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Liminar afasta 
Renan Calheiros 
da Presidência
Decisão provisória do ministro do STF Marco Aurélio atende a pedido da Rede; Renan 
informou que receberá a notificação oficial às 11h de hoje no gabinete da Presidência

O pedido da Rede 
acatado pelo mi-
nistro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) 
Marco Aurélio baseia-
-se em decisão da própria 
Corte, semana passada, 
que tornou o senador réu, 
e em julgamento anterior, 
inconcluso, em que a maio-
ria considerou que réus 
não podem integrar a linha 
sucessória presidencial. O 
primeiro-vice-presidente 
do Senado, Jorge Viana, 
informou que a Mesa deve 
se reunir hoje.  2

CPI do Futebol 
analisa relatório 
final amanhã  8

Derrubada de 
casas no DF divide 
debatedores  7

Pauta do Congresso  
tem destaques 
à LDO e vetos  3

Plano de mobilidade 
urbana pode ter 
prazo maior  6

Desburocratização 
vai a votação hoje 
em comissão  8

Encartado 
nesta edição o 
informativo da 

Procuradoria da 
Mulher do Senado 

Requião critica retirar urgência 
sobre abuso de autoridade

Comissão pode votar diminuição 
das parcelas da dívida estadual

O relatório de Roberto 
Requião está pronto e ele 
quer que o Plenário vote esta 
semana. No entanto, Alvaro 
Dias anunciou que apresenta 
hoje requerimento para ex-

tinguir a urgência do projeto 
sobre abuso de autoridade. 
Outra iniciativa semelhante é 
de Ronaldo Caiado. Requião 
considerou isso “covardia” do 
Senado.  6

A Comissão de Assuntos 
Econômicos vota hoje a re-
dução das parcelas mensais 
das dívidas dos estados com 
a União. O projeto também 
suspende o pagamento das 

parcelas devidas de julho 
a dezembro. O relator, Ar-
mando Monteiro, apresentou 
substitutivo no qual restabe-
lece as contrapartidas dos 
estados.  3

Renan (E, ao lado de Viana) disse que se manifestará após a notificação oficial

Armando Monteiro recuperou texto original apresentado pelo Executivo

Requião, em entrevista, defende urgência do projeto e votação esta semana

Assédio moral: 
Não dá pra disfarçar, tem que acabar

Confira a programação em
senado.leg.br/institucional/procuradoria

Falta de mamógrafo adaptado 
dificulta acesso a exame 

Existem hoje cerca de 8 
milhões de mulheres com 
deficiência física no Brasil. 
Mas a maioria dos mamó-
grafos disponíveis nos hos-
pitais, públicos e privados, 
exige que a pessoa fique de 
pé para fazer o exame. 

Isso dificulta que cadei-
rantes, por exemplo, te-
nham acesso a diagnóstico 

precoce de tumores.
Lei sancionada em 23 de 

novembro, derivada de pro-
jeto de Ana Amélia, assegura 
às mulheres com deficiência 
acesso a equipamentos 
adequados para exames 
de prevenção, diagnóstico 
e tratamento dos cânceres 
de mama e de colo de útero 
no SUS.  4 e 5

Mamografia, feita de pé, é essencial para detecção de câncer de mama
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O MINISTRO DO Supremo 
Tribunal Federal (STF) Mar-
co Aurélio Mello concedeu   
liminar à Rede Sustentabilida-
de e afastou o senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL) da Pre-
sidência do Senado. A decisão 
tem caráter provisório até o 
julgamento definitivo no STF. 
A notificação oficial será rece-
bida hoje por Renan, às 11h, no 
gabinete da Presidência.

“Defiro a liminar pleiteada. 
Faço-o para afastar não do 
exercício do mandato de se-
nador, outorgado pelo povo 
alagoano, mas do cargo de 
presidente do Senado o se-
nador Renan Calheiros. Com 
a urgência que o caso requer, 
deem cumprimento”, escreve o 
ministro no despacho.

A medida foi pedida pela 
Rede em razão de decisão 
proferida pelo STF na semana 
passada, que tornou Renan 
Calheiros réu. Antes disso, em 
novembro, a Corte começou 
a julgar ação (ADPF 402) na 
qual a Rede pede que o Su-
premo declare que réus não 
podem fazer parte da linha 
sucessória da Presidência da 
República. Os seis ministros 
que votaram foram a favor do 
impedimento, mas pedido de 
vista do ministro Dias Toffoli 
adiou a decisão final. 

A Comissão Senado do Fu-
turo apresenta hoje, às 11h, 
em evento no Prodasen, o 
relatório sobre a tecnologia 
da informação e o processo 
legislativo do futuro, política 
pública eleita pela comissão 
para análise em 2016. O docu-
mento embasou o parecer do 
colegiado a respeito do tema.

No relatório, estão reunidas 
informações das audiências 
públicas feitas pela comissão 
em parceria com a Secretaria-
-Geral da Mesa do Senado e 
o Prodasen, no contexto do 
Programa de Modernização 
dos Sistemas Legislativos e 
Parlamentares. O documento 
sugere ações de investimentos 
estratégicos.

