
O resultado das eleições municipais deste 
ano mostra que a organização da política 
brasileira inibe a participação feminina, disse 
a procuradora especial da Mulher no Senado, 
Vanessa Grazziotin. Dos eleitos ao cargo de 
prefeito, menos de 12% são mulheres.

Para a senadora, a baixa representatividade 
feminina não se deve à falta de interesse da 
mulher, mas  a dificuldades do sistema político-
-partidário. Na avaliação dela, o problema da 
sub-representação feminina na política precisa 
ser enfrentado com mudanças na legislação.  4

As cúpulas do Senado 
e da Câmara ganharam 
iluminação especial em 
referência à campanha No-
vembro Azul, para orientar 
sobre o câncer de próstata 
e sobre os exames que o 
homem deve fazer. Este ano 
o movimento foi ampliado 
para chamar a atenção não 
somente para esse tipo de 
câncer, mas também para 
promover a saúde integral 
do homem. Além disso, 
busca-se conscientizar pais 
e responsáveis por crianças 
e adolescentes.

A mobilização de alerta 
foi iniciada no Brasil em 
2008 pelo Instituto Lado a 
Lado pela Vida, pioneiro 
no alerta sobre o câncer 
de próstata, com a cam-
panha Um Toque, Um 
Drible. Quatro anos depois, 
inspirado no movimento 
internacional Movember, 
o instituto lançou o No-
vembro Azul, que ocorre 
anualmente.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, autorizou 
a iluminação colorida na 
cúpula da Casa.

O presidente do Senado, Renan Calheiros, 
promulgou ontem resolução que cria a Insti-
tuição Fiscal Independente no âmbito na Casa. 
O novo órgão vai acompanhar o desempenho 
fiscal e orçamentário do país.

A instituição será comandada por um conse-

lho diretor composto por um diretor-executivo,  
cuja indicação será feita pelo presidente do 
Senado, e por dois diretores: um indicado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos e outro 
pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.  2

Congresso se ilumina de azul 
contra o câncer de próstata

Instituição Fiscal Independente é criada no Senado

Vanessa: sistema político inibe participação da mulher
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Debatedores criticam PEC do Teto 
e pedem mudança na tributação
Durante reunião na Comissão de Assuntos Econômicos, Requião informou que ele e outros senadores vão apresentar uma proposta alternativa

A audiência ontem na 
Comissão de Assun-
tos Econômicos foi 

marcada por duras críticas 
à PEC 55, que estabelece 
teto para os gastos públicos 
por 20 anos. Roberto Re-
quião informou que ele e 
outros senadores estão tra-
balhando para apresentar 
proposta que substitua a 
PEC. O presidente do Con-
selho Federal de Econo-
mia, Júlio Miragaya, disse 
que o país precisa mudar 
o modelo tributário, e não 
jogar o ajuste nas costas 
dos mais pobres. A profes-
sora da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro Esther 
 Dweck criticou a tentativa 
do governo de constitucio-
nalizar uma regra fiscal.  3 Roberto Requião (D) diz que não se deve mexer em conquistas sociais, durante audiência presidida por Gleisi Hoffmann (2ª à esq.), com Esther Dweck e Júlio Miragaya

Iluminação especial chama a atenção para promover saúde do homem

Política no país é feita por e para homens, diz senadora

Renan e outros senadores da Mesa do Senado: funcionamento da instituição será regulamentado pela Comissão Diretora

Projeto antecipa 
feriados para 
segunda-feira  2

Sugestão popular 
quer fim de isenção 
tributária a igreja  2
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AgendA

O PRESIDENTE DO Senado, 
Renan Calheiros, promulgou a 
Resolução 42/2016, que cria a 
Instituição Fiscal Independen-
te (IFI) no âmbito do Senado. 
O objetivo é acompanhar o 
desempenho fiscal e orça-
mentário do país. A iniciativa, 
que integra a Agenda Brasil, 
ainda será regulamentada pela 
Comissão Diretora.

O texto consta da edição 
do Diário Oficial da União de 
ontem e teve origem em pro-
jeto da Mesa do Senado (PRS 
61/2015), aprovado em março. 
Ao apresentar a proposta, a 
Comissão Diretora ressaltou 
que a Instituição Fiscal Inde-
pendente atuará “em favor da 
estabilidade macroeconômica 
que promova o crescimento 
econômico, com justiça social”.

