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Projetos sobre pacto federativo 
buscam estimular a economia
Comissão especial do Senado analisa dezenas de propostas que podem ajudar os estados e os municípios a crescer e enfrentar a crise

Após duas reuniões com prefeitos 
e governadores, conduzidas pelos 
presidentes do Senado, Renan 

Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha, com 
o objetivo de firmar um pacto em favor da 
Federação, foram selecionadas duas dezenas 

de projetos que estimulam a economia dos 
estados e dos municípios. Criada em maio, 
a Comissão Especial do Pacto Federativo 
pretende votar todos esses projetos até o fim 
do ano. O presidente do colegiado é o senador 
Walter Pinheiro. As proposições em análise 

tratam de temas como repasse de recursos da 
União, arrecadação de impostos, incentivos 
à irrigação na agricultura, aterros sanitários, 
oferta e administração de infraestrutura e 
serviços públicos como educação, transporte, 
iluminação e, especialmente, segurança.  3

Pernambuco, estado com 
maior índice de homicídios 
de jovens negros no país, 
sediou na sexta-feira audi-

ência da CPI do Assassinato 
de Jovens. O debate revelou 
a necessidade de integrar as 
políticas contra violência.  4 A ferramenta de busca LexML Brasil, 

criada pelo Senado e especializada em 
conteúdo legislativo e jurídico, recebe 10 
mil visualizações por dia. O conteúdo, 
atualizado constantemente, é acessado em 
especial por advogados e servidores.  2

Na terça-feira, a Comissão do Desen-
volvimento Nacional, que estuda as pro-
postas da Agenda Brasil, aprovou o plano 
de trabalho. O relator, Blairo Maggi, disse 
que distribuirá as propostas entre os se-
nadores da comissão, para que atuem 
como se fossem relatores-adjuntos.  4

CPI faz audiência no Recife e sugere 
políticas integradas contra violência

Site do Senado reúne 6,7 milhões 
de leis, projetos e decisões judiciais

Comissão da Agenda Brasil 
definiu plano de trabalho

Câmaras municipais 
de MG passarão por 
cursos do Interlegis  2

Senadores ouvem 
especialistas sobre 
carga tributária  4

FácilCompatívelParticipativoTransparente

Mais transparência e informação para você
Novo portal do Senado Federal
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Renan Calheiros, ao microfone, entre o deputado Eduardo Cunha e o senador Romero Jucá, em reunião que debateu o pacto federativo e o endividamento estadual com todos os governadores, em maio

Oliveira Lima e Albuquerque são da equipe do portal

Em Pernambuco, Lídice (C) preside audiência da CPI do Assassinato de Jovens

Otto Alencar, presidente da comissão, e Blairo, relator
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A cidade histórica de Tira-
dentes, em Minas Gerais, vai 
sediar, na semana que vem, 
eventos promovidos pelo 
Programa Interlegis, do Se-
nado. Hoje haverá o Encontro 
Interlegis para discutir temas 
político-institucionais , a insta-
lação da Escola do Legislativo 
de Tiradentes e treinamentos 
dos servidores das câmaras 
municipais da região. Até 
quinta-feira, servidores de 
30 Casas legislativas estavam 
inscritos para as atividades.

O senador Antonio Anasta-
sia (PSDB-MG), que solicitou 

o treinamento, abordará a 
questão do pacto federativo. 
O consultor do Senado Ar-
lindo Fernandes de Oliveira 
falará sobre voto distrital e 
financiamento de campa-
nhas e Francisco Biondo, da 
equipe do programa, sobre a 
transparência no Legislativo, 
explicando a Solução Web — 
pacote de produtos e serviços 
gratuitos para as câmaras que 
não têm página na internet.

Ao longo da semana, a pro-
gramação incluirá treinamen-
tos sobre regimento interno, lei 
orgânica municipal, instalação 

e uso do Portal Modelo e do 
Sistema de Apoio ao Processo 
Legislativo. 