O programa prevê a subs-
tituição e o desenvolvimento 
de sistemas que atendem as 
necessidades do processo 
legislativo. O foco é o futuro 

do processo legislativo e o po-
tencial de contribuição que a 
tecnologia da informação pode 
ter para a próxima década.

Cada audiência pública foi 
seguida de uma oficina, vol-
tada para o público interno do 
Senado. De caráter técnico, os 
eventos visaram aprofundar 
detalhes abordados pelos pa-
lestrantes nas audiência, assim 
como ouvi-los sobre ques-
tões internas ao Senado e ao  
Congresso relacionadas ao 
processo legislativo.

Foram feitas quatro audi-
ências públicas, que tiveram 
como tema o futuro da de-
mocracia, indicadores para 
avaliação da atividade legis-
lativa, novos mecanismos 
de participação popular e 
impactos das tecnologias de 
informação e comunicação no 
processo legislativo. As audiên-
cias reuniram 15 palestrantes.
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Liminar afasta Renan da 
Presidência do Senado

Comissão apresenta relatório 
sobre tecnologia no Parlamento

Pedido foi feito pela Rede e 
acatado pelo ministro do STF 
Marco Aurélio, em razão de 
Renan ter se tornado réu no 
Supremo na semana passada

O senador Renan só vai se pronunciar após conhecer o inteiro teor da decisão

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  Reforma da Previdência
8h30 Audiência interativa para deba-
ter propostas de reforma da Previdência.

 `CCT  Fundos para tecnologia
8h45 A comissão apresenta relatório com 
conclusões da avaliação dos fundos de 
incentivo ao desenvolvimento científico 
e tecnológico. Depois, pauta de 48 itens.  

 `MP 747/2016  Radiodifusão
9h30 Audiência para debater a MP so-
bre o processo de renovação do prazo das 
concessões dos serviços de radiodifusão. 

 `CMA  Uso de água em órgão federal
9h30 A comissão pode votar o PLC 84/2014, 
que dispõe sobre a otimização do uso da 
água nos órgãos federais, e mais 14 itens.

 `CAe  Lucros de pessoas jurídicas
10h A pauta tem o PLS 588/2015, que 
sugere a tributação dos lucros e divi-
dendos recebidos de pessoas jurídicas, e 
mais 19 itens. 

 `MP 744/2016  Mudanças na eBC
10h30 Análise de relatório da MP que 
muda a estrutura da Empresa Brasil de  
Comunicação.  

 `TRAnsPARênCiA  Telefonia celular
11h A comissão faz audiência pública in-
terativa sobre telefonia celular no Brasil. 

 `sessão esPeCiAL  Comenda
11h Sessão especial para a entrega da Co-
menda de Direitos Humanos Dom Hélder 
Câmara, em sua 7ª edição.

 `CongResso  Vetos e Ldo
11h Sessão do Congresso para análise de 
vetos e projetos, como o que dispõe sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. 

 `AgendA BRAsiL  Contratos de obras
14h A Comissão Especial do Desenvolvi-
mento Nacional (Agenda Brasil) tem reu-
nião deliberativa com 11 itens. Entre eles, 
o PLS 561/2009, que estabelece formato 
específico para fiscalização dos contra-
tos de obras e serviços de engenharia, 
 arquitetura e agronomia. 

 `PLenáRio  sessão deliberativa
14h Abre a pauta a Proposta de Emenda 
à Constituição 113-A/2015, que, entre ou-
tros pontos, proíbe a reeleição no Execu-
tivo e torna mais rigorosas as condições 
para criar partidos políticos, a chamada 
cláusula de barreira.

 `exTRATeTo  supersalários
14h30 A Comissão Especial do Extrate-
to realiza audiência pública interativa 
 sobre o tema.

 `oRçAMenTo  Lei orçamentária
14h30 A Comissão Mista de Orçamento 
analisa relatórios apresentados ao Pro-
jeto de Lei Orçamentária Anual. Às 18h, o 
colegiado volta a se reunir.

 `MP 748/2016  Mobilidade urbana
15h Análise de relatório da MP que ins-
titui as diretrizes da Política Nacional de 
 Mobilidade Urbana.

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

O Conselho de Comuni-
cação Social do Congresso 
Nacional decidiu adiar, por 
falta de quorum, a apresen-
tação e a votação de quatro 
relatórios que estavam na 
pauta da reunião de ontem.

Um dos relatórios adiados 
aborda os projetos de lei que 
tratam de bloqueio de sites e 
aplicativos. Também estava 
prevista a votação do rela-

tório sobre o PL 4.451/2008, 
que estabelece normas para 
concessão de serviços de 
rádio e TV. Os outros dois 
relatórios adiados tratam de 
retransmissoras de televisão e 
do PL 2.611/2015, que insere 
a possibilidade de adaptação 
das outorgas dos serviços de 
TV por assinatura. Todos os 
itens serão votados na pró-
xima reunião do conselho.

A Semana de Valorização 
da Pessoa com Deficiência, 
promovida pelo Programa 
Senado Inclusivo, foi aberta 
ontem com uma palestra do 
Projeto Deficiente Visual na 
Trilha, que utiliza bicicletas 
operadas por duas pessoas. O 
ciclista que enxerga é condu-
tor. A pessoa com deficiência 
ocupa o pedal de trás.

