
                 www.senado.leg.br/jornal Ano XXII — Nº 4.586 — Brasília, quarta-feira, 21 de setembro de 2016

Ge
ral

do
 M

ag
ela

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

Jef
fer

so
n R

ud
y/A

gê
nc

ia 
Se

na
do

Fernando Bezerra, Roberto Muniz, deputado Júlio Cesar (relator) e Valdir Raupp: parlamentares apoiaram iniciativa

Marcos Ruben, Daniela Grelin, Fiona Macaulay, Henrique Ribeiro, Olaya Hanashiro e Marina Pinheiro participam de debate

Senado aprova nova regra para 
renegociação de dívidas rurais

Agricultores de regiões atendidas pela Sudene e pela 
Sudam terão desconto para quitar ou renegociar débitos 
até dezembro de 2017, prevê texto que agora vai a sanção

Dívidas contraí-
das até 2011 por 
produtores rurais 

das áreas de abrangência 
das Superintendências 
de Desenvolvimento do 
Nordeste e da Amazônia 
poderão ser renegociadas 
ou quitadas com descontos 
variáveis entre 10% e 95%, 
prevê projeto aprovado on-
tem pelo Plenário. Oriundo 
de medida provisória, o 
texto estabelece prazo de 
carência até 2020 e taxas 
de juros favorecidas. 

Senadores comemoraram 
a aprovação da medida, 
 argumentando que as novas 

regras para a renegociação 
das dívidas vão evitar que 
muitos agricultores endi-
vidados do Nordeste e do 
Norte percam suas terras. 
A solução proposta pelo 
projeto impedirá o prosse-
guimento de leilões de pro-
priedades pelos bancos cre-
dores, ressaltou Fernando 
Bezerra Coelho, presidente 
da comissão mista que ana-
lisou a medida provisória.

O texto enviado pelo 
governo atenderia ape-
nas produtores rurais da 
área da Sudene, mas uma 
emenda estendeu o benefí-
cio aos da Sudam.  3

Os órgãos e agentes públicos 
não têm preparo adequado 
para atender mulheres vítimas 
de violência, concluiu debate 
promovido pelo Observatório 
da Mulher contra a Violência, o 
centro de referência do Senado 
sobre o assunto. Os debatedo-
res também apontaram a ne-
cessidade de a sociedade deixar 
de tolerar os comportamentos 
violentos dos homens.  4

Mulheres pedem melhor atendimento em casos de violência

Todos os anos, estudantes de todo o país têm a 
oportunidade de conhecer a importância da atividade 

legislativa no Projeto Jovem Senador. É o Senado unindo 
a experiência e a juventude para fortalecer a cidadania.

Conheça o projeto em www.senado.gov.br/jovemsenador

ESPORTE:
EDUCAÇÃO E INCLUSÃO

O Senado homenageará 
cinco personalidades que 
se destacaram na defesa dos 
direitos dos deficientes. En-
tre elas, o ex-senador Flávio 
Arns, que dirigiu a Fede-
ração Nacional das Apaes. 
Esta é a segunda edição da 
Comenda Dorina Nowill.  2

O presidente Renan Ca-
lheiros informou que haverá 
sessões do Senado e do 
Congresso em 4 de outubro. 
Avaliou que a Casa está 
pacificada e comunicou 
arquivamento de pedido 
de impeachment de Gilmar 
Mendes, ministro do STF.  2

Comenda Dorina 
Nowill será 
entregue hoje

Renan anuncia 
novas votações 
para o dia 4

Reajuste para 
terreno da União 
será limitado  4

Sancionada lei 
que libera créditos 
suplementares  2

Audiência aborda 
riscos do avanço da 
soja no Pantanal  2

Jornalistas da  
Casa são elogiados 
por senadores  4

Validação de atos 
do Tocantins já  
pode ser votada  4

A medida provisória que 
extingue 10.462 cargos comis-
sionados de livre nomeação 
(sem exigência de concurso)
no Poder Executivo foi aprova-
da ontem pelo Plenário.

Esses cargos de direção, che-
fia e assessoramento poderão 
ser substituídos por funções 
de confiança privativas de 

servidores efetivos. Segundo 
o governo, haverá redução de 
despesas de pouco mais de 
R$ 250 milhões ao ano.

