintes adimplentes em desvantagem.

PROPOSTAS 
LEgISLATIVAS

 `A CPI elaborou dois projetos de lei e três propostas 
de emenda à Constituição que vão viabilizar 
algumas das sugestões apresentadas. Por não 
dependerem da iniciativa do chefe do Executivo, 
podem começar a tramitar de imediato.

 ` Proposta de emenda à Constituição (PEC) que consolida a 
competência material da Justiça do Trabalho para a execução 
das contribuições previdenciárias não recolhidas no curso do 
vínculo empregatício apenas reconhecido na sentença.
 ` PEC para recriar o Conselho Nacional de Seguridade Social — que 
participará da formulação e fiscalização da proposta orçamentária 
da seguridade — e determinar a não aplicação da Desvinculação 
das Receitas da União (DRU) nas receitas da seguridade social.
 ` Projeto de lei do Senado (PLS) que permite a flutuação da alíquota 
de contribuição das empresas: essa alíquota poderá aumentar em 
um ponto percentual sempre que a empresa reduzir em 5% ou mais 
seu quadro de pessoal; ou a alíquota poderá ser reduzida sempre 
que a empresa aumentar em 5% ou mais seu quadro de pessoal.
 ` PEC que impede a incidência da DRU sobre as fontes de financiamento 
da seguridade social, como as contribuições sociais incidentes sobre 
a receita ou o faturamento, sobre a receita de concursos de loterias 
e sobre a receita do importador de bens ou serviços do exterior.
 ` PLS que retira do ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de 
extinção de punibilidade para os crimes contra a ordem tributária, 
que atualmente ocorre com o pagamento do tributo devido.

Veja as sugestões apresentadas
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EM AUDIêNCIA PúBLICA 
realizada ontem na sede do 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo, senadores da CPI 
dos Maus-Tratos discutiram 
um novo termo de ajuste de 
conduta para as redes sociais. 
Para o presidente da comis-
são, senador Magno Malta 
(PR-ES), o Facebook, que 
é dono do WhatsApp, deve 
criar ferramentas para que a 
Justiça possa acessar dados de 
pessoas investigadas.

Malta explicou que se a pes-
soa cometeu um crime e expôs 
a vítima, é preciso que os dados 
desse criminoso sejam entre-
gues à Justiça sem prejudicar o 
funcionamento do aplicativo, 

que é paralisado toda vez que 
um juiz determina.

— vamos trabalhar isso de 
forma que, tenho certeza, te-
remos êxito — disse o senador.

Os senadores disseram que 
a CPI da Pedofilia, concluída 
em 2010, foi a primeira a furar a 
blindagem de informações das 
redes sociais. Mas, segundo 
eles, novos aplicativos surgi-
ram, permitindo a exposição 
de jovens e crianças a  situações 
de risco.

Propostas
Os senadores receberam 

de juízes, promotores, pro-
curadores e gestores de redes 
protetivas propostas para 

a prevenção do abuso e de 
maus-tratos. Para Malta, trata-
-se de uma etapa fundamental 
para o avanço da legislação.

— vamos levar sugestões 
para criar uma nova legislação, 
uma legislação preventiva, 
porque a nossa legislação pu-
nitiva, se não é o suprassumo, é 
a que mais avançou no mundo, 
com a CPI da Pedofilia.

O relator da CPI, senador 
José Medeiros (Pode-MT), dis-
se que a polícia e o Legislativo 
estão trabalhando de forma 
conjunta.

— Isso é um avanço. Todo 
mundo está preocupado com 
essa questão — apontou o 
senador.

Senadores da comissão participaram de audiência no Ministério Público de São Paulo. Para Magno 
Malta, Justiça deve poder acessar WhatsApp de investigado sem ter que paralisar todo o aplicativo

O Programa Mais Médicos, 
lançado em 2013, será avaliado 
pela Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) em audiências 
públicas hoje e na  quinta-
-feira. O objetivo do colegiado 
é verificar a eficiência do pro-
grama como política pública 
implementada pelo Poder 
Executivo.