Para Anastasia, a capacita-
ção produz bons resultados. 

— O primeiro encontro que 
realizamos em Minas Gerais, 
em Unaí, rendeu frutos posi-
tivos. Recebemos um bom re-
torno das câmaras. A intenção 
é fazer com que essa parceria 
cresça — disse o senador.

Com os produtos tecnoló-
gicos oferecidos, as câmaras 
passam a ter ferramentas mo-
dernas que tornam o trabalho 
mais eficiente e transparente.

O SITE DE busca LexML Brasil, 
especializado em conteúdo 
jurídico e legislativo, está 
disponível para qualquer ci-
dadão pela internet. São cerca 
de 6,7 milhões de itens, entre 
eles leis, decretos, acórdãos, 
jurisprudência, projetos de lei 
e outros documentos produzi-
dos pelo Congresso, governos 
federal, estaduais e munici-
pais, tribunais, assembleias 
legislativas e outros órgãos 
da administração pública. O 
endereço é www.lexml.gov.br.

Desenvolvido pelo Senado 
com o apoio da Comunidade 
de Tecnologia da Informação 

Aplicada ao Controle (TI Con-
trole), o site visa garantir aces-
so às informações públicas.

— Trata-se de uma ferra-
menta com um potencial de 
cidadania muito grande para 
o estudante, para o advogado e 
para os servidores públicos — 
afirmou o diretor da Secretaria 
de Tecnologia da Informa-
ção do Senado (Prodasen), 
 Alessandro Albuquerque.

O site oferece navegação 
rápida, e as buscas têm cres-
cido de forma acelerada. 
Diariamente, o portal é con-
sultado por pelo menos 10 mil 
pessoas. Entre 1º de janeiro e 
10 de setembro, registrou 1,5 
milhão de acessos.

Atualização
A atualização dos conteúdos 

é garantida por meio de inter-
câmbio de metadados. A rede 
agrega bases de informação 

alimentadas pelos próprios 
órgãos que produzem conte-
údo, segundo João Alberto de 
Oliveira, chefe do Serviço de 
Soluções para Informação Le-
gislativa e Jurídica do Senado.

As buscas podem ser feitas 
por palavras, números, datas, 
siglas e apelidos, e as informa-
ções são separadas por esfera 
de poder e por data. É possível 
também incluir documentos 
em “cesta de itens” para envio 
posterior por e-mail a qual-
quer pessoa.

Em 2009, o LexML conquis-
tou dois prêmios: o de melhor 
iniciativa do ano, no Prêmio 
Conip de Excelência em Ino-
vação na Gestão Pública, e o 
de destaque do ano, no Prê-
mio Francisco Romeu Landi, 
oferecido pelo Comitê Gestor 
da Internet. Em 2010, veio a 
terceira premiação, ao receber 
o Prêmio TI & Governo.

Site de busca LexML reúne 
milhões de documentos
Desenvolvido pelo Senado em parceria com outras instituições, o site tem por objetivo garantir a 
qualquer cidadão o acesso, pela internet, a leis, decretos, acórdãos e jurisprudência, entre outros 

A TV Senado transmite, a partir das 9h, audiência pública da Comissão de Direi-
tos Humanos. As reuniões podem ser acompanhadas ao vivo pela internet (www.
senado.leg.br/tv) e em Brasília, pela TV Senado Digital, nos canais 51.1 a 51.4.

TV SenADo

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

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

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 

 `pArlAsul  Fundação dende
15h30 Presidente da Representação Bra-
sileira no Parlasul, Roberto Requião se re-
úne com a Fundação Dende, do Paraguai.

 `Ci  indicação para a Anatel
8h30 Sabatina de Anibal Diniz, indicado 
para o Conselho Diretor da Anatel.

 `CAs  Mamografia pelo sus
9h Na pauta, entre outros, o PLS 374/2014, 
sobre a realização de mamografia no SUS.