A iniciativa existe há 12 
anos e tem o objetivo de 

contribuir com a inclusão 
de cegos, por meio do acesso 
a esporte e lazer. O grupo 
participa de competições e 
trilhas longas.

O evento continua hoje 
com um debate sobre 
 atendimento à pessoa com 
deficiência e acesso  ao lazer. 
A iniciativa marca o Dia In-
ternacional das Pessoas com 
Deficiência,  celebrado em 3 
de dezembro.

nota pública do senador Renan Calheiros
A assessoria do senador Renan Calheiros divulgou a seguinte 

nota pública após a decisão de Marco Aurélio Mello

O senador Renan Calheiros só irá se manifestar após conhecer oficialmente o 
inteiro teor da liminar concedida monocraticamente por ministro do Supremo 
Tribunal Federal. O senador consultará seus advogados acerca das medidas ade-
quadas em face da decisão contra o Senado Federal. O senador Renan Calheiros 
lembra que o Senado nunca foi ouvido na ação de descumprimento de preceito 
fundamental e o julgamento não se concluiu.
 
Assessoria de Imprensa
Senador Renan Calheiros

Projeto Deficiente Visual na Trilha 
estimula inclusão por meio do esporte

Conselho de Comunicação Social adia 
votações para a próxima reunião

Mesa deve se reunir hoje para avaliar medidas, 
afirma Viana, primeiro-vice-presidente da Casa

O senador Jorge Viana (PT-
AC), primeiro-vice-presidente 
do Senado, se pronunciou on-
tem sobre decisão do ministro 
Marco Aurélio Mello, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
que afasta Renan Calheiros da 
Presidência da Casa.

Viana contou que foi surpre-
endido pela notícia da liminar 
do Supremo quando chegou 

a Brasília, vindo do Acre, e 
imediatamente se dirigiu à 
casa de Renan. 

— A Presidência do Senado 
tornou pública uma nota, e nós 
vamos aguardar a notificação 
oficial. Amanhã [hoje] teremos 
reunião da Mesa. Certamente, 
conversaremos para ver as me-
didas adequadas que devem 
ser adotadas — disse Viana.

Muniz lamenta tragédia 
da Chapecoense e cita 
“unidade na dor”

Roberto Muniz 
(PP-BA) lamen-
tou em discur-
so a tragédia da 
Chapecoense, 
ressaltando que 
a unidade em torno da dor é 
um sentimento que nunca será 
esquecido. Ele pediu conforto 
às famílias dos profissionais 
mortos e classificou a conster-
nação do povo brasileiro como 
materialização do espírito 
olímpico. O senador destacou 
a importância do esporte como 
símbolo de congraçamento e 
celebração à vida e associou 
a nobreza do sentimento da 
sociedade ao êxito da organi-
zação da Copa do Mundo e das 
Olimpíadas no Brasil.

— Que a gente tente minorar 
a dor e participar das homena-
gens justas que foram feitas. É 
a força que o esporte tem para 
congregar, unir os povos.

 � Leia a liminar de Marco Aurélio 
http://bit.ly/despachoministro
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A Comissão de Ciência e 
Tecnologia (CCT) reúne-se 
hoje para votar, entre outros, 
projeto do senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF) que destina 
parte dos recursos da indús-
tria do petróleo e de empresas 
do setor elétrico para pesquisa 
e desenvolvimento de fontes 
alternativas de energia.

O PLS 696/2015, que tem 

voto pela aprovação do relator, 
Hélio José (PMDB-DF), esta-
belece que poderá ser fixada, 
nos contratos referentes ao 
pré-sal ou de grande produção 
e rentabilidade, a destinação 
de até 1% da receita bruta da 
produção de petróleo ou gás 
natural na pesquisa e inovação 
do setor energético.

Devem ser priorizados 

pela aplicação desses recur-
sos projetos relacionados a 
fontes eólica, solar, biomas-
sa, hidráulica e tecnologias 
convergentes, tais como 
armazenamento de energia, 
redes inteligentes  de energia, 
cidades sustentáveis, além de 
pesquisas e tecnologias de 
baixo carbono.

Critérios semelhantes tam-

bém deverão valer, de acor-
do com a proposta, para 
as empresas vinculadas ao 
Ministério de Minas e Ener-
gia associadas do Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica 
(Cepel).

Também está prevista para 
a reunião de hoje a apresen-
tação, pelo presidente da CCT, 
senador Lasier Martins (PDT-

RS), do relatório com a ava-
liação do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico e do Fundo para o 
Desenvolvimento Tecnológico 
das Telecomunicações.

As  duas políticas públicas 
do governo federal foram elei-
tas pela comissão para análise 
durante 2016, conforme esta-
belece resolução do Senado.

O Congresso pode concluir 
hoje a votação do projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para 2017. O texto 
principal foi aprovado em 
agosto, mas ficaram faltando 
destaques, que são trechos 
escolhidos para votação em se-
parado. A sessão do Congresso 
está marcada para às 11h.