Anualmente, cada uma das 
comissões permanentes deve 
analisar uma política pública 
desenvolvida no âmbito do 
Poder Executivo. O pedido 
de realização das audiências 
é de Lídice da Mata (PSB-BA). 
Ela é relatora da avaliação do 
programa.

Na primeira audiência, serão 
ouvidos gestores e analisa-
dos financiamento, gastos e 
perspectivas do programa. A 
relação de cooperação entre 
o Brasil e a Organização Pan-
-Americana da Saúde (Opas) 
também deverá ser avaliada.

Foram convidados Renato 
Tasca, coordenador da Uni-
dade Técnica de Sistemas e 
Serviços de Saúde da Opas 
no Brasil, Wilames Bezerra, 
segundo vice-presidente do 
Conselho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde, e 
o deputado federal Jorge Solla.

Na segunda audiência, serão 
discutidos formação médica, 
recursos humanos municipais, 

distribuição de médicos, per-
cepção dos usuários e profis-
sionais e o plano de carreira 
dos médicos.

Foram convidados Ronald 
Ferreira, presidente do Con-
selho Nacional de Saúde, 
Alceu José Peixoto Pimentel, 
conselheiro do Conselho 
Federal de Medicina, Felipe 
Proenço, professor da Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
e vinícius Ximenes, professor 
da Universidade de Brasília.

O Mais Médicos foi criado 
em 2013 com o objetivo de 
aumentar o número de médi-
cos em municípios do interior 
e nas periferias das grandes 
cidades, além de melhorar o 
atendimento aos usuários do 
Sistema único de Saúde (SUS).

O primeiro eixo do programa 
é o “provimento emergencial” 
de profissionais com contra-
tação de médicos brasileiros e 
estrangeiros. O segundo trata 
da ampliação da formação 
médica. A melhoria da infra-
estrutura da atenção básica 
é prevista no terceiro eixo do 
programa, que estabelece a 
construção de novas unidades 
básicas de saúde e a reforma 
e ampliação das unidades já 
existentes.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) examina 
amanhã sete projetos de lei 
que alteram o Código Penal 
para tipificar novas infrações 
penais ou agravar punições 
para condutas já normati-
zadas. Uma das propostas 
tipifica o homicídio contra 
idoso, chamado de idosicí-
dio (PLS 373/2015). O autor, 
Elmano Férrer (PMDB-PI), 
apelou em Plenário para que 
a matéria seja votada, depois 
de  sucessivos adiamentos. 

O idosicídio está sendo ti-
pificado pelo PLS 373/2015, 
que o inclui no rol dos cri-
mes hediondos. Nos crimes 
hediondos, sujeitos a penas 
penas mais pesadas, o con-
denado deixa de ter direito 

a indulto, anistia ou graça. A 
pena deve sempre começar 
a ser cumprida em regime 
fechado, com regra mais rígida 
de progressão para outro mais 
brando. 

Violência
O autor ressalta a crescen-

te violência contra o idoso, 
alvo de negligência e tam-
bém exploração financeira 
e maus-tratos cometidos até 
por familiares. O relator, José 
Maranhão (PMDB-PB), defen-
de a aprovação da proposta. A 
votação é terminativa e, caso 
ocorra a aprovação, o projeto 
segue para a Câmara se não 
houver recurso para votação 
final no Plenário. 

Outras duas propostas, lista-

das para exame em conjunto, 
tipificam o crime de porte de 
arma branca (PLS 311/2015 e 
PLS 320/2015) e buscam inibir 
crimes cometidos com o auxí-
lio de facas, facões, estiletes e 
canivetes, entre outros instru-
mentos. O PLS 320/2015 é de 
Raimundo Lira (PMDB-PB); 
o segundo, o PLS 311/2015,  
Romero Jucá (PMDB-RR). O 
relator, valdir Raupp (PMDB-
-RO), recomenda a aprovação 
do projeto de Lira, por apre-
sentar, no seu entendimento, 
redação “sutilmente superior”.

Arma branca
O PLS 320/2015 pune o 

porte de arma branca com 
detenção de um a três anos, 
mais pagamento de multa. 