De acordo com o texto, a 
instituição será dirigida por 

um conselho diretor composto 
de três membros: um diretor-
-executivo indicado pelo 
presidente do Senado e dois 
diretores indicados, respecti-
vamente, pelas Comissões de 
Assuntos Econômicos (CAE) e 
de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e 
Controle (CMA) do Senado.

Os indicados serão submeti-
dos a arguição pública e terão 
mandato de quatro anos, não 

admitida a recondução.
Os membros do Conselho 

Diretor não poderão exercer 
outra atividade profissional, 
inclusive gestão operacio-
nal de empresa ou filiação 
político-partidária. 

Já o Conselho de Assessora-
mento Técnico será composto 
por até cinco membros indi-
cados pelos diretores. 

A comissão vai se reunir 
mensalmente.

Senado cria Instituição 
Fiscal Independente
A resolução que criou o novo órgão na estrutura do Senado foi promulgada ontem pelo presidente 
Renan Calheiros. A instituição vai acompanhar o desempenho fiscal e orçamentário do país  

Dário propõe antecipação de 
feriados para segundas-feiras

Imposto de Renda poderá 
incidir sobre doações e herança

Cidadã sugere que igrejas passem a pagar imposto

Para minimizar os prejuízos 
que os feriados provocam no 
setor produtivo, Dário Berger 
(PMDB-SC) quer antecipá-los 
para as segundas-feiras. De 
acordo com o PLS 389/2016, 
de autoria dele, sempre que 
um feriado cair entre terça e 
sexta-feira, será antecipado 
para a segunda-feira.

A proposta não afeta os 
feriados de datas simbólicas 
como 1º de janeiro, 1º de 
maio, 7 de setembro e 12 de 
outubro, nem Natal, Carnaval, 

Corpus Christi e Sexta-feira 
Santa. A medida também não 
valerá para feriados que caí-
rem aos sábados e domingos.

Dário afirmou que o excesso 
de feriados é nocivo para em-
presas e trabalhadores e para 
a arrecadação dos governos. 
Segundo ele, a “quase tradi-
ção” do brasileiro de estender 
feriados compromete o traba-
lho nos dias úteis seguintes.

O projeto aguarda recebi-
mento de emendas na Comis-
são de Educação e Cultura.

Bens adquiridos por doa-
ção ou herança acima de R$ 5 
milhões poderão ser taxados 
com Imposto de Renda, caso 
seja aprovado o PLS 300/2016. 
Hoje são isentos de imposto. 
Pela proposta de Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), só 
não haverá tributação de IR 
se o beneficiário for o cônjuge 
ou o companheiro do doador.

O projeto aguarda relató-
rio de Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).  

Bezerra explica, na justi-

ficativa, que ao texto tenta 
corrigir a “má distribuição da 
carga tributária”. Afirma que 
estudos mostram que os po-
bres sofrem mais com a carga 
tributária que a população de 
renda mais alta: “De acordo 
com o Ipea [Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada], 
os brasileiros que ganham 
até dois salários mínimos 
trabalham 197 dias por ano 
para pagar impostos. Já os que 
recebem mais de 30 salários 
mínimos destinam 106 dias 
por ano”. 

A imunidade tributária das 
igrejas, prevista na Consti-
tuição, pode acabar. Já está 
sendo analisada pelo Senado 
uma sugestão popular (SUG 
2/2015) que propõe a extinção. 
O texto aguarda parecer na 
Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa 
(CDH) e já recebeu mais de 
79 mil votos de apoio e qua-
se 4 mil contrários, no site 
Consulta Pública, do Portal 
e-Cidadania, do Senado.

O senador José Medeiros 
(PSD-MT), relator na CDH, 
disse que pretende apresentar 
seu relatório ainda neste mês.

— Há argumentos de toda 
sorte. Há argumentos de que 
as igrejas usam isso para en-
riquecer seus comandantes. 
Outros argumentos de que as 
igrejas prestam um relevante 
serviço social e que as igrejas 
fazem parte do papel que é 
do Estado, levando cursos de 
formação, apoio psicológico 

e outros. São argumentos 
que devem ser levados em 
conta de ambas as partes, mas 
não temos ainda formada a 
convicção a respeito do tema 
— declarou o senador.