O projeto aprovado (PLN 
2/2016) autoriza o governo 
federal a fechar o ano com 
deficit de R$ 139 bilhões e 
prevê crescimento de 1,2% no 
produto interno bruto (PIB). 

O texto também antecipa 
deficits de R$ 1,1 bilhão para 
estados e municípios e de   
R$ 3 bilhões para as estatais.

Ficaram pendentes de vo-
tação três destaques. Dois 
têm objetivo de evitar que os 
recursos orçados para a área 
de ciência e tecnologia em 
2017 sejam contingenciados.

O terceiro destaque suprime 
dispositivo do relatório do 
senador Wellington Fagun-
des (PR-MT) que permite ao 
governo alterar em até 20% 
a composição da carteira de 
obras do PAC. O governo já 
se posicionou contra o desta-
que. A retirada do dispositivo 
exigirá que qualquer alteração 
no conjunto de projetos com 
identificador próprio do PAC 
seja submetida ao Congresso.

Dívida rural
Antes da LDO, porém, os 

parlamentares terão de decidir 
sobre nove vetos presidenciais.

O primeiro da lista é o veto 
parcial à Medida Provisória 
(MP) 733/2016, transfor-
mada na Lei 13.340/2016, 
que dá descontos e facilita a 
renegociação de dívidas de 
produtores rurais do Norte e 
do Nordeste prejudicados pela 
seca (VET 38/2016).

O presidente Michel Temer 
vetou três dispositivos do texto 
aprovado pelo Congresso, 
alegando equívoco técnico. 
Um dos artigos retirados 
autorizava o governo federal 
a repactuar as dívidas de 
cooperativas agropecuárias 
com o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) adquiridas 
até 31 de dezembro de 2010. 
Conforme o Executivo, o ar-
tigo não apresenta definição 
precisa da abrangência da 
repactuação, tornando prati-
camente inviável a estimativa 
do impacto financeiro da 
medida para o Tesouro.

Outro veto da pauta diz res-
peito ao PLC 210/2015, trans-
formado na Lei 13.342/2016, 
que permitiu a agentes co-
munitários de saúde e de 
combate a endemias averbar 
tempo de serviço anterior à 
regulamentação da profissão 
(VET 40/2016). Temer vetou 
dispositivos que previam 
adicional de insalubridade aos 
agentes, prioridade no Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida 
e financiamento de cursos 

técnicos por meio do Fundo 
Nacional de Saúde.

Também constam da pauta 
do Congresso projetos que tra-
tam da liberação de recursos 
para reforço orçamentário de 
programas e ações de governo. 
Entre esses projetos, está o que 
libera R$ 300 milhões para o 
Programa Farmácia Popular, 
gerido pelo Ministério da 
Saúde (PLN 30/2016), e o que 
libera R$ 95 bilhões para o 
Banco Central (PLN 40/2016).

Há ainda dois projetos de 
resolução na pauta. O pri-
meiro aumenta o prazo de 
recebimento de emendas 
para medidas provisórias 
(PRN 3/2013). Atualmente, 
a MP pode receber emendas 
nos seis primeiros dias que 
se seguirem à sua publicação 
no Diário Oficial da União. 
O projeto muda o prazo para 
“nos dez primeiros dias úteis 
que se seguirem à publicação”. 

Já o outro altera o Regimento 
Comum do Congresso para 
aumentar de cinco para dez 
o número de vice-líderes do 
governo no Congresso (PRN 
1/2016).

A COMISSãO DE Assuntos 
Econômicos (CAE) deverá 
votar hoje reduções escalo-
nadas das parcelas mensais 
das dívidas dos estados com a 
União, que variam de 94,73% 
em janeiro de 2017 até 5,26% 
em junho de 2018. A medida 
está prevista no Projeto de Lei 
da Câmara (PLC) 54/2016 — 
Complementar, do Executivo, 
que suspende o pagamento 
das parcelas devidas de julho 
a dezembro de 2016.

A proposta estende por mais 
20 anos o prazo para o paga-
mento das dívidas. Somados 
os prazos remanescentes, os 
estados terão até 50 anos para 
quitá-las.

O relator, Armando Mon-
teiro (PTB-PE), apresentou  
substitutivo em que restabe-
lece várias exigências para 
os estados que assinarem o 
termo aditivo de renegociação, 
que constavam do projeto 
original do Executivo e que 
caíram na votação na Câmara 

dos Deputados. Assim, como 
contrapartida, os estados não 
poderão mais editar leis ou 
programas de concessão de 
incentivo ou benefício de na-
tureza tributária ou financeira.

Além disso, terão de suspen-
der contratação de pessoal, 
reduzir despesa mensal com 
cargos de livre provimento em 
10% na comparação com ju-
nho de 2014 e limitar despesas 
com publicidade e propagan-
da a 50% da média dos valores 
dos últimos três anos.

A exemplo do governo 
federal com a PEC 55/2016, 
os estados terão de limitar o 
crescimento anual das des-
pesas primárias correntes à 
variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), durante os 24 meses 
subsequentes à assinatura do 
primeiro termo aditivo.

No prazo de 180 dias, terão 
de publicar lei complementar 
que institua monitoramento 
fiscal contínuo das contas 

e que limite o acréscimo da 
despesa orçamentária não fi-
nanceira a 80% do crescimento 
nominal da receita corrente 
líquida do exercício anterior.