Para concretizar a extinção 
dos cargos, o Executivo preci-
sará editar decretos aprovando 
novas estruturas para os ór-
gãos nos quais as funções de 
confiança forem alocadas.  4

Vai a sanção fim de mais de 10 mil 
cargos comissionados no Executivo
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A PRóxiMA SESSãO deli-
berativa do Senado será em 
4 de outubro. No mesmo dia 
haverá sessão do Congresso 
para concluir a votação da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), examinar oito vetos e 
vários créditos importantes, 
como o do Fies. Essa agenda foi 
anunciada ontem em Plenário 
pelo presidente do Senado, 
Renan Calheiros. Ele afirmou 
que as sessões de segunda 
-feira e de ontem mostram que 
o “Senado está pacificado após 
o desgaste provocado pelo 
processo do impeachment de 
Dilma Rousseff”.

— O fundamental é que o 
Senado, apesar de tudo, está 
pacificado. E as sessões de vo-
tação demonstram isso, apesar 
das diferenças — avaliou.

Nos dois dias, o Senado vo-
tou seis medidas provisórias: 
as MPs 728, 729, 730, 731, 732 e 
733 de 2016. Renan agradeceu 
à líder do governo no Congres-
so, Rose de Freitas (PMDB-ES), 
por lutar pelo quorum nas 
duas Casas. Renan queria 
esvaziar a pauta do Congresso.

— Um deles é o crédito [su-
plementar] número 8, que é do 
Fies. É matéria muito impor-
tante. Falei com o ministro da 
Educação [Mendonça Filho], 
que novamente me cobrou. 
Disse a ele: “Olha, ministro, 
nós vamos fazer o possível 
para avançarmos na pauta e 
votarmos essa matéria”. infe-
lizmente, por conta [da falta] 
do quorum no Congresso, não 
conseguimos. Guardamos essa 

possibilidade para 4 de outu-
bro, logo após o primeiro turno 
da eleição — disse Renan.

Rose agradeceu e pediu 
desculpas pela reclamação 
de alguns deputados, que se 
sentiram enganados por serem 

convocados para a sessão do 
Congresso.

 Para Renan, o importante 
agora é a retomada do cres-
cimento e a reforma política. 
Magno Malta (PR-ES), em 
aparte, incluiu o desemprego.

 `CMA  Soja no Pantanal
9h30 Audiência pública interativa debate 
o avanço do plantio da soja no Pantanal. 
Entre os convidados, estão representantes 
do Ibama e Instituto de Meio Ambiente de 
Mato Grosso do Sul.

 `SeSSão eSPeCiAl  Deficiência
11h Comemoração do Dia Nacional de Lu-
ta das Pessoas com Deficiência e entrega 
da Comenda Dorina Nowill.

 `Plenário  Discursos
14h Sessão não deliberativa.

Ge
ral

do
 M

ag
ela

/A
gê

nc
ia 

Se
na

do

Plenário e Congresso farão 
sessões no dia 4, diz Renan

O presidente do Senado marcou votações para a terça-feira seguinte ao primeiro turno das eleições e, 
apesar de não ter obtido quorum em sessão conjunta ontem, fez avaliação positiva da produção na Casa 

Confira a íntegra das  
sessões no Plenário:  

http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das  
sessões nas comissões:  

http://bit.ly/comissoesOnline

SESSão oN-liNE 

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

AgenDA

Comissão debate efeito negativo 
do avanço da soja no Pantanal

Comenda pelos direitos da pessoa 
com deficiência será entregue hoje

Dois pedidos de impeachment contra 
Gilmar Mendes são arquivados

lei libera créditos suplementares de R$ 2,5 bilhões

Os impactos negativos do 
avanço da soja no Pantanal 
serão discutidos hoje numa 
audiência pública da Co-
missão de Meio Ambiente 
(CMA).

O debate foi proposto por 
Pedro Chaves (PSC-MS), 
que está preocupado com o 
elevado uso de agrotóxicos 

em lavouras na região e com 
o assoreamento dos rios. O 
senador considera urgente a 
identificação de mecanismos 
para minimizar efeitos do 
crescimento da cultura da 
soja na região.