Conforme a Constituição, 
a proibição de os entes fe-
derativos criarem impostos 
sobre templos de qualquer 
culto compreende apenas 
“o patrimônio, a renda e os 
serviços relacionados com 
as finalidades essenciais das 
entidades”. 

A imunidade tributária 
pode ser entendida como 
uma extensão de outros man-
damentos da Constituição, 
como a garantia à liberdade 
de crença e o livre exercício de 
cultos religiosos. Assim, locais 
de culto não pagam IPTU, os 
veículos usados pelo templo 
não pagam IPVA e das doa-
ções e dízimos recebidos não 
é cobrado Imposto de Renda.

A sugestão popular foi inclu-

ída, em março de 2015, na pá-
gina Ideia Legislativa do Portal 
e-Cidadania por Gisele Suhett 
Helmer, do Espírito Santo. Em 
19 de junho do ano passado, 
a sugestão alcançou 20 mil 
apoiadores pela internet, nú-
mero mínimo exigido para a 
proposta ser analisada pelos 
senadores. Ao final do proces-
so, eles poderão transformá-la 
em uma proposta de emenda 
à Constituição (PEC).

Para Gisele, “os constantes 
escândalos financeiros que lí-
deres religiosos protagonizam 
estão tornando-se o principal 
motivador da ideia de que 
a imunidade tributária das 
igrejas deve ser banida”. Ela 
defende que “o Estado é uma 
instituição laica e qualquer 
organização que permite o en-
riquecimento de seus líderes e 
membros deve ser tributada”.

 `Plenário  discursos
9h A sessão é não deliberativa, destinada a pronunciamentos e avisos da Mesa Diretora.

Renan Calheiros se reúne com membros da Mesa, que vai regulamentar a IFI

 � Sugira ou opine sobre ideias 
sugeridas: http://bit.ly/IdeiaLegis

nota pública da Presidência do Senado
O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), não é réu em 

nenhum processo judicial e, portanto, não está afetado pela manifestação 
dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda inconclusa.

O presidente do Senado responde a inquéritos e reitera que todos são 
por ouvir dizer ou interpretações de delatores.

O presidente lembra ainda que todos os processos serão arquivados por 
absoluta ausência de provas, exatamente como foi arquivado o primeiro 
inquérito.

Assessoria de Imprensa
Presidência do Senado Federal
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O PRESIDENTE DO Conselho 
Federal de Economia, Júlio 
Miragaya, fez duras críticas à 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 55/2016, que es-
tabelece limites para os gastos 
públicos. Em audiência na Co-
missão de Assuntos Econômi-
cos (CAE) ontem, ele lembrou 
que a entidade aprovou duas 
notas contra a iniciativa, sendo 
uma delas por unanimidade, 
mesmo numa plenária formada 
por economistas de diferentes 
escolas econômicas.

Para o presidente do conse-
lho, o Brasil precisa retomar  
o quanto antes o crescimento, 
mas não a qualquer preço, e sim 
preservando a inclusão social e 
a distribuição de renda. O pro-
blema, a seu ver, está no atual 
modelo tributário, que classi-
ficou de “altamente regressivo, 
economicamente irracional e 
socialmente injusto”.

— Em nosso sistema, 72% da 
arrecadação se dão sobre o con-
sumo e sobre a renda do traba-
lho, ficando a tributação sobre 
a renda do capital e a riqueza 
em segundo plano. Estamos 
na contramão do restante do 
mundo. Em lugar deste debate, 
adota-se o caminho mais fácil: 
joga-se o ônus sobre os mais 
pobres — afirmou Miragaya.

Segundo ele, o governo 
traça um falso diagnóstico, 
identificando uma suposta e 
inexistente gastança do setor 

público, responsabilizando 
despesas com saúde, educação, 
previdência e assistência social 
pelo aumento do deficit.

— Com isso, omite as efetivas 
razões, que são os gastos com 
juros da dívida pública, res-
ponsáveis por 80% do deficit 
nominal, as excessivas renún-
cias fiscais, o baixo combate 
à sonegação e a frustração da 
receita —argumentou.