Porém, o texto deixa claro que 
não é crime portar artefato 
perfurante, cortante ou con-
tundente para uso em ofício, 
arte ou atividade para o qual 
foi fabricado. Esse projeto é 
também terminativo.

Desarmamento
Outros 30 itens estão na 

pauta, entre os quais o PLS 
224/2017, que flexibiliza o Es-
tatuto do Desarmamento (Lei 
10.826/2003) para autorizar 
residentes em áreas rurais a 
adquirir uma arma de fogo.

A concessão para que resi-
dentes de área rural possam 
comprar uma arma de fogo 
de uso permitido é defendida 
pelo senador Wilder Morais 
(PP-GO). O PLS 224/2017 

pode resultar em mais uma 
exceção nas regras de con-
trole de armas do Estatuto do 
Desarmamento, atualmente 
modificado em mais de 20 
pontos. Ao justificar a medida, 
o autor afirma que as áreas 
rurais do país estão distantes 
dos postos policiais, o que 
deixa seus moradores vulne-
ráveis a ataques de criminosos 
e animais silvestres. Apoiado 
pelo relator, senador Sérgio 
Petecão (PSD-AC), o projeto 
é terminativo.

A comissão também vai 
sabatinar, a partir das 10h, o 
juiz do Trabalho Francisco 
Luciano de Azevedo Frota, da 
3ª vara do Trabalho de Brasí-
lia, indicado para o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 
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CPI dos Maus-Tratos quer 
acordo com redes sociais

Medeiros e Malta (1º e 2º à esq.): comissão defende que WhatsApp forneça à Justiça dados de investigados

Comissão de Assuntos Sociais 
analisa Programa Mais Médicos

Colegiado vota projetos que definem novos tipos de crimes

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



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

7 Brasília, terça-feira, 24 de outubro de 2017

O BR A SIL PR ECISA au-
mentar a participação na 
utilização da hidrovia dos 
Rios Paraguai e Paraná para 
o desenvolvimento regional 
com maior escoamento de 
grãos e geração de empregos. 
Esse foi o entendimento dos 
participantes da audiência 
pública promovida ontem pela 
Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional (CRE) 
em conjunto com o Grupo 
Parlamentar Brasil-Argentina, 
para  elaborar diagnóstico, 
identificar  gargalos e discutir 
soluções para a viabilidade da 
hidrovia.

A hidrovia entre Cáceres 
(MT) e Nueva Palmira, no Uru-
guai, tem potencial para esco-
ar commodities e minérios, 
percorrendo 3.442 quilôme-
tros por cinco países (Brasil, 
Bolívia, Paraguai, Argentina 
e Uruguai) em uma faixa ocu-
pada por aproximadamente 25 
milhões de pessoas.

O diretor-geral da Agência 
Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq), Adal-
berto Tokarski, defendeu 
uma política voltada para a 

hidrovia junto ao Ministério 
dos Transportes. Ele lamentou 
que o Brasil tenha apenas 5% 
de participação na hidrovia.

— Nós já transportamos 
alguns milhões de toneladas, 
mas só minério de ferro, 
praticamente. Cadê a soja? 
Cadê o milho? Cadê os outros 
produtos? 

Viabilidade
O coordenador de projetos 

do Instituto Tecnológico de 
Transportes e Infraestrutura 
da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), Eduardo Rat-
ton, apresentou estudo de via-
bilidade técnica, econômica e 
ambiental nos mais de 1.200 
quilômetros do trecho brasi-
leiro da hidrovia, além de uma 
pesquisa complementar sobre 
as dificuldades regulatórias.

— O milho e a soja que o Bra-
sil exporta para os mercados 
asiáticos, trigo, cevada e mate, 
que compra da Argentina e do 
Uruguai, não são transporta-
dos na hidrovia. Praticamente 
nenhum desses produtos que 
passam no sistema logístico 
como importantes estão na 

hidrovia. E esse é o nosso 
desafio — disse.

Ratton destacou que a Ar-
gentina, que representa 77% 
do interesse dessas cargas, 
com 33 milhões de toneladas, 
é o país que mais utiliza a 
hidrovia. São 48 portos ar-
gentinos contra 11 do Brasil. 
Ele também apontou a carga 
tributária brasileira como a 
mais onerosa.