Os estados que aderirem à 
renegociação terão também 

de aumentar a contribuição 
previdenciária dos servidores 
para no mínimo 14%, com 
implementação gradual por 
três anos. Além disso, deverão 
reformar o regime jurídico dos 
servidores ativos e inativos, 

civis e militares, para limitar 
benefícios, progressões e van-
tagens ao que é estabelecido 
para os servidores da União.

Após a decisão da CAE, a 
proposta será votada pelo 
Plenário.

Projeto prevê redução escalonada dos pagamentos mensais da dívida dos estados e estende por mais 20 anos o prazo para que os débitos com a União sejam quitados

Estados podem pagar parcela menor da dívida

Comissão analisa projeto sobre destinação de lucro do petróleo

Congresso deve votar hoje nove vetos e destaques da LDO

Pauta
Veja os nove vetos que podem ser analisados hoje:

38/2016 Veto parcial à Lei 13.340/2016 (MP 733/2016), que “autoriza a 
liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural; altera 
a Lei 10.177, de 12 de janeiro de 2001; e dá outras providências”

39/2016 Veto parcial à Lei 13.341/2016 (MP 726/2016)

40/2016 Veto parcial à Lei 13.342/2016 (PLC 210/2015), que 
prevê novos benefícios para os agentes comunitários 
de saúde e de combate a endemias

41/2016 Veto parcial à Lei 13.345/2016 (MP 728/2016), 
que recria o Ministério da Cultura

42/2016 Veto parcial à Lei 13.346/2016 (MP 731/2016), que extingue 
mais de 10 mil cargos em comissão no governo federal

43/2016 Veto parcial à Lei 13.3477/2016 (MP 732/2016), que reajusta 
taxa de ocupação de imóveis da União (MP 732/2016)

44/2016 Veto parcial à Lei 13.348/2016 (MP 729/2016), que libera 
apoio financeiro da União aos municípios e ao Distrito 
Federal para ampliação da oferta de educação infantil

45/2016 Veto parcial à Lei 13.351/2016 (MPV 734/2016), que 
libera recursos para as Olimpíadas do Rio

46/2016 Veto parcial à Lei 155/2016 — Complementar (PLC 
125/2015), que regulamenta o acesso ao Supersimples

Projeto está na pauta de hoje da Comissão de Assuntos Econômicos e, se aprovado, segue para decisão do Plenário
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O Congresso pode ser, de mais 
de uma maneira, parceiro das 
mulheres com deficiência física, 
que devem, assim como todas, 
fazer a mamografia. A avaliação 
é da procuradora especial da 
Mulher no Senado, senadora Va-
nessa Grazziottin (PCdoB-AM). 
Uma forma são as audiências 
públicas, que dão visibilidade a 
questões muito pouco familiares 
à população em geral.

— Cada vez que a gente pro-
move uma audiência pública e 
convida especialistas ou pessoas 
que “vivem na pele o problema”, 
a gente ajuda na formação da 
opinião dos parlamentares e da 
opinião pública — disse.

A outra maneira é o apoio aos 
parlamentares para a apresenta-
ção de projetos. Um deles — já 
aprovado pelo Congresso e, em 
23 de novembro, transformado 
em lei (Lei 13.362/2016) — as-
segura às mulheres com defici-
ência o acesso a equipamentos 
adequados para exames de 
prevenção, diagnóstico e trata-
mento dos cânceres de mama e 
de colo de útero no SUS.

Da senadora Ana Amélia 
(PP-RS), o projeto muda a Lei 
11.664/2008, que trata das ações 
de saúde para a detecção e tra-
tamento desses tipos de câncer. 

A parlamentar defendeu ser 
preciso tratar de maneira desi-
gual as situações desiguais.

— Não podemos tratar da 
mesma maneira situações di-
ferentes. E é exatamente este o 
sentido do projeto. Queremos 
que o Sistema Único de Saúde 
assegure a essas mulheres equi-
pamento especial para que elas 
possam, em unidades especiais 

próprias, fazer esses exames 
de prevenção, especialmente 
no caso da mamografia, para o 
câncer de mama, e também do 
exame intrauterino, para o caso 
do câncer de útero — afirmou.

Ana Amélia é também auto-
ra de projeto que suspende a 

portaria do Ministério da Saúde 
(Portaria 1.253/2013) com a 
prioridade para as mulheres 
entre 50 e 69 anos no exame 
de mamografia (PDS 2/2014). 
Para ela, a limitação de idade 
é uma discriminação contra as 
mulheres mais novas.

— Mulheres cada vez mais 
jovens estão tendo que se sub-
meter à mastectomia. Então, 
não é possível que se faça a 
mamografia após os 50 anos 
de idade, e sim o quanto antes, 
porque temos com a prevenção 
a possibilidade de curar muitas 
mulheres.

A Comissão de Assuntos So-
ciais (CAS) do Senado analisa 
proposta que prevê cirurgia 
reparadora nas duas mamas 
mesmo se o tumor estiver restri-
to apenas a uma (PLC 5/2016). 
O objetivo é garantir simetria 
entre os seios.