Arrecadação
Opinião semelhante tem a 

professora Esther Dweck, da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), para quem 
o governo faz um diagnóstico 
errado da economia, o que re-
sulta em remédio equivocado.

— A redução no resultado 
primário pode ser explicada 
mais pela queda da arrecada-
ção do que pelo aumento da 
despesa — observou.

Esther Dweck também criti-
cou a tentativa do governo de 
constitucionalizar uma regra 
fiscal, algo que não é feito por 
quase nenhum país do mundo.

— As regras fiscais precisam 
ser flexíveis para se adaptarem 
a situações econômicas diver-
sas. A PEC não tem nenhum 
diálogo da política fiscal com 
a situação econômica. Está 
colocando a política fiscal no 
piloto automático.

A professora também criticou 
as mudanças aprovadas pela 
Câmara dos Deputados, entre 

elas a necessidade de projeto 
de lei complementar para rever 
a regra a partir do décimo ano 
de vigência da emenda cons-
titucional. Originalmente, o 
governo havia previsto projeto 
de lei ordinária, que é mais 
fácil de ser aprovado por exigir 
maioria simples.

Ausências
A presidente da CAE, Gleisi 

Hoffmann (PT-PR), e a senado-
ra Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) lamentaram a ausência de 
representante do Ministério da 
Fazenda na audiência e disse-
ram que o governo não tem 
interesse em debater a questão 
com o Parlamento.

— O que estamos discutindo 
não é a mera limitação de gastos 
públicos, mas um projeto de 
país. Quem não deve não teme. 
Se a PEC é tão boa quanto eles 
dizem, venham para o debate 
— disse Vanessa.

A ausência de representantes 
do Executivo e de senadores 
governistas também foi cri-
ticada por Roberto Requião 
(PMDB-PR). Segundo ele, a 
proposta destrói a sociedade 
de bem-estar social e abre 
caminho para a construção de 
um Estado mínimo, que segue 
exclusivamente os interesses 
do capital financeiro.

— É a precarização do Es-
tado e a prevalência absoluta 
do Banco Central, controlada 
pelo mercado e pelos rentistas. 
[Senadores governistas] não 
querem debater as razões pela 
qual aprovam a PEC porque 
simplesmente estão cumprindo 
o mandato que lhe foi outor-
gado pelo dinheiro dos finan-
ciadores de suas campanhas.

Paulo Rocha (PT-PA), por sua 
vez, lamentou a pressa com 
que a PEC está avançando no 
Congresso e conclamou os mo-
vimentos sociais a se mobiliza-
rem contra a medida. Segundo 
ele, apenas 16 senadores estão 
declaradamente resistindo à 
PEC. Para Rocha, a PEC tem o 
aval da imprensa, que estaria 
omitindo os reais impactos da 
proposta na vida da população.

Roberto Requião (PMDB-
PR) informou ontem, duran-
te a audiência da CAE, que 
senadores da oposição estão 
trabalhando na elaboração 
de texto alternativo à PEC do 
Teto de Gastos. O parlamentar 
explicou tratar-se de uma saída 
para superar a crise sem mexer 
nas conquistas sociais do povo 
brasileiro:

— Hoje o meu gabinete, o 
gabinete de Gleisi Hoffmann 
e os de uma série de senadores 
estão discutindo a possibili-
dade de apresentarmos um 
substitutivo geral, feito a partir 
do ponto de vista do interesse 
nacional para superar a crise 
— explicou o senador.

Requião aproveitou para 
convidar os dois palestrantes 
que participaram da audi-
ência para contribuir com a 
iniciativa.

Fraude
Na fase de debates da reu-

nião, a coordenadora do mo-
vimento Auditoria Cidadã da 
Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, 
cobrou a sustação da trami-
tação da proposta de emenda 
constitucional.

Segundo ela, o texto burla 
dispositivos da Constituição 
federal, além de favorecer 

um esquema fraudulento 
operado por empresas estatais 
não dependentes que emitem 
debêntures (títulos de crédito 
de longo prazo emitidos por 
empresas de capital aberto), 
provocando danos financeiros, 
econômicos e patrimoniais 
ao país.

Há um artigo da PEC, o 102 
no seu parágrafo sexto, que 
deixa de fora do teto as depesas 
com aumento de capital dessas 
novas estatais, que já funcio-
nam em Belo Horizonte, São 
Paulo, Porto Alegre e também 
no estado do Paraná, conforme 
a coordenadora.