 `Cdr  semiárido
9h O PLS 249/2015, que conceitua o semiá-
rido na área de ação da Sudene, na pauta.

 `CMA  rio Araguaia
9h30 Audiência discute o PLS 248/2014, so-
bre preservação do Rio Araguaia.

 `CCJ  sabatina
10h Audiência pública para sabatina de 
Valter Shuenquener de Araújo, indicado 
ao Conselho Nacional do Ministério Público.

 `Cpi do CArF  depoimentos
14h30 Depoimentos de Meigan Sack Ro-
drigues, Gegliane Bessa e Hugo Borges.

 `Mp 685/2015  litígios tributários
14h30 Comissão responsável pela MP, que 
institui programa de redução de litígios tri-
butários, faz audiência pública interativa.

 `pACto FederAtivo  energia
14h30 A comissão analisa o PLS 525/2015, 
sobre o cálculo do valor adicionado à ener-
gia para fins de repartição da arrecadação.

 `Mp 689/2015  previdência de servidor
15h Instalação da comissão da MP, que 
obriga servidor licenciado a continuar con-
tribuindo para o regime previdenciário.

 `Mp 690/2015  elevação de tributos
15h10 Instalação da comissão da MP, que 
eleva tributos para bebidas e eletrônicos.

 `Mp 691/2015  imóveis da união
15h20 Instalação da comissão da MP, que 
dispõe sobre a gestão de imóveis da União.

 `CAe  pós-ajuste fiscal
10h Audiência debate pós-ajuste fiscal, com 
presença do ministro Mangabeira Unger.

 `Cre  indústria de defesa no país
10h Audiência sobre a indústria de defe-
sa. Depois, análise de acordo internacional 
e de indicação de embaixador na Tunísia.

 `CMo  secretário do tesouro
10h Audiência com Marcelo Barbosa Sain-
tive sobre contas de 2014 do governo.

 `plenário  sessão especial
11h Homenagem ao parlamentar Antonio 
Mariz nos 20 anos de sua morte.

 `CdH  Cotas para negros
9h Audiência pública interativa sobre cotas 
para negros e conflito entre direito admi-
nistrativo e direito constitucional.

 `ConselHo de CoMuniCAção  lista
9h, 10h30 e 14h Comissões temáticas do 
conselho analisam propostas em trami-
tação no Congresso pertinentes a elas.

 `Código dA AeronáutiCA  Audiência
10h Audiência pública interativa com Anac 
e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

 `plenário  sessão especial
11h Sessão especial pelos 72 anos de cria-
ção do então território federal do Amapá. 
Às 14h, sessão não deliberativa.

 `sisteMA tributário  Audiência
19h Subcomissão que avalia o sistema na-
cional faz audiência pública interativa para 
apresentar subsídios aos trabalhos.

 `CCt  proteção ao consumidor
9h Abre a pauta projeto sobre proteção ao 
consumidor, para facilitar a identificação 
de anunciantes.

 `CMA  educação ambiental
9h30 Entre 15 itens, projeto que inclui a 
proteção de animais entre as prioridades 
da educação ambiental.

 `CAe  presidente do banco Central
10h Audiência pública interativa sobre 
perspectivas da política monetária, mer-
cado de câmbio e repercussões da nova po-
lítica econômica com Alexandre Tombini.

 `Ce  sabatina para Ancine
11h Sabatina de Débora Regina Ivanov Go-
mes para diretora da Ancine. Logo depois, 
reunião deliberativa com dez itens.

 `Congresso  sessão solene
11h Sessão para promulgar as Emendas 
Constitucionais 89 e 90, de 2015.

 `CMo  reunião de líderes
13h Reunião de líderes da Comissão Mis-
ta de Orçamento para tratar da LDO 2016. 
Às 14h, reunião extraordinária.

 `Cpi do Futebol  ex-jogadores
14h15 Audiência pública interativa com 
ex-jogadores (Pelé, Zico, Carlos Alberto 
Torres, Cafu) e Bom Senso Futebol Clube.