O embaixador da Argentina, 
Carlos Margariños, reforçou o 
compromisso do governo do 

presidente Mauricio Macri de 
trabalhar em conjunto com 
o Itamaraty para melhorar o 
transporte na região. 

Ele ressaltou a necessi-
dade de aplicação de mais 
investimentos para atender 
às exigências das normas 
fitossanitárias brasileiras. 
Padrões que foram aponta-
dos como entraves para os 
acordos bilaterais também 
pela vice-presidente do Grupo 
Parlamentar Brasil-Argentina, 
senadora Ana Amélia (PP-RS), 

que sugeriu a padronização de 
procedimentos entre os países.

O presidente da CRE, sena-
dor Fernando Collor (PTC-AL), 
informou que promoverá 
debate com o Ministério da 
Agricultura sobre as barreiras 
fitossanitárias.

— Ou nós vencemos essa 
burocracia que vem emper-
rando setores importantes da 
infraestrutura nacional e do 
intercâmbio comercial ou nós 
seremos derrotados vergonho-
samente por elas — enfatizou.

A Comissão de Meio Am-
biente (CMA) promove reu-
nião amanhã e, entre os pro-
jetos que devem ser votados, 
está a proposta que agrava a 
pena para quem extrai recur-
sos minerais sem autorização, 
permissão, concessão ou li-
cença, ou em desacordo com 
a liberação obtida do poder 
público (PLS 63/2017).

O projeto de Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), que pre-
side a CMA, propõe que 
os infratores, hoje punidos 
com seis meses a um ano de 
detenção, passem a receber 
pena de um a cinco anos de 
reclusão. Ele justifica o maior 
rigor argumentando que vem 
crescendo a extração irregu-
lar de areia de vales, rios e 
matas ciliares, dando origem 
a erosão e descompactação 
do solo e, em muitos casos, 
à desertificação. O relator, 
Sérgio Petecão (PSD-AC), é 
favorável ao projeto. Como 
o PLS 63/2017 é terminativo 
na comissão, se aprovado de-
verá seguir para a Câmara, a 
menos que haja recurso para 
votação final em Plenário.

Dessalinização
Outro projeto que pode 

ser votado em caráter ter-
minativo na comissão é o 
PLS 259/2015, que incentiva 
a dessalinização da água do 
mar e das águas salobras 
subterrâneas para o consumo 

humano no semiárido e nas 
bacias hidrográficas com 
poucos recursos hídricos. O 
projeto, do senador Eunício 
Oliveira (PMDB-CE), estabe-
lece o incentivo como diretriz 
e objetivo da Política Federal 
de Saneamento.

O PLS 259/2015 também 
determina que a União prio-
rize o atendimento ao consu-
mo humano no semiárido e 
em outras localidades com 
escassez de água.

Oferta de água
Ao justificar seu projeto, 

Eunício Oliveira apontou 
dados da Organização das 
Nações Unidas, segundo os 
quais 97,5% da água existente 
no mundo é salgada e está 
nos oceanos. No semiárido 
nordestino, a água subterrâ-
nea disponível para muitas 
comunidades é salobra, 
inadequada para o consumo 
humano. Isso, somado ao fato 
de que tem havido redução 
do custo da dessalinização, 
levou Eunício a apresentar a 
proposta, que visa aumentar 
a oferta de água potável no 
Brasil e, especialmente, no 
Nordeste, região mais carente 
do recurso.

O relator na CMA, João 
Capiberibe (PSB-AP), afirma 
que a proposta enriquece a 
Lei de Saneamento Básico e 
seu parecer é pela aprovação, 
sem emendas.

A comissão mista da medida 
provisória que cria a Agência 
Nacional de Mineração (ANM) 
deve votar hoje o relatório do 
deputado Leonardo Quintão 
(PMDB-MG). A agência vai 
substituir o Departamento 
Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), que regula a ativida-
de desde 1994.