Garantias
Enquanto essas são propostas 

legislativas, é lei desde 2013 a 
obrigação de o Sistema Único 
de Saúde fazer a cirurgia plástica 

reparadora da mama logo em 
seguida à retirada do câncer, 
quando houver condições 
médicas. 

A Lei 12.802/2013 determina 
que, se a reconstrução mamária 
não puder acontecer imedia-
tamente, a paciente deverá ser 
encaminhada para acompanha-
mento clínico.

É também lei a garantia aos 
pacientes diagnosticados com 
câncer do tempo máximo de 
60 dias para que o tratamento 
da doença seja iniciado no 
Sistema Único de Saúde (Lei 
12.732/2012). O prazo começa 
a ser contado a partir do dia em 
que for definido o diagnóstico 
da neoplasia maligna. 

A determinação vale tanto 
para pacientes que necessitem 
de sessões de quimioterapia 
ou de radioterapia, quanto 
para aqueles que precisem se 
submeter a uma intervenção 
cirúrgica.

Doentes em situações mais 
graves ou dolorosas devem ter 
prioridade no atendimento, 
determina a lei.

Talvez você nunca tenha pen-
sado nisso, mas as chances de 
uma mulher com deficiência 
física ter câncer de mama são 
as mesmas do que as das não 
deficientes. Por conta disso, a 
elas devem ser proporciona-
dos meios de fazer o exame. 
A recomendação é do médico 
mastologista e professor da 
Universidade de Campinas 
César Cabello dos Santos. Para 
ele, as salas de exames de ima-
gem devem ser equipadas com 
rampas e cadeiras especiais.

— Na sala do exame da 
mamografia, são necessárias 
algumas adequações para posi-
cionar o paciente na máquina. 
O mamógrafo deve chegar à 
altura da mulher, no caso da 
cadeirante.  As cadeiras devem 
se adequar às braçadeiras de 
forma a possibilitar rodar o 
aparelho e assim conseguir as 
melhores incidências para fazer 
o diagnóstico adequadamente 
— explicou o médico.

A adequação, de acordo com 
o mastologista, é essencial, uma 
vez que a mamografia é, por 
enquanto, o meio mais eficaz 
para diagnosticar precocemen-
te nódulos nos seios. A mesma 
recomendação tem a Sociedade 
Brasileira de Mastologia (SBM).

Mortalidade
A entidade destaca que, a 

cada ano, mais de 12 mil bra-
sileiras morrem de câncer de 
mama. Muitas dessas mortes, 
diz a SBM, poderiam ser evi-
tadas. A maioria das mulheres, 
segundo a entidade, morre por 
falta de informação, já que po-
deria ter diagnosticado preco-
cemente o tumor com o exame 
de mamografia, aumentando as 
chances de cura.

O mastologista César Cabello 
dos Santos acrescenta que cada 
meio centímetro no tamanho do 
nódulo representa um impacto 
muito grande na mortalidade 
por câncer de mama. A taxa 
de cura para as pacientes com 
tumores de menos de 1 centí-
metro é superior a 95%.

— É quase igual a não ter tido 
câncer. Além da chance de a 
mulher continuar viva e curada, 
são propiciados tratamentos 
menos invasivos. Um tratamen-
to cirúrgico mais conservador. 
Uma quimioterapia, quando 
necessária, menos agressiva 
e outros tratamentos menos 
agressivos para a mulher. Tudo 
isso gera melhor qualidade de 
vida — diz o médico.

Diagnóstico 
A Portaria 61/2015 do Minis-

tério da Saúde determina que a 
mamografia para rastreamento 
de tumores nos seios deve ser 
feita no sistema público de 
saúde em mulheres entre 50 e 
69 anos, a cada dois anos. Os 
mastologistas discordam dessa 
determinação. 

Para a SBM, as mulheres com 
idade entre 40 e 49 anos não 
podem ficar desamparadas.

Em nota publicada neste ano, 
a Sociedade Brasileira de Mas-
tologia indica que das 58 mil 
mulheres que desenvolverão 
câncer, um quarto terá entre 
40 e 49 anos. 

Em audiência pública, em ou-
tubro, na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS) do Senado, o pre-
sidente da SBM, Ruffo de Freitas 
Júnior, informou que 60% das 
mulheres que procuraram o 
Instituto Nacional do Câncer 
descobriram a doença sozinhas, 
pelo autoexame. Para ele, essa 
é uma demonstração de falhas 
no acesso à mamografia.

— Para mim é um absurdo! 
Quando nós falamos que a 
mulher apalpa o tumor, significa 
que nós falhamos em oferecer 
a essa mulher mamografia, de 
forma que pudesse ser detec-
tado antes que ele se tornasse 
grande o suficiente para ela ter 
o tumor apalpado. Sessenta por 
cento é muita coisa — disse.

A Pesquisa Nacional de Saú-
de (PNS), do IBGE, divulgada 
em 2015 mostrou que 40% das 
mulheres brasileiras, de 50 a 
69 anos de idade, não fazem 
mamografia. O estudo apontou 
ainda que as mulheres brancas 
(66,2%) e com ensino superior 
completo (80,9%) são as que 
mais se submetem ao exame.