 `AgendA brAsil  reunião
14h30 Comissão do Desenvolvimento 
 Nacional faz reunião de trabalho.

 `Mp 676/2015  benefício previdenciário
14h30 Comissão que analisa MP sobre pla-
nos de benefícios da Previdência  Social 
avalia relatório.
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Interlegis vai capacitar câmaras em Minas Gerais

Crescimento de acessos ao portal
Evolução dos acessos em
número de visualizações

835 mil

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
*até setembro

1,6 milhão
1,9 milhão

3,2 milhões

4,2 milhões 4,4 milhões

3,4 milhões*

evolução do acervo
Número de documentos 

disponíveis para pesquisa

1,3 milhão

1,6 milhão

3 milhões

3,8 milhões

4,3 milhões

5,3 milhões

6,7 milhões

2009

2010

2011

2012

2013

2014 

2015

Fonte: Prodasen

Fonte: Prodasen
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NO MOMENTO EM que o 
Brasil enfrenta rebaixamen-
to no grau de investimento, 
conforme anunciado pela 
agência Standard & Poor’s, 
estados e municípios vivem 
a expectativa da aprovação no 
Senado de duas dezenas de 
projetos que podem oxigenar 
suas economias e reforçar os 
cofres combalidos pela crise 
econômica.

Os projetos foram selecio-
nados a partir de uma grande  
reunião com governadores em 
maio e outra com prefeitos 
em junho, conduzidas pelos 
presidentes do Senado, Re-
nan Calheiros, e da Câmara, 
Eduardo Cunha. 

Criada nessa ocasião, a 
Comissão Especial do Pacto 
Federativo pretende votar to-
dos esses projetos até o fim do 
ano. Presidente do colegiado, 
Walter Pinheiro (PT-BA) resu-
me o esforço que vem sendo 
realizado:

— É de suma importância 
alinharmos, neste momento 
de dificuldade, a aprovação 
de matérias que possam re-
estimular nossa economia na 
ponta. Todo ajuste precisa ter 
um complemento aplicado na 
vida das pessoas.

Os primeiros passos estão 
sendo dados. O Senado apro-
vou e enviou à Câmara, no final 
do mês passado, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
84/2015, que proíbe a União 
de criar despesas para estados 
e municípios sem prever os 
recursos para custeio.

Iniciativa de Ana Amélia 
(PP-RS), o texto responde a 
uma das principais queixas 
dos entes federados, cujos 
governantes se dizem inca-
pazes de arcar com gastos em 
áreas como saúde, segurança 
e educação, a eles repassados 
pelo governo federal.

Amanhã o Congresso pro-
mulgará emenda à Constitui-
ção garantindo a destinação 
preferencial de recursos fede-
rais a projetos de irrigação no 
Nordeste e no Centro-Oeste. 
A mudança trazida pela PEC 
78/2013 prorroga por mais 15 
anos a obrigação de a União 
aplicar 20% dos recursos 
destinados à irrigação no 
Centro-Oeste e outros 50% 
no Nordeste, de preferência 
no semiárido.

As duas iniciativas integram 
a lista de propostas em análise 
pelo Senado desde maio deste 
ano, com objetivo de ajudar 

as unidades da Federação a 
enfrentar a crise que atinge 
o Brasil e que ameaça a posi-
ção do país como opção para 
investimentos.

Entre as propostas em aná-
lise, já foi aprovado e enviado 
à Câmara o PLS 425/2014, da 
Subcomissão Temporária de 
Resíduos Sólidos, que prorroga 
o prazo para o Brasil acabar 
com os depósitos de lixo a 
céu aberto, meta ainda não 
atingida por falta de recursos. 

O texto estende até 2021 o 
prazo para o fim de todos os 
lixões existentes no país, ini-
cialmente previsto para 2014.