O Senado homenageará 
hoje, às 11h, cinco persona-
lidades que contribuíram de 
maneira relevante na defesa 
das pessoas com deficiência 
no Brasil, com a entrega da 
Comenda Dorina Nowill. 

Os agraciados deste ano 
são o presidente da Associa-
ção Brasiliense de Amparo 
ao Fibrocístico, Fernando 
Gomide; o ex-senador e ex-
-presidente da Federação 
Nacional das Apaes Flávio 
Arns; a coordenadora-geral 
do instituto Meta Social, 
Helena Werneck; e a presi-
dente e diretora-executiva da 
Rede Sarah, Lúcia Willadino 
Braga. Também será feita 
uma homenagem póstuma 

ao fundador da Rede Sarah, 
Aloysio Campos da Paz Júnior 
(1936-2016).

A segunda edição do prê-
mio ocorrerá durante a sessão 
especial destinada à come-
moração do Dia Nacional de 
Luta das Pessoas com Defici-
ência. O requerimento para a 
realização da sessão especial 
e a entrega da comenda é de 
Lídice da Mata (PSB-BA).

O nome da comenda é uma 
homenagem a Dorina Nowill, 
criadora de uma fundação 
com o seu nome, que é vol-
tada para o auxílio dos defi-
cientes visuais e reconhecida 
pela qualidade de seus livros 
acessíveis e seus serviços de 
reabilitação.

Durante a sessão de ontem, 
o presidente Renan Calheiros 
comunicou o arquivamento 
de dois pedidos de impeach-
ment contra o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Gilmar Mendes. As 
petições foram apresentadas 
pelos juristas Celso Antônio 
Bandeira de Mello (PET 
11/2016) e Claudio Fonteles 
(PET 12/2016), com apoio de 
outros juristas.

A petição 11/2016 alega 
que Mendes ofendeu os 
princípios de impessoalida-
de e celeridade processual 

em julgamentos no STF. Já 
a 12/2016 argumenta que 
o ministro cometeu “atos 
incompatíveis” com a honra 
e o decoro no exercício de 
suas funções.

Renan considerou “insub-
sistentes” as duas denúncias, 
baseadas exclusivamente em 
reportagens, declarações e 
transcrições de votos. 

— Em juízo preliminar, não 
cabe ao Senado processar e 
julgar o ministro por condu-
tas atinentes exclusivamente 
ao cargo que ocupa e nos 
limites de seus poderes.

Foi promulgada pelo presi-
dente do Congresso Nacional, 
Renan Calheiros, e publicada 
no Diário Oficial da União de 
ontem a Lei 13.338/2016, que 
libera crédito suplementar de 
cerca de R$ 2,5 bilhões para 
despesas da União e do extinto 
Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (atual Secretaria Es-
pecial de Agricultura Familiar e 

do Desenvolvimento Agrário).
Serão destinados R$ 1,9 bi-

lhão aos agentes financeiros, 
R$ 1,2 milhão aos encargos 
do fundo contingente da ex-
tinta Rede Ferroviária Federal,  
R$ 340 milhões ao Programa 
Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar 
(Pronaf ), R$ 340 milhões à 
renegociação de dívidas no 

âmbito da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) e R$ 208 milhões ao 
Garantia-Safra.

Os recursos são provenientes 
do superavit financeiro de 2015 
relativo à remuneração das 
disponibilidades do Tesouro, 
do superavit relativo a recursos 
ordinários e da anulação de 
dotações orçamentárias.

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

Renan anuncia sessões do Senado e do Congresso para o dia 4 de outubro

  Veja abaixo como acompanhar 
a audiência e participar dela



Alô Senado 0800 612211 www.senado.leg.br/jornal
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DíViDAS CONTR AíDAS 
POR agricultores das regiões 
atendidas pela Superinten-
dência de Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene) e pela 
Superintendência de Desen-
volvimento da Amazônia (Su-
dam) poderão ser quitadas ou 
renegociadas com desconto 
até 29 de dezembro de 2017. 
As novas regras, previstas em 
projeto de lei de conversão 
da Medida Provisória (MP) 
733/2016, foram aprovadas 
ontem pelo Senado e seguem 
para sanção presidencial.