— Estamos criando empre-
sas estatais não dependentes  
que emitem debêntures, um 
esquema de financeirização 

muito semelhante ao que 
quebrou a Grécia. E a PEC, que 
congela todas as despesas pri-
márias, destina recursos para 
esse tipo de empresa. Vejam 
quantas ilegalidades!

Para ela, trata-se de esquema 
fraudulento que cria dívida 
pública e transfere recursos  
para o setor financeiro privado, 
sem transparência.

— Pedimos para sustar a tra-
mitação da proposta a fim de 
instituir uma comissão de pe-
ritos para realizar diligências e 
apurar a denúncia — afirmou. 

O tema já foi discutido em 
setembro passado numa audi-
ência da Comissão de Direitos 
Humanos (CDH), quando es-
pecialistas condenaram o PLS 
204/2016, que trata do assunto.

Na opinião dos economistas, a proposta sacrifica os mais pobres e preserva os mais ricos, além do pagamento de juros e da renda de capital

Oposição estuda apresentar texto alternativo à proposta

PEC do Teto é criticada em audiência
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José Medeiros (PSD-
MT) criticou as ocu-
pações de escolas e a 
resistência da oposição 
à reforma do ensino 
médio, ressaltando que 
os pontos controversos 
dessa medida têm sido 
tema de debate há 20 
anos e já foram defen-
didos pelo PT.

Ele disse que as es-
colas ocupadas são 
ambiente pouco sau-
dável para os jovens e 
destacou a influência 
ideológica nos currí-
culos escolares.

— Tem muito profes-
sor que se converteu a 
uma certa linha e não 
consegue, não faz nem 
de má-fé, ele acha que 
está fazendo um bem 
ao mundo e está fazen-
do uma pregação que 
não tem a tolerância 
nem o contraditório.

Pastor Valadares 
(PDT-RO) pediu ao 
governo federal que 
acelere a transposição 
dos servidores dos 
antigos territórios de 
Rondônia, Roraima e 
Amapá para os quadros 
da União, como garan-
tem as Emendas Cons-
titucionais 60/2009 e 
79/2014.

Ele reclamou de lenti-
dão. No caso de Rondô-
nia, a emenda é do fim 
de 2009, mas até agora 
apenas 1.710 servidores 
foram beneficiados. Ele 
destacou a economia 
gerada com a mudança.

— O governo [de 
Rondônia] estima que 
a incorporação pelo 
quadro da União dos 
funcionários admitidos 
até março de 1987 gera 
uma economia de R$ 30 
milhões por mês, que 
poderão ser investidos 
em segurança, saúde, 
educação ou valoriza-
ção das carreiras.

Medeiros: PT 
já defendeu 
reforma curricular

Pastor Valadares 
pede atenção a 
servidores de Ro
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Participantes da audiência protestam contra a PEC que limita gastos públicos

Gleisi Hoffmann, entre os debatedores: para a senadora, governo não tem interesse em discutir a proposta com o Congresso
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O PEQUENO NúMERO de 
mulheres eleitas nas eleições 
municipais deste ano se deve 
a problema estrutural na 
organização da política brasi-
leira, que inibe a participação 
feminina. A avaliação é da pro-
curadora especial da Mulher 
no Senado, senadora Vanessa  
Grazziotin (PCdoB-AM).

— A mulher não participa 
da política porque a política 
no Brasil é feita por homens 
e para homens — afirmou.

Segundo ela, o resultado das 
eleições municipais reforça a 
análise de que há discrimi-
nação, um indicativo de que 
o Brasil ainda não vive uma 
democracia avançada.

Na avaliação da senadora, 
a baixa representatividade 
feminina não se deve à falta 
de interesse da mulher, mas 
às dificuldades encontradas 
no sistema político-partidário. 
Vanessa ressalta que são os 
homens que detêm o comando 
do partido e eles não abrem es-
paço para a mulher. Ela conta 
que, muitas vezes, os partidos 
apenas registram mulheres 
para cumprir o número mí-
nimo da legislação, mas essas 
candidaturas femininas “não 
são para valer”.