Pronta para deliberação 
no Plenário se encontra a 
PEC 61/2015, destinada a 
permitir que emendas par-
lamentares ao Orçamento da 
União  direcionem recursos 
diretamente ao Fundo de Par-
ticipação dos Estados (FPE) e 
ao Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Sujeita 
a dois turnos de votação, a 
proposta, de autoria de Gleisi 
Hoffmann (PT-PR), se defini-
tivamente aprovada, deverá 
produzir efeitos a partir da lei 
orçamentária de 2017.

De autoria de Ricardo 
 Ferraço (PMDB-ES), também 
aguarda votação em Plenário 
a PEC 33/2014, que inclui a 
segurança pública entre as 
obrigações de competência 
comum entre União, estados, 
Distrito Federal e municípios.

A fim de dar segurança 
jurídica às contratações, foi 
aprovado e enviado à Câmara 
o PLS 302/2015, de Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), 
que permite aos consórcios 
públicos a contratação de 
mão de obra sob o regime 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Na opinião do 
parlamentar, exigir o regime 
estatutário nesses contratos 
desvirtua o objetivo essencial, 
que é prestar serviço de maior 
qualidade e com o menor 
custo possível.

Propostas reunidas por uma comissão especial a partir de dois encontros com governadores e prefeitos visam fortalecer as contas públicas e a produção nos estados e municípios

Senado analisa projetos para aquecer economia

A PEC 72/2015, que aguarda votação 
na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), abre caminho para 
que lei complementar institua regime 
único de arrecadação de Imposto 
sobre Serviços (ISS) sobre atividades 
relacionadas a cartões de crédito ou 
débito, a arrendamentos mercantis e 
a planos de saúde que se cumpram 
por meio de serviços de terceiros.

O imposto será devido ao município 
de domicílio do usuário, terá reco-
lhimento unificado e centralizado 
na União e será distribuído imedia-
tamente aos respectivos municípios. 
Três outros projetos (PLSs 168/2014, 
414/2012 e 501/2013) encontram-se 
na Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) com o mesmo propósito de 
modernizar a legislação referente ao 
recolhimento do ISS.

Aguardam votação, também na CCJ, 
duas propostas de Antonio Anastasia 
(PSDB-MG). O PLS 348/2015 altera a 
lei referente ao regime de concessão e 
permissão de serviços públicos para 
determinar que o prestador deverá 
divulgar informações capazes de 
 demonstrar sua eficácia e reduzir 
custos. Já a PEC 73/2015 permite 
que entidade de representação de 
municípios de âmbito nacional possa 
propor ação direta de inconstitu-
cionalidade e ação declaratória de 
constitucionalidade.

Ainda na CCJ, está em análise 

o PLS 389/2015, apresentado por 
Ricardo Ferraço, que altera a Lei de 
Responsabilidade Fiscal para proibir 
aumento das despesas de pessoal no 
último ano do mandato, assim como 
o aumento de despesa com pessoal 
após o final do mandato do titular do 
respectivo Poder.

Na CAE, deve ser votado o PLS 
277/2014, que também altera a Lei 
de Responsabilidade Fiscal para 
determinar a revisão e a atualização 
periódicas da base de cálculo do 
Imposto sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU), a cada 
quatro anos, no máximo.

Também na CAE, aguarda votação 
o PLS 189/2014, de Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB), que redefine os 
valores mínimos a serem aplicados 
anualmente pela União, estados, Dis-
trito Federal e municípios em ações e 
serviços públicos de saúde. O projeto 
estabelece os critérios de rateio dos re-
cursos de transferências para a saúde 
e as normas de fiscalização, avaliação 
e controle das despesas com saúde 
nas três esferas de governo.

De autoria de Antonio Car-
los  Valadares (PSB-SE), aguarda 
 deliberação, na Comissão de Assun-
tos Sociais (CAS) e na CAE, o PLS 
254/2015, que dispõe sobre a aplica-
ção anual de recursos mínimos, pela 
União, em ações e serviços públicos 
de saúde.