Pelo projeto (PLV 24/2016), 
a liquidação das dívidas con-
traídas até 31 de dezembro 
de 2011 no Banco do Nor-
deste (BNB) ou no Banco da 
Amazônia (Basa) poderá ser 
feita com descontos variá-
veis de 15% a 95% e de 10% 
a 85%, conforme o valor e a 
localização do município. Os 
descontos serão aplicados por 
cinco faixas de valores da dí-
vida atualizada (os montantes 
originais variam de R$ 15 mil 
a mais de R$ 500 mil). Estão 
previstos prazo de carência 
até 2020 e juros favorecidos.

O texto permite que a Com-
panhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf) e o 
Departamento Nacional de 
Obras contra a Seca (Dnocs) 
usem o mesmo procedimento 
para oferecer quitação de 
dívidas vencidas de pessoas 
físicas relativas à venda de 
lotes e ao uso de irrigação.

Presidente da comissão 
mista que analisou a MP, o 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-PE) afirmou que 
a solução prevista no projeto 
de conversão evitará o prosse-
guimento de leilões das terras 
dos agricultores, “a preços vis”, 
pelos bancos credores. Para 
Bezerra, o agricultor agora 
conservará em seu poder 
o principal meio para seu 
trabalho, “que é a terra para 

produção de alimentos”.
Fátima Bezerra (PT-RN) e 

Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) criticaram o governo 
pelos vetos ao projeto de lei de 
conversão que resultou da MP 
707/2015, da então presidente 
Dilma Rousseff. Fátima disse 
que as novas regras instituídas 
pelo projeto de conversão 
da MP 733 não resolveram 
algumas pendências que 
estavam solucionadas pela 
MP 707/2015. Mesmo assim, 
as duas senadoras votaram a 
favor do projeto de conversão 
da MP 733 para evitar maiores 
prejuízos aos agricultores.

Ao anunciar votos favorá-
veis, José Pimentel (PT-CE) e 
Humberto Costa (PT-PE) cri-
ticaram o veto ao perdão das 
dívidas rurais no valor de até 
R$ 10 mil, também previsto no 
projeto de conversão da MP 
707/2015. Segundo Pimentel, 
os bancos credores já tinham 
se manifestado pela anistia 
dessas dívidas, pelo fato de o 
custo para administrá-las ser 
superior ao seu próprio valor.

Os vetos foram feitos pelo 
então presidente interino 
Michel Temer, sob alegação 
de “impertinência temática”. 
Posteriormente, Temer editou 
a MP 733/2016, com novas 
regras para a renegociação.

Extensão
Valdir Raupp (PMDB-RO) 

agradeceu o acolhimento 
de emenda dele ao PLV 24, 
estendendo o benefício a pro-
dutores da Região Norte — o 
texto original só contemplava 
os agricultores do Nordeste. 
A emenda foi acatada pelo 
relator na comissão mista, de-
putado Júlio Cesar (PSD-Pi).

— Assim estaremos pos-
sibilitando que milhares de 
produtores não percam suas 
propriedades — disse Raupp.

Vanessa e Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) também aplaudi-
ram a extensão dos benefícios 

ao Norte. Flexa pediu a Temer 
que não vete a alteração.

Para José Agripino (DEM-
RN), a sessão de ontem foi 
“um dia de solução” para os 
pequenos agricultores endi-
vidados do Nordeste.

Apelo
Engrossando o apelo a 

Temer para que sancione 
sem vetos o projeto, Roberto 
Muniz (PP-BA) sugeriu que os 
bancos façam mutirão para 
renegociar as dívidas rapi-
damente, pois os agricultores 
precisam começar a trabalhar 
a terra já em outubro.

Ao elogiar a aprovação da 
MP, Antonio Carlos Valadares 
(PSB-SE) negou que as nego-
ciações de crédito rural sejam 
um benefício descabido: 

— Se levarmos em conta o 
subsídio e as renúncias fiscais 
ao setor automobilístico e os 
lucros dos bancos com a polí-
tica de juros, esse incentivo ao 
agricultor é mais do que justo.