A senadora lembrou que 
a mulher ainda enfrenta re-
sistência na família quando 

decide entrar para a política e, 
na maioria das vezes, precisa 
encarar a dupla jornada de 
trabalho.

Cotas
Para Vanessa, a proposta de 

emenda à Constituição (PEC 
98/2016) que garante cotas 
para as mulheres na política 
é importante. Aprovada em 
setembro de 2015 no Senado, 
a PEC assegura a cada gênero 
percentual mínimo de repre-
sentação nas próximas três 
legislaturas: 10% das cadeiras 
na primeira legislatura, 12% na 

segunda e 16% na terceira. A 
medida abrange a Câmara dos 
Deputados, assembleias le-
gislativas, Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e câmaras 
municipais. A proposta está 
em análise na Câmara.

Apesar de considerar a PEC 
um avanço, Vanessa defende 
uma reforma política pro-
funda, em que a questão do 
gênero seja colocada em evi-
dência. Ela disse que é preciso 
enfrentar, na legislação, o pro-
blema da sub-representação 
feminina na política.

— Queremos estabelecer 

listas preordenadas com al-
ternância de gênero. É o que 
a maior parte dos países adota 
— declarou.

Cenário atual
Atualmente, as mulhe-

res têm pouca participação 
em cargos eletivos no país. 
Menos de 12% de mulheres 
foram eleitas para o cargo de 
prefeito nas últimas eleições, 
com base em dados divulga-
dos pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Dos quase 
58 mil vereadores eleitos no 
último mês de outubro, ape-

nas 13,5% são mulheres. No 
total, considerando a disputa 
para as prefeituras e para as 
câmaras municipais, cerca de 
32% dos candidatos eram do 
sexo feminino. A população 
brasileira, no entanto, registra 
quase 52% de mulheres, de 
acordo com o IBGE.

No Congresso Nacional, 
a representação também é  
pequena. Cerca de 10% das 
cadeiras da Câmara e menos 
de 15% das vagas do Senado 
são preenchidas por mulheres. 
Segundo o TSE, o percentual 
é idêntico nas assembleias 
estaduais e menor ainda nas 
câmaras de vereadores.

Na tentativa de equilibrar 
esse cenário, a obrigatoriedade 
imposta de percentual míni-
mo de mulheres nas disputas 
eleitorais foi reforçada pela 
alteração na Lei 12.034/2009, 
que substituiu a expressão pre-
vista na lei anterior, o partido 
“deverá reservar”, por “preen-
cherá” um percentual mínimo. 
Com isso, o TSE entende que, 
na impossibilidade de registro 
de candidaturas femininas no 
percentual de 30%, o partido 
ou a coligação deve reduzir o 
número de candidatos do sexo 
masculino para se adequar às 
cotas de gênero.

(Com informações da 
Agência Brasil)

R o b e r t o  R e q u i ã o 
(PMDB-PR) criticou a 
proposta que limita os 
gastos públicos por 20 
anos. Para ele, a PEC do 
Teto significa a mudança 
de orientação econômica 
do país e o abandono de 
décadas de construção 
do Estado social. O go-
verno quer favorecer o 
mercado e os especula-
dores, disse.

Em sua visão, não ha-
verá retomada dos inves-
timentos privados com a 
economia em depressão 
e, para haver crescimen-
to, a política adotada teria 
que ser oposta à da PEC, 
com aumento dos gastos.

— Não há a mais remo-
ta possibilidade de algum 
crescimento econômico 
resultar de um regime 
fiscal de congelamento 
de gastos correntes e de 
investimento — afirmou.

Gleisi Hoffmann (PT-
PR) defendeu a realiza-
ção de mais audiências 
públicas no Senado para 
discutir a PEC do Teto.

Segundo ela, por trás 
de um discurso de ajuste 
das contas públicas, fun-
dado no aumento sem 
precedentes das despe-
sas, o governo esconde 
a queda nas receitas 
públicas em 2014 e 2015, 
ocasionada pela crise 
econômica mundial e 
pela desvalorização das 
commodities no mercado 
internacional.

— Nos últimos 16 anos 
nós não tivemos proble-
ma com a despesa. Aí 
nos dois últimos anos, 
tivemos problema com a 
despesa porque tivemos 
uma recessão e a receita 
caiu. Aí vamos cortar 
todas as despesas por 20 
anos? E deixar a popula-
ção sem serviços básicos?