De acordo com o texto, a 
ANM vai executar a política 
nacional de mineração, fiscali-
zar a atividade, definir normas 
para o aproveitamento dos 
recursos e arrecadar tributos. 
Também será responsável pela 
outorga da exploração e pela 
mediação de conflitos no setor.

O diretor-geral e os qua-
tro diretores da ANM terão 
mandato de cinco anos. Serão 

nomeados pelo presidente da 
República depois de aprova-
das as indicações pelo Sena-
do. Eles devem comprovar 
experiência em regulação e 
formação acadêmica compa-
tível com o cargo. Não podem 
ser indicados membros de 
associações patronais e de 
trabalhadores do setor ou 
pessoas que tenham atuado 
em partido político nos seis 
meses anteriores.

A agência também vai deci-
dir sobre direitos minerários 
e outros requerimentos de 
outorga da atividade de mi-
neração. Na prática, segundo 
o relator, isso vai permitir a 
regularização de garimpeiros 
que atualmente atuam na 
ilegalidade. 

A MP 791 também cria a Taxa 
de Gestão de Recursos Mine-
rais (TGRM), que deve ser paga 
anualmente pelas empresas 
de mineração. O texto rece-
beu mais de 100 emendas e o 
relator acolheu parcialmente 
25 delas. A maior parte sugere 
mudanças na TGRM. 

Leonardo Quintão criou fai-
xas para a cobrança do tributo, 
de acordo com o tamanho da 
propriedade e do faturamento. 
A tabela vai de R$ 600 a R$ 2,8 
milhões, dependendo da fase 
em que se encontra o empre-
endimento mineral (pesquisa, 
concessão, licenciamento ou 
permissão).

A comissão mista da MP é 
presidida pelo senador Lasier 
Martins (PSD-RS).

O relatório do senador Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA) sobre a 
medida provisória que altera 
o marco legal da mineração 
pode ser votado hoje na co-
missão mista. Em seguida, a 
MP será votada nos Plenários 
da Câmara e do Senado. 

A medida altera a Lei 
6.567/1978 e o Código de 
Mineração (Decreto-Lei 
227/1967) em diversos pon-
tos. A maioria deles se refere 
às normas para a pesquisa 
no setor, como a execução 
dos trabalhos necessários à 
definição da jazida, a sua ava-
liação e à determinação do seu 

aproveitamento econômico. 
O relator acolheu 59 das 

250 emendas apresentadas 
à MP 790/2017. O texto tam-
bém disciplina as obrigações, 
concessões de trechos, multas 
e outras sanções, bem como 
desonerações e regras para 
o relatório final da pesquisa.

Pesquisa mineral
Uma das principais mu-

danças previstas na medida é 
a ampliação do prazo para a 
realização de pesquisa mine-
ral, que será de dois a quatro 
anos. Hoje é de um a três anos. 
O governo argumenta que 

esta e outras alterações têm 
o objetivo de reduzir a buro-
cracia e estimular a atividade 
de exploração mineral.

Uma das principais emendas 
aceitas por Flexa prevê a cria-
ção do Conselho Nacional de 
Política Mineral (CNPM), res-
ponsável pelo assessoramento 
do presidente da República 
nos assuntos de interesse do 
setor mineral. O conselho, 
de acordo com o relator, tem 
composição plural, representa 
as diversas matizes regionais, 
públicas e privadas, e terá pa-
pel relevante para alavancar a 
atividade da mineração.

Hidrovia é pouco usada, apontam debatedores

Collor (2º à esq.) quer fazer audiência sobre barreiras sanitárias que dificultam uso da Hidrovia Paraguai-Paraná

Comissão avalia penas maiores 
para extração ilegal de minerais

Nova Agência de Mineração pode ser votada hoje

Colegiado pode decidir regras de pesquisa mineral 

Em audiência, especialistas dizem que Rios Paraná e Paraguai poderiam escoar commodities, como soja, a custo mais baixo. Collor defende debate sobre barreiras sanitárias
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NO ANO DE 2017, o Brasil 
registrou, até o início do mês 
de outubro, 125 naufrágios em 
rios e no litoral, que renderam 
investigações das polícias 
locais e do Ministério Público. 