Garibaldi Alves Filho 
(PMDB-RN) elogiou a obsti-
nação do relator e disse que 
agora, de fato, está se dando 
oportunidade ao Nordeste, e 
não “esmolas”, como ocorreu 
no governo Lula.

Alvaro Dias (PV-PR) louvou 
a aprovação da MP 733, mas 
afirmou que o Brasil precisa 
investir muito mais em inova-
ção e tecnologia para apoiar a 
produção rural. Segundo o se-
nador, a distribuição de renda 
no campo ainda é desigual e 
o país investe pouco em tec-
nologia e desenvolvimento.

Presidente da Comissão de 
Agricultura (CRA), Ana Amé-
lia (PP-RS) saudou a aprova-
ção do projeto de conversão 
como uma conquista de todos 
os agricultores brasileiros.

— Essa MP era fundamen-
tal, inadiável. Muitos estavam 
com a propriedade penhora-
da pela execução judicial de 
dívida — observou.
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Nova regra para renegociar 
dívida rural segue à sanção
Agricultores de regiões atendidas pela Sudene e pela Sudam poderão renegociar ou quitar com 
desconto débitos contraídos até 2011, determina projeto de conversão aprovado ontem no Senado

Senadores comemoraram aprovação: medida vai evitar que muitos agricultores endividados percam as propriedades 

Alvaro Dias (PV-PR) disse 
ontem em Plenário que repu-
dia a tentativa da Câmara dos 
Deputados de aprovar projeto 
anistiando os que cometeram 
o crime de caixa dois (uso de 
dinheiro em campanhas, sem 
declaração à Justiça). Para 
o senador, a tentativa é uma 
“afronta ao bom senso”.

— É oportuno discutir fi-
nanciamento de campanha 
eleitoral. Certamente esse não 
é o momento de voltar atrás 
para passar a borracha sobre 
atos praticados de forma ilícita. 
Não me parece ser o caminho 
para que encontremos um 
modelo de financiamento de 
campanha eleitoral compatível 
com as exigências da socieda-
de brasileira — disse.

Humberto Costa 
(PT-PE) criticou a 
diretriz na renego-
ciação das dívidas 
estaduais adota-
da pelo governo 
Michel Temer, que, para ele, 
privilegia São Paulo, Minas e 
Rio Grande do Sul. Os mesmos 
critérios, disse, não são apli-
cados ao Nordeste e ao Norte.

— Concede folga de R$ 50 
bilhões para alguns estados, 
enquanto Norte e Nordeste, 
que cumpriram suas respon-
sabilidades, não são atendidos 
em R$ 8 bilhões para equacio-
namento de que necessitamos.

Ele disse que negocia com 
governadores nordestinos para 
que sejam adotados os mesmos 
critérios para todos os estados.

Wellington Fa-
gundes (PR-MT) 
destacou em dis-
curso a importân-
cia de o Congresso 
concluir a votação 

do projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 
2017. Falta votar destaques 
ao texto. O senador lembrou 
que o governo já mandou ao 
Congresso a própria peça or-
çamentária e que os parlamen-
tares não podem repetir o que 
aconteceu em 2015, quando a 
LDO foi votada em dezembro.

— O assunto é importante, 
pois não adianta o governo ini-
ciar obras sem recursos e elas 
ficarem paralisadas. Temos que 
dar soluções imediatas aqui, 
votando as matérias urgentes.

Fátima Bezerra 
(PT-RN) informou 
em Plenário que o 
ex-presidente Lula 
estará hoje em Na-
tal, em um ato de 
apoio aos candidatos do PT à 
prefeitura da capital e à câmara 
municipal. Lula também par-
ticipará de manifestações em 
defesa dos direitos trabalhistas 
e de programas sociais e contra 
propostas como a que limita os 
gastos públicos à inflação do 
ano anterior (PEC 241/2016). 
A senadora criticou a proposta:

— isso significa que nenhum 
centavo novo vai chegar para 
construir escolas, pré-escolas, 
creches, melhorar as universi-
dades públicas, a educação bá-
sica, o salário dos professores.

Eduardo Amorim 
(PSC-SE) comemo-
rou em Plenário a 
aprovação da MP 
733/2016, sobre 
renegociação das 

dívidas de produtores rurais do 
Norte e Nordeste. Ele explicou 
que a renegociação é necessá-
ria porque, no Nordeste, a grave 
seca prejudicou as plantações e 
as criações, deixando os produ-
tores sem condições de pagar 
suas dívidas e de produzir.