A CAE também analisa o PDS 85/2015, 
destinado a sustar norma da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
que repassa aos municípios a respon-
sabilidade pelos serviços de elaboração 
de projeto, implantação, expansão, 
operação e manutenção de instalações 
de iluminação pública .

Apresentado pela CPI do Tráfico In-
ternacional de Pessoas, já foi aprovado 
pelo Plenário e enviado à Câmara o PLS 
479/2012, que regulamenta a prevenção 
e punição desse crime, assim como 
medidas de proteção às vítimas. O texto 
altera o Código Penal, atualizando a 
tipificação e disciplinando a apreensão 
e destinação de bens resultantes do 
tráfico de pessoas.

Ainda no âmbito da segurança pú-
blica, foi aprovado definitivamente 
substitutivo ao PLS 554/2011, de An-
tonio Carlos Valadares (PSB-SE), que 
regulamenta a audiência de custódia 
e estabelece prazo máximo para um 
preso em flagrante ser apresentado ao 
juiz. O objetivo principal do projeto é 
incentivar o desencarceramento.

A Comissão de Direitos Humanos 
(CDH) aprovou o PLS 89/2015, de 
Humberto Costa (PT-PE), que cria 
mecanismos de proteção a vítimas de 
crimes e a testemunhas em condições 
vulneráveis. O texto determina que o 
delegado de polícia pode aplicar me-
didas de proteção quando houver risco 
para essas pessoas.

Já foi aprovado pelo Plenário e en-
viado à Câmara o PLS 196/2014, do 
ex-senador Pedro Taques, explicitando 
que as exigências de regularidade fiscal, 
previdenciária e de outras naturezas 
para fins de celebração de convênios 
com consórcios públicos vai se fazer 
em relação ao próprio consórcio, sem 
impor tais exigências aos estados e 
municípios que os constituírem.

Foi promulgada pelo presidente do 
Senado, Renan Calheiros, a Resolução 
11/2015, proposta por Regina Sousa (PT-
PI) e Fátima Bezerra (PT-RN), fruto de 
demanda dos estados, estabelecendo 
que o recebimento antecipado de va-
lores inscritos na dívida ativa não pode 
ser considerado operação de crédito e  
nem representará um descumprimento 
à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Projeto de Valadares regulamenta audiência de 
custódia e cria prazo para apresentação de preso

Comissão destinada a aprimorar o pacto federativo tem Pinheiro como presidente e Bezerra Coelho como relator

Textos regulamentam impostos e 
administração de serviços públicos

Propostas atendem demandas 
de estados e municípios e de CPI
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A VIOLêNCIA ESTá rela-
cionada com a situação de 
pobreza em que vivem os 
jovens brasileiros. 

A constatação foi feita du-
rante audiência pública da 
comissão parlamentar de in-
quérito (CPI) que investiga o 
assassinato de jovens no Bra-
sil, realizada na sexta-feira, 
na Assembleia Legislativa de 
Pernambuco. 

A presidente da comissão, 
Lídice da Mata (PSB-BA), 
disse que, nas Regiões Norte 
e Nordeste, as principais 
vítimas são jovens negros e 
indígenas.

A audiência pública foi 
 realizada por sugestão do líder 
do PT no Senado,  Humberto 
Costa (PE). O parlamentar 
 observou que Pernambu-
co tem o maior índice de 
 assassinato de jovens negros 
no país.

Na avaliação de Lídice, a 
redução da violência contra 
os jovens também depende 
de políticas públicas na área 
social.

— A razão essencial da 
violência está justamente na 
pobreza. A população jovem 
como população mais vulne-
rável se une a uma situação de 

pobreza, com um quadro de 
falta de oportunidade, com 
a ação do crime organizado, 
levando à intensificação da 
violência, num contexto de 
racismo institucional contra 
os negros e os indígenas — 
explicou a senadora.

Ela também ressaltou a 
necessidade de adoção de 
 políticas de segurança pú-
blica em parceria com os 
municípios. 