As menores proporções são 
registradas com as mulheres 
negras (54,2%), pardas (52,9%) 
e com ensino fundamental in-
completo (50,9%). Há também 
diferenças entre as regiões. A 

menor quantidade do exame foi 
feita no Norte (38,7%), seguido 
do Nordeste (47,9%), Centro-
-Oeste (55,6%), Sul (64,5%) e 
Sudeste (67,9%).

Acessibilidade 
O estudo do IBGE não mos-

trou qual a quantidade das mu-
lheres que fazem mamografia 
que têm deficiência motora. 
O coordenador de Promoção 
de Direitos de Pessoas com 
Deficiência do Distrito Federal, 
Paulo Beck, informou que, em 
Brasília e nas demais cidades 
do DF, estão sendo montadas 
estruturas para o atendimento.

— O que nós temos que 
preparar é um ambulatório 
para receber com dignidade 
a mulher com deficiência. A 

gente está construindo isso — 
afirmou Beck.

Desde 2015 estão instaladas 
no Recife unidades de saúde 
pública para as mulheres com 
deficiência. Lá podem ser feitos 
exames citopatológicos e ma-
mografia com equipamentos 
adaptados. 

A Prefeitura de São Paulo pro-
moveu neste ano a 2ª edição do 
“Outubro Rosa para mulheres 
com deficiência — reconstruin-
do a vida”. Na capital paulista, 
as mulheres puderam fazer 
mamografia em aparelhos com 
acessibilidade em um hospital 
municipal. 

A capital no Piauí, Teresina, 
também passou a contar, a 
partir de outubro, com um 
mamógrafo adaptado.

A MAMOGRAFIA É como um 
raio X dos seios. Para fazer o 
exame, a mulher fica de pé, 
sem roupa na parte de cima 
e as mamas são, uma a uma, 
comprimidas pelo mamógrafo. 
Incomoda? Sim, incomoda, mas 
é, segundo a Sociedade Brasilei-
ra de Mamografia, o caminho 
mais seguro para a detecção 
precoce do câncer de mama.

A estudante Carla Karine Oli-
veira nem se aborreceu muito 
com o mal-estar causado pelo 
exame. O que a deixou revoltada 
foi descobrir, na prática, que, 
para as mulheres com deficiên-
cia motora, fazer a mamografia 
é quase impossível. Como ficar 
em pé, conforme exigido?

Carla faz parte de um universo 
de mais de 8 milhões de bra-
sileiras com deficiência física, 
segundo o Censo de 2010 do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

As dificuldades de as mulheres 
deficientes fazerem a mamogra-
fia foram tema de um debate 

promovido pela Procuradoria da 
Mulher do Senado, como parte 
da programação do Outubro 
Rosa. Foi lá que Carla contou 
sua história.

Depois de uma cirurgia bari-
átrica, a estudante de 32 anos 
decidiu tentar na rede pública 
de saúde do Distrito Federal 
as operações plásticas repara-
doras. Em uma das consultas 
pré-operatórias, informou à 
médica que tinha sentido um 
caroço no seio.

— Foi quando começou a 
minha saga para fazer a mamo-
grafia e a ecografia. A ecografia 
eu consegui fazer no hospital, 
mas aí começou a grande difi-
culdade — desabafou a moça.

Um dos significados do subs-
tantivo feminino saga, de acordo 
com o Dicionário Houaiss, é: 
“sequência de acontecimentos 
fecunda em incidentes”. A his-
tória de Carla se encaixa bem 
nessa definição.

Além de deficiente, a estudan-
te não tem condições financeiras 
para pagar pelos exames nas clí-
nicas particulares. O jeito é fazer 

pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Só que, apesar de estar 
na região com a maior renda 
per capita do Brasil, também 
é difícil marcar os exames de 
detecção do câncer de mama 
em Brasília.

Preparo físico
Nas comemorações do Outu-

bro Rosa de 2016, as mulheres 
reclamaram que a espera para a 
mamografia é de até dois anos. 
Além disso, dos 12 mamógrafos 
da rede pública do Distrito Fe-
deral, apenas 4 estavam funcio-
nando no começo de outubro, 
segundo a Secretaria de Saúde. 

Até que, para Carla, o exame 
de ecografia mamária foi mar-
cado facilmente. Mas como se 
deslocar da cadeira de rodas 
para a maca, como exigido para 
o ultrassom?

— Ainda bem que eu faço 
exercícios físicos e, por isso, tive 
força para sair da cadeira e me 
deitar na maca — contou a es-
tudante, ciente das dificuldades 
ainda maiores das deficientes 
sem o mesmo preparo físico.

Marcar a mamografia foi 
mais complicado. Demorou 
bastante, mas chegou o dia. Foi 
quando Carla entendeu que sem 
adaptações de acessibilidade é 

praticamente impossível para 
as paraplégicas ou tetraplégicas 
fazer o preventivo.

— Como fazer a mamografia 
em pé? Infelizmente, eles não 
estão preparados para os exa-
mes. Eles perguntam assim: 
mas você não consegue ficar 
em pé nem um pouquinho? A 
gente não fica em pé nem um 
pouquinho, então não tem como 
fazer — contou Carla.