— O grande beneficiário é o 
Brasil. Reerguer os produtores 
rurais, dando-lhes condições 
de voltar a plantar, é prestigiar 
a agricultura, único setor que 
continuou a contratar.

O senador também lamentou 
a morte, por afogamento, do 
ator Domingos Montagner.

Ana Amélia (PP-
RS) leu ontem em 
Plenário nota da 
Associação Nacio-
nal dos Procurado-
res da República 
(ANPR) de repúdio à “detur-
pação” de esclarecimentos 
prestados pela força-tarefa da 
Lava Jato em entrevista coleti-
va concedida dia 14, quando 
foi apresentada denúncia 
contra o ex-presidente Lula 
na Justiça Federal.

Assinada pelo presidente 
da ANPR, José Cavalcanti, a 
nota afirma que o Ministério 
Público Federal, por seus 13 
procuradores que assinam a 
acusação, “apenas cumpriu 
sua obrigação constitucional”.  
Lula foi acusado de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro .

Alvaro: tentativa 
de aprovar anistia a 
caixa dois é afronta

Para Humberto, 
governo de Temer 
discrimina Nordeste

Wellington pede 
pressa na conclusão 
da votação da lDo

Fátima anuncia 
presença de lula 
em atos em Natal

Eduardo Amorim 
elogia MP que 
favorece agricultor

Ana Amélia lê nota 
de procuradores em 
defesa da lava Jato
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O SENADO APROVOU on-
tem a medida provisória que 
extingue 10.462 cargos comis-
sionados no Poder Executivo. 
Destinados a funções de dire-
ção, chefia e assessoramento, 
eles são de livre nomeação e 
exoneração pelas autoridades 
responsáveis, sem necessidade 
de concurso público.

A MP 731/2016 permite 
que o Executivo substitua 
esses cargos por funções de 
confiança privativas de servi-
dores efetivos. Aprovada com 
alterações feitas pela comissão 
mista, a proposta segue para 
sanção presidencial.

Decretos
Para concretizar a extin-

ção dos cargos, o Executivo 
precisará editar decretos 
presidenciais aprovando as 
novas estruturas regimentais 
ou estatutárias dos órgãos nos 
quais as funções de confiança 
forem alocadas.

O governo alega que a me-
dida faz parte do processo 
de profissionalização da 
administração federal, o que 
abrange a redução de cargos 
para servidores sem vínculo. 
Além disso, argumenta o 
governo, haverá redução de 
despesas de pouco mais de 
R$ 250 milhões ao ano.

O texto aprovado foi o do 
projeto de lei de conversão 

apresentado pelo relator, de-
putado Hildo Rocha (PMDB-
BA), na comissão mista da MP. 
Ele incorporou 12 emendas 
apresentadas por parlamen-
tares, que desfazem a revo-
gação total de algumas leis de 
organização administrativa de 
órgãos, proposta pelo texto 
original da medida. A revo-
gação dessas leis, passa a ser 
apenas parcial.

Senado aprova extinção de 
10.462 cargos comissionados
Medida depende da edição de decretos sobre novas estruturas para os órgãos e permite a substituição 
dessas vagas, que não exigem concurso, por funções de confiança a serem exercidas por servidor efetivo

Aloysio Nunes presidiu a última sessão deliberativa antes das eleições municipais  

Evento inaugural do observatório discutiu estratégias para diminuir problema 
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Rose lamenta falta de 
autorização de verba 
para Enem e Fies

lopes aponta manobra  
para inviabilizar 
candidatura em Macaé

Senadores elogiam 
trabalho da equipe 
de Comunicação

Já pOde Ser vOtAdA vAlidAçãO 
de AtOS AdMiniStrAtivOS

FiM dAS COligAçõeS pASSA 
pOr 4ª SeSSãO de diSCuSSãO

ChegA AO SenAdO Mp que 
liberOu verbA pArA OliMpíAdA

prOJetO gArAnte trAnSpOrte 
grAtuitO AOS idOSOS

Rose de Frei-
tas (PMDB-ES) 
lamentou que 
o Congresso 
não tenha se 
reunido para 
analisar projeto 
que abre crédito para que o 
Ministério da Educação realize 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e implemente 
o Programa de Financiamento 
Estudantil (Fies).