A senadora afirmou ainda 
que uma das causas da cres-
cente violência está em uma 
política de segurança pública 
fragmentada, que não é inte-
grada entre município, estado 
e governo federal.

— O município tem que 
participar da política de se-
gurança pública — defendeu.

Também participaram do 
debate no Recife represen-
tantes da Secretaria de Defesa 
Social de Pernambuco, do 
Ministério Público, da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), da Polícia Militar e 
de movimentos de direitos 
humanos.

A CPI do Assassinato de 
Jovens começou a funcionar 
em maio e tem o término 
previsto para novembro. O 
vice-presidente do colegia-
do é Paulo Paim (PT-RS). O 
relator é Lindbergh Farias 
(PT-RJ).
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 �Na terça, a Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional aprovou o 
plano de trabalho. O relator, Blairo Maggi (PR-MT), vai distribuir os projetos 
entre os membros da comissão, que atuarão como se fossem relatores- 
-adjuntos. A comissão foi criada para tratar das propostas da Agenda Brasil.

Comissão da Agenda Brasil 
aprova plano de trabalho

CPI do Assassinato de Jovens 
pede políticas integradas
Em audiência no Recife, comissão parlamentar de inquérito do Senado defendeu que União, estados 
e municípios trabalhem em conjunto para reduzir violência que vitima a população mais jovem

Presidente e relator, Otto Alencar e Blairo discutem ações da comissão

Lídice da Mata (C) conduz debate da CPI, ao lado de Humberto Costa (3º à esq.)

A Subcomissão Permanente 
de Avaliação do Sistema Tri-
butário Nacional faz audiên-
cia pública hoje, a partir das 
19h, com a participação de 
 pesquisadores e economistas.

O presidente da subcomis-
são, Lindbergh Farias (PT-RJ), 
disse estar preocupado com o 
desequilíbrio da carga tribu-

tária sobre ricos e pobres no 
Brasil, assunto que deve ser 
debatido na reunião.

O senador lembrou estu-
do do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
segundo o qual os 10% mais 
pobres destinam 32% da renda 
para o pagamento de tributos, 
enquanto os 10% mais ricos, 

apenas 21%. Além disso,  citou 
a elevada carga sobre os ali-
mentos.

Foram convidados os pes-
quisadores do Ipea Sérgio 
Gobetti e Rodrigo Orair; 
o economista e consultor 
Maurílio Schmitt; e o ex-se-
cretário da Fazenda do Paraná  
Heron Arzua.

O Amapá será homena-
geado em sessão especial 
no Plenário na manhã de 
hoje. A iniciativa partiu 
de Randolfe Rodrigues 
(PSOL-AP), com o apoio 
de outros parlamentares.

O território federal do 
Amapá foi criado em 
1943 por decreto do en-
tão presidente, Getú-
lio Vargas, a partir de 
 desmembramento do 
Pará. 

Com a Constituição de 
1988, o território adqui-
riu autonomia política e 
administrativa e se tornou 
um estado.

Em pronun-
ciamento, Pau-
lo Paim (PT-RS) 
comparou a cri-
se de refugiados 
com a 2ª Guerra 
e lamentou o 
fato de que alguns países eu-
ropeus estejam se recusando 
a receber essas pessoas.

— É hora de a Europa dizer 
ao mundo que aprendeu com 
a sua própria tragédia e abrir 
as portas àqueles que tanto 
necessitam. Do contrário, es-
tará negando os princípios dos 
direitos humanos que ajudou 
a fundar e difundir.

Ele disse que, em quatro 
anos, o Brasil mais que dobrou 
o acolhimento de refugiados.

Acir Gurgacz 
(PDT-RO) pe-
diu em Plenário 
a retomada de 
incentivos ao 
setor produtivo 
e o fim da políti-
ca de austeridade do ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy. 

Para o senador, a alta de juros 
e de impostos e o corte de in-
vestimentos estão inviabilizan-
do as empresas e acelerando 
o desemprego. Essa política, 
avalia, só interessa aos bancos.