Gleisi destacou que a 
dívida líquida cresceu 
31% no governo de Dilma, 
79% no de Lula e 752% no 
de Fernando Henrique 
Cardoso.

Se o Congresso legislas-
se de forma adequada, o 
STF não precisaria tomar 
decisões que estabele-
cem normas legais, disse 
Alvaro Dias (PV-PR). O 
senador lembrou que o 
STF está julgando se po-
lítico réu em ação judicial 
poderia estar na linha 
sucessória da Presidência 
da República e afirmou 
que, se o Congresso já 
tivesse aprovado projeto 
dele com esse objetivo, o 
Supremo não teria que 
decidir essa questão.

Alvaro reclamou ainda 
que projetos dele e de 
outros parlamentares 
contra a corrupção estão 
parados. Mas criticou a 
rapidez exigida para vo-
tação da proposta sobre 
o abuso de autoridade:

— Não é o momento 
para a aprovação de um 
projeto dessa natureza.

Mulher é discriminada na política, diz Vanessa
Na avaliação da senadora, a baixa representatividade feminina não se deve à falta de interesse da mulher, mas às dificuldades encontradas no sistema político-partidário

Requião: PeC do 
Teto é o abandono 
do estado social 

Queda de receitas 
gerou crise fiscal, 
avalia Gleisi

STF toma decisões 
porque Congresso 
é lento, diz Alvaro

Vanessa Grazziotin afirmou que os partidos apenas registram candidaturas de mulheres para cumprir a legislação

Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) classifi-
cou a PEC do Teto (PEC 
55/2016) de “atrocidade”. 
Ela destacou que o go-
verno quer impor limites 
aos gastos de todos os 
ministérios. Com isso, 
disse, quem precisa de 
saúde ou de escola pú-
blicas será prejudicado. 

Já os juros e serviços da 
dívida pública não terão 
limites, o que, para Va-
nessa, significa dizer que 
o mercado financeiro e 
os grandes investidores 
continuarão a ganhar.

Para ela, a base do 
governo procura impedir 
um amplo debate sobre 
a proposta, reduzindo 
ao máximo o número de 
audiências públicas nas 
comissões do Senado.

— Sem ter um voto, 
esse governo enviou uma 
PEC que é a essência do 
projeto neoliberal. Que 
transforma o nosso Es-
tado em Estado mínimo. 
Aquele Estado que não 
está nem aí para os pro-
blemas de desigualdade 
regional e da juventude.

Lúcia Vânia (PSB-GO) 
avaliou que a mudança 
no cenário político dos 
municípios representa 
uma renovação de es-
perança para os eleitores 
diante da crise política e 
econômica. A senadora 
destacou o voto como 
ferramenta do cidadão 
para influenciar o poder 
público e alertou para 
os desafios dos novos 
eleitos em corresponder 
à expectativa do povo.

Segundo ela, os ad-
ministradores munici-
pais terão trabalho para 
equilibrar as contas pú-
blicas. A desaceleração 
econômica e a elevação 
do desemprego, disse, 
aumentam a demanda 
por serviços públicos.

— O resultado das 
ações dos gestores mu-
nicipais será levado em 
conta nos futuros pleitos. 

Lasier Martins (PDT-
RS) defendeu a aprova-
ção de projeto dele que 
acaba com o sigilo das 
operações financeiras 
do BNDES. Ele infor-
mou que o relatório de 
Ataídes Oliveira (PSDB-
TO) sobre o PLS 7/2016 
já está pronto para ser 
votado na Comissão de 
Constituição e Justiça.

Para Lasier, a socieda-
de precisa saber quem 
são ou foram os bene-
ficiários de empréstimo 
do BNDES, com dinheiro 
público, a juros subsidia-
dos, inclusive no exterior.

A transparência em 
operações do BNDES, 
disse, poderá inibir a 
destinação de dinheiro 
público a projetos teme-
rários, desnecessários ou 
a empresas que tenham 
a preferência de autori-
dades públicas.

Proposta prejudica 
saúde e educação, 
afirma senadora

lúcia Vânia alerta 
para desafios de 
novos prefeitos 

lasier propõe 
fim de sigilo em 
operações do BnDeS
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