A senadora afirmou que o 
resultado é o fraco desempe-
nho dos estudantes mostrado 
em pesquisas recentes.

— Qual é a educação que 
precisamos ter para que o Bra-
sil alcance um outro patamar 
de desenvolvimento? Essa 
ideia de agir só quando se tem 
recurso virou moda no Brasil.

Eduardo Lo-
pes (PRB-RJ) 
chamou a aten-
ção para um 
problema em 
Macaé (RJ), de-
vido à renúncia 
do candidato a vice, do PSB, de 
disputar eleições na chapa do 
candidato a prefeito, do PRB.

O senador teme que essa 
prática seja adotada por can-
didatos a vice inescrupulosos 
e dispostos a se venderem para 
inviabilizar a concorrência de 
candidatos a prefeitos.

— O vice pode ser comprado, 
fazer acordo e prejudicar a 
candidatura de um candidato 
a prefeito. Eu creio que, assim 
como acontece em Macaé, isso 
pode estar acontecendo em 
outras cidades do Brasil.

Ana Amélia (PP-RS) e Ga-
ribaldi Alves Filho (PMDB-
RN) elogiaram em Plenário 
os trabalhos da equipe de 
jornalismo do Senado. A se-
nadora destacou o trabalho 
da TV, da rádio, do jornal e 
da agência na cobertura 
do impeachment de Dilma 
Rousseff. Ela destacou a 
gestão da diretora da Se-
cretaria de Comunicação 
Social, Virgínia Malheiros 
Galvez, e a da diretora-geral 
do Senado, ilana Trombka. 

Garibaldi observou que 
os serviços prestados cres-
ceram ainda mais na gestão 
de Renan à frente da Mesa. 
Ele deu destaque especial à 
atuação da TV Senado.

A peC 48/2015, que convalida atos admi-
nistrativos com vícios jurídicos após o prazo 
de cinco anos, já pode ser votada em pri-
meiro turno no plenário do Senado. A quin-
ta sessão de discussão da proposta ocorreu 
ontem. O autor da peC, vicentinho Alves 
(pr-tO), argumenta que é preciso garantir 
segurança jurídica ao cidadão “que confiou 
na atuação do estado”. O texto exclui as si-
tuações de comprovada má-fé. Segundo 
vicentinho, a regra de convalidação já existe 
na esfera federal, com base na lei do pro-
cesso Administrativo, e o poder Judiciário 
vem reconhecendo a possibilidade de sua 
aplicação na esfera estadual.

A proposta de emenda à Constituição 
(peC) 36/2016, que extingue as coligações 
nas eleições proporcionais e estabelece 
cláusula de barreira para o funcionamento 
parlamentar de partidos políticos, pas-
sou pela quarta sessão de discussão no 
plenário do Senado ontem. A proposta, 
que reforça a exigência de fidelidade 
partidária, é discutida de forma conjunta 
com a peC 113-A/2015, da Câmara, que 
também trata de questões relacionadas 
ao sistema político e eleitoral. Agora as 
duas peCs precisam apenas de mais uma 
sessão de discussão antes da votação em 
primeiro turno.

Chegou ao Senado a Medida provisória 
(Mp) 734/2016, que liberou r$ 2,9 bilhões 
da união ao governo do estado do rio de 
Janeiro para auxílio nas despesas com os 
Jogos Olímpicos e paralímpicos. A Mp foi 
lida na sessão plenária de ontem. O pe-
dido de ajuda foi justificado pela queda 
da arrecadação de iCMS e dos royalties 
do petróleo e pela diminuição dos recur-
sos do Fundo de participação especial 
do estado do rio de Janeiro nos últimos 
meses. A situação levou o governador em 
exercício, Francisco dornelles, a decretar 
estado de calamidade pública em meados 
de junho.