— O dinheiro que estava à 
disposição da população para 
investir no pequeno negócio, 
na indústria, deixou de existir. 
E cadê o dinheiro? Está sendo 
aplicado no sistema financeiro.

 �Na quarta, juízes e advogados 
debateram na Comissão de 
Constituição e Justiça o texto que 
amplia as possibilidades de prisão 
preventiva após a condenação em 2ª 
instância (PLS 402/2015). O projeto é 
defendido pelo juiz Sergio Moro.

 �O presidente da CPI do Carf, 
Ataídes Oliveira (PSDB-TO), anunciou 
a prorrogação dos trabalhos por 
mais 120 dias. A comissão quer 
aprovar a PEC 112/2015, com 
ampla reformulação no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais.

 �A Comissão de Assuntos Sociais 
aprovou, na quarta, o PLS 48/2015, 
de Ana Amélia (PP-RS), que obriga 
o SUS a ampliar o rol de exames 
neonatais, como o teste do pezinho, 
para detectar mais grupos de 
doenças. O projeto vai à Câmara.

 �A Comissão de Direitos Humanos 
discutiu na terça o PDS 43/2015, que 
revoga norma de segurança sobre 
máquinas. Rômulo Machado, do 
Ministério do Trabalho, disse que, 
de 2011 a 2013, 12 trabalhadores em 
média foram amputados por dia.

 �A fim de apoiar a campanha 
Setembro Amarelo, o Congresso 
adotou a cor na iluminação externa. 
Criada pela Associação Internacional 
de Prevenção do Suicídio, a 
campanha busca discutir o tema e 
divulgar ações preventivas.

 �A CCJ aprovou na quarta 
substitutivo ao PLS 554/2011, de 
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), 
que regulamenta a audiência de 
custódia e estabelece prazo de 24 
horas para um preso em flagrante 
ser apresentado ao juiz. 

PRISão APÓS SenTenÇA 
De SeGUnDA InSTÂnCIA

PRAZo PARA QUe PReSo 
SeJA leVADo A JUIZ

PRoRRoGADA CPI Do 
CARf PoR MAIS 4 MeSeS

PRoJeTo AMPlIA oS 
exAMeS neonATAIS

SeGURAnÇA no TRABAlHo 
DeBATIDA eM CoMISSão

SeTeMBRo AMARelo PelA 
PReVenÇão De SUICíDIoS

Comissão debate hoje carga tributária no país

Sessão especial 
lembra os 72 
anos do Amapá

Paulo Paim condena 
rejeição de países da  
europa a refugiados

Gurgacz cobra volta 
de incentivos ao 
setor produtivo

 � Na quarta, a comissão mista que analisa a MP 679/2015 aprovou o relatório 
da proposta sobre uso de imóveis da União nos Jogos Olímpicos de 2016. A 
MP disponibiliza imóveis para a hospedagem de profissionais envolvidos no 
evento, além de garantir energia elétrica e segurança pública à competição.

MeDIDA lIBeRA IMÓVeIS DA UnIão PARA olIMPíADA Do RIo

 � O DataSenado divulgou na terça-feira pesquisa sobre violência familiar e 
doméstica contra as mulheres. Ciúme e bebidas continuam sendo apontados 
como os principais motivos para as agressões. O DataSenado ouviu por telefone 
1.102 brasileiras de todos os estados entre 24 de junho e 7 de julho.

 � Na quarta-feira, a Comissão de Direitos Humanos aprovou uma mudança 
no Estatuto da Criança e do Adolescente que impõe reparação de danos ao 
pai ou à mãe que deixar de prestar assistência afetiva aos filhos. A proposta, 
de Marcelo Crivella (PRB-RJ), segue para a análise dos deputados.

CIúMe e álCool eSTIMUlAM VIolênCIA ConTRA A MUlHeR

SeGUe PARA CÂMARA PRoPoSTA SoBRe ABAnDono AfeTIVo
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