Ao todo, foram 70 mortos e 
desaparecidos. A maior parte 
decorrente de dois acidentes no 
mês de agosto: no dia 22, o bar-
co Capitão Ribeiro afundou no 
rio Xingu, na altura da cidade 
de Porto de Moz, no Pará, du-
rante uma tempestade; e no dia 
24, a lancha Cavalo Marinho I 
naufragou na Baía de Todos-
-os-Santos, pouco depois de 
sair de Salvador rumo à Ilha de 
Itaparica. O primeiro acidente 
fez 23 vítimas, do total de 53 
pessoas a bordo. Já o segundo 
vitimou 18 pessoas, das 133 
que viajavam.

Esses dois naufrágios, ocor-
ridos com poucas horas de 
diferença, chamaram a atenção 
da sociedade para os critérios 
de segurança das embarcações 
que diariamente carregam 
pessoas pelas águas brasileiras.

A segurança do transporte 
de passageiros por embarca-
ções é uma responsabilidade 
dividida, principalmente, 
entre a Marinha e a Agência 
Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq). Ocasio-
nalmente, entidades estaduais 
também atuam nesse trabalho.

Os naufrágios do Pará e da 
Bahia estavam sob a jurisdição 
das entidades estaduais, se-
gundo explicou o diretor-geral 
da Antaq, Adalberto Tokarski.

— São linhas de navegação 
dentro dos estados, intermu-
nicipais. Mesmo que quisés-
semos tomar providências, 
não poderíamos — observou.

A Agência Estadual de Re-
gulação de Serviços Públicos 
de Energia, Transportes e Co-
municações da Bahia (Agerba) 
assegurou que a lancha Cavalo 

Marinho I estava com a docu-
mentação e as vistorias reque-
ridas para operação em dia.

Já a Agência de Regulação e 
Controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará (Arcon-PA) 
afirmou que o barco Capitão 
Ribeiro não tinha permissão 
para transportar passageiros. 
Ele estava liberado para fazer 
transporte de cargas, porém 
apenas por um trecho que cor-
respondia a um terço do trajeto 
percorrido no dia do acidente.

Tokarski afirmou que a 
Antaq tem trabalhado no de-
senvolvimento de ferramentas 
de georreferenciamento para 
embarcações, de modo que 
elas possam ser localizadas via 
satélite a todo momento. Esse 
recurso permitiria endurecer 
a fiscalização sobre o cumpri-
mento de rotas estabelecidas e 
também verificar com precisão 
e em tempo real se embarca-
ções estariam circulando fora 
das áreas autorizadas.

Liberação
A navegação pode ser de 

dois tipos: interior, pelos rios 
e lagos do país, ou de cabota-
gem, pela costa. A Marinha é 
a principal responsável pela 
segurança do transporte em 
embarcações e atua por meio 
de 62 núcleos administrativos 
que concentram os serviços. 
São as capitanias dos portos 
(no litoral) e as capitanias flu-
viais (no interior), e também 
suas delegacias e agências.

O principal documento 
necessário para a operação de 
embarcações é o Certificado 
de Segurança de Navegação 
(CSN), expedido pela Marinha. 
A aquisição do CSN depende 
de vistoria, que deve ser reno-
vada periodicamente.

Outras exigências específi-
cas podem ser encontradas 
entre as Normas da Autoridade 
Marítima, que são emitidas  
periodicamente pela Diretoria 

de Portos e Costas da Marinha. 
A Antaq é responsável por 

regular o transporte em linhas 
hidroviárias interestaduais e 
de fronteira. A agência possui 
14 unidades regionais, além 
de 12 postos avançados fixos 
nos principais portos de cargas 
e passageiros.

O trabalho da agência de-
pende dos documentos expe-
didos pela Marinha. A posse 
deles é um dos requisitos para 
que a Antaq possa emitir as au-
torizações de funcionamento 
para proprietários e empresas.

Além dos papéis, é preciso 
comprovar normalidade jurí-
dica e fiscal, boas condições 
econômicas e propriedade 
de embarcações, entre outras 
exigências.