Começou a tramitar no Senado o plS 
328/2016, que modifica o item da lei do 
estatuto do idoso que trata da gratuidade 
do transporte coletivo. O projeto preenche 
uma lacuna da lei ao definir a quem o idoso 
deve apresentar o documento de identi-
dade que comprove o direito ao benefício. 
A apresentação, pela proposta, deve ser 
feita ao poder público. Segundo o autor 
do projeto, Acir gurgacz (pdt-rO), “essa 
lacuna na lei tem gerado muitos conflitos 
desnecessários no exercício da gratuidade 
dos idosos nos sistemas de transporte pú-
blico de algumas cidades”. O projeto está 
na Comissão de direitos humanos (Cdh).

Reajuste de taxa de terreno da União será limitado

Debate lista problemas para 
combater violência à mulher

O Plenário do Senado apro-
vou ontem a medida provisória 
que limitou a 10,54% o reajuste 
do foro e da taxa de ocupação 
de imóveis da União para o 
exercício de 2016. O valor 
equivale ao iGP-M, índice de 
inflação medido pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), 
acumulado em 2015. A MP 
732/2016 segue para sanção 
presidencial.

O texto foi aprovado na forma 
do projeto de lei de conversão 
(PLV 25/2016) apresentado 
por Ricardo Ferraço (PSDB-

ES), que relatou a medida na 
comissão mista.

O reajuste máximo incidirá 
sobre as plantas de valores 
genéricos (PVGs), que determi-
nam o valor do metro quadra-
do. As duas receitas são devidas 
quando há utilização privada 
de terreno pertencente à União 
e quando elas correspondem a 
2% (taxa de ocupação) do valor 
do terreno mais 0,6% (foro).

As duas receitas poderão ser 
pagas em parcela única ou em 
até seis cotas por meio de guias 
do documento de arrecadação 

de receitas federais (Darf). 
Para Ferraço, a medida é 

benéfica aos ocupantes de imó-
veis da União, “pois ainda que 
a planta de valores genéricos 
elaborada pelos municípios 
e pelo Distrito Federal ou a 
planilha referencial de preços 
de terras elaborada pelo incra 
autorizem um reajuste mais 
elevado, a atualização do valor 
do domínio pleno do terreno 
de propriedade da União está 
limitado a 10,54% sobre o valor 
do trecho correspondente para 
o exercício de 2015”.

O Observatório da Vio-
lência contra a Mulher do 
Senado promoveu ontem um 
debate sobre os obstáculos 
no combate ao problema.  A 
coordenadora de projetos do 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública, Olaya Hanashiro, 
destacou que o problema 
mais recorrente é a falta de 
preparo adequado dos órgãos 
e agentes públicos para o 
atendimento às vítimas. 

— A população não confia 
no atendimento das insti-
tuições policiais. Uma das 
coisas que afastam a mulher 
é a falta de adequação do 
equipamento público. 

Pesquisadora do fórum, 
Marina Pinheiro apresentou 
dados a respeito de como as 
mulheres se sentem em re-
lação à segurança. O estudo 
mostrou que 85% delas têm 
medo de ser vítimas de algum 
tipo de agressão sexual

 De acordo com o coorde-
nador do instituto DataSena-
do, Marcos Ruben de Oliveira, 
as mulheres que trabalham 
fora têm 77% mais chances 
de denunciar o agressor do 

que as que não trabalham. 
Além disso, a mulher com 
nível fundamental tem 185% 
mais chances de ser vítima de 
violência comparada à que 
tem curso superior.

Gerente do instituto Avon, 
Daniela Grelin  ressaltou que 
não é apenas a violência física 
e sexual que contribui para a 
insegurança das mulheres.

— Em muitos casos, a 
vítima sequer se reconhece 
como vítima e sequer reco-
nhece as formas de violência.  

O observatório também 
ouviu Fiona Macaulay, da 
Universidade de Bradford, na 
inglaterra. Ela afirmou que 
a violência contra a mulher 
é fruto de uma reprodução 
socialmente tolerada de 
comportamentos violentos 
por parte dos homens.

— A violência tem uma 
função social para o homem.  

O observatório foi instalado 
pelo Senado em março  para 
ser um centro de referência  
sobre o assunto. O projeto  
foi de Simone Tebet (PMDB-
MS). O debate de ontem foi 
o primeiro evento do órgão.