Uma vez liberadas para irem 
para as águas, as embarcações 
brasileiras precisam carregar 
a bordo uma lista de itens de 
segurança. Esse rol varia não 
só de acordo com o lugar em 
que elas circulam, mas tam-
bém com o tipo de barco.

Realidade
Embora a legislação pareça 

ser suficiente, o grande núme-
ro de naufrágios indica que, na 
prática, algo está errado. 

Para o senador Paulo Rocha 
(PT-PA), falta fiscalização e so-
bra irresponsabilidade por par-
te dos donos das embarcações. 
Na opinião dele, a solução seria 
aumentar os investimentos, por 
meio de verbas orçamentárias 

destinadas aos setores respon-
sáveis por vigiar o trânsito de 
passageiros, de esportistas e 
de cargas pelas vias aquáticas. 
Rocha acredita que não há 
como afrouxar a fiscalização 
quando essa é a única forma de 
locomoção ao alcance de tantas 
pessoas, principalmente nas 
regiões da Bacia Amazônica, 
onde o transporte hidroviário 
é muito comum.

Em entrevista logo depois do 
acidente na Bahia, publicada 
pelo site Correio 24 horas, 
uma das sobreviventes, a ad-
ministradora de condomínios 
Meire Reis, reclamou das más 
condições da lancha Cavalo 
Marinho I, a qual utilizava só 
quando não havia outro jeito 
de fazer a travessia para che-
gar ao trabalho. Segundo ela, 
“umas oito a nove pessoas” 
desistiram de viajar na manhã 
do naufrágio quando viram 
que teriam de embarcar na 
Cavalo Marinho. 

— É a pior embarcação que 
existe. Para você ter uma ideia, 
quando ela está ancorada, ela 

já fica toda torta — descreveu. 
Meire denunciou também 

a inadequação dos equipa-
mentos de emergência. O 
bote salva-vidas ao qual ela 
foi recolhida, por exemplo, 
estava amarrado a outro bote. 
Os passageiros não conse-
guiram desprendê-los e um 
ficou por cima do outro. Os 
coletes salva-vidas, apesar de 
existentes, estavam, segundo 
ela, presos com nós muito 
fortes, o que dificultou ou até 
impossibilitou a sua utilização.

Bom exemplo
Para Darse Arimatéa, pro-

prietário de um catamarã que 
faz passeios turístico-culturais 
pelo Lago Paranoá, em Brasí-
lia, a segurança é prioridade. 
Em quase 8 anos de operação, 
o barco já transportou mais de 
55 mil passageiros. 

Cada viagem é acompa-
nhada por quatro marinhei-
ros profissionais. O piloto, 
Nilson Ferreira, tem 26 anos 
de experiência. Segundo ele, 
o transporte de pessoas exi-
ge muita responsabilidade, 
porque a atenção deve estar 
voltada não apenas para os 
próprios passageiros como 
também para as ações dos 
demais navegantes.

— vemos muita imprudên-
cia. O erro que mais se comete 
é passar muito próximo a outra 
embarcação. Eles não passam 
devagar, então a marola forte 
balança o barco, e se vier outra 
embarcação pelo outro lado, 

pode haver colisão — alerta.

Naufrágios chamam a 
atenção para a segurança 
nas hidrovias brasileiras 
Só neste ano já foram registrados 125 acidentes em rios e no litoral do país, com 70 pessoas mortas 
e desaparecidas. Responsabilidade por fiscalização é compartilhada entre Marinha, Antaq e estados

Veja todas as edições do Especial Cidadania em 
 www.senado.leg.br/especialcidadania

Normas da Autoridade 
Marítima para embarcações
http://bit.ly/normasEmbarcacoes

Resolução da Antaq para 
outorga de autorizações
http://bit.ly/resolucao912

Quadro estatístico de acidentes 
e fatos da navegação em 2017
http://bit.ly/IAFN2017

Saiba mais

Passageiros em barco de transporte de pessoas típico dos rios da Amazônia

Guilherme Oliveira e Nelson Oliveira

Mapa dos distritos navais

Naufrágios e vítimas

O Brasil é dividido em distritos navais (DN), pelos quais 
são responsáveis capitanias, agências e delegacias
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