Mais uma vez devido aos 
exercícios físicos, ela conse-
guiu erguer o corpo para ficar 
um pouco mais alta e fazer a 
mamografia. Apesar do esfor-
ço, a imagem não ficou boa e a 

médica mandou repetir. Mais 
espera, mais aborrecimentos, 
mais complicações. Entre o 
primeiro exame e o segundo, o 
caroço dobrou de tamanho. O 
nódulo no seio de Carla Karine 
era benigno. Não era câncer.

— Os equipamentos não são 
adequados. Não só para mim, 
que sou cadeirante. E uma 
mulher que tem nanismo? 
Uma mulher anã. Ela também 
é uma mulher. Ela precisa fazer 
o exame. Não são apenas as 
cadeirantes. Há outras mulheres 
que têm uma dificuldade. Pre-
cisamos de macas que sobem 
e descem — reivindica Carla.

Despreparo 
dificulta acesso 
de deficientes 
a mamografia
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Veja todas as edições do Especial Cidadania em  
www.senado.leg.br/especialcidadania

Página do Inca sobre o câncer:
http://bit.ly/OutubroRosaInca

Projeto de Ana Amélia:
http://bit.ly/PLS406de2011

Equipamentos para detectar tumores precocemente exigem que 
exame seja feito de pé, sem adaptação, por exemplo, para cadeirantes

Larissa Bortoni

Jornal do Senado — Brasília, terça-feira, 6 de dezembro de 2016
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 �Assista a vídeo da Agência Senado sobre desafios para acessibilidade a exames de 
mamografia e projetos que garantem o direito: http://bit.ly/CidadaniaMamografia

Ano XIV — No 578

Saiba mais

Posição exigida para a mamografia impossibilita que muitas mulheres com deficiência física consigam fazer o exame, que é essencial à prevenção do câncer do mama

Vanessa (3ª à esq.) coordena debate em que Carla Karine (D) expôs dificuldades de mulheres com deficiência para cuidar da saúde

Hospital de Pernambuco participa do Outubro Rosa, que alerta para necessidade de diagnóstico precoce do câncer de mama

Debates e projetos de lei ajudam a garantir acesso a diagnóstico e tratamento 

Sala de exame deve ser adaptada a toda população, pedem médicos
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APESAR DO RELATóRIO de 
Roberto Requião (PMDB-PR) 
sobre o projeto que trata do 
abuso de autoridade (PLS 
280/2016) estar pronto e o 
relator ter a intenção de que o 
Plenário o vote esta semana, 
vários senadores se articulam 
para recolher assinaturas de 
retirada do pedido de urgên-
cia, o que faria o texto passar 
pelas comissões.

— Se o requerimento for 
aprovado, o projeto vai para 
as comissões e mostra uma 
covardia brutal do Senado em 
assumir posição clara a favor 
dos interesses da cidadania 
—  criticou o relator.

Até as 17h de ontem, havia 6 
das 21 assinaturas necessárias 
para retirar o pedido de urgên-
cia, segundo Alvaro Dias (PV-
PR), autor de um dos requeri-
mentos. A expectativa dele é 
completar as assinaturas hoje, 
quando haverá mais senadores 
na Casa. Outro requerimento 
com o mesmo fim está sendo 
preparado pelo líder do DEM, 
Ronaldo Caiado (GO).

Para Alvaro, é preciso con-
siderar a reação contrária à 
proposta, que tem recebido 
críticas de procuradores, de 
juízes e da população, que foi 
às ruas no domingo em mani-
festação a favor da Operação 
Lava Jato. O temor é de que a 
aprovação do projeto possa 
atrapalhar as investigações 
da operação.

— Nós desejamos mais 
tempo para que o debate seja 
aprofundado e possamos 
encontrar uma legislação 
compatível com as aspirações 
da sociedade brasileira e para 
que não se passe a ideia, como 
disse aqui o juiz Sérgio Moro, 
de que esse projeto do abuso 
de autoridade tem por objeti-
vo intimidar investigadores e 
julgadores, especialmente na 
Lava Jato — disse o senador.

Requião rebateu as críticas  
sobre a inoportunidade do 
momento. Para ele, as situa-
ções críticas abrem o caminho 
para mudanças. O relator 
classificou como “canalhice” 
o argumento de que quem é 
a favor do projeto é a favor da 
corrupção.

— O Congresso não pode se 
submeter a isso e precisa votar 
o que é certo — disse Requião.

Mudanças
O relator considerou que 

o texto foi bem elaborado e 
levou em conta as opiniões do 
Ministério Público e de juízes. 
Uma das sugestões acatadas, 
segundo ele, veio do juiz Sérgio 
Moro durante sessão temática 
no Plenário, na última quinta-
-feira, para debater o projeto. A 
mudança no texto deixa claro 
que não há crime de abuso 
de autoridade na decisão de 
juiz que seja amparada em 
interpretação, precedente ou 
jurisprudência anterior, e que 

não contrarie a lei.
— Acaba com a possibilida-

de de qualquer habeas corpus 
contra sentença de primeiro 
grau vir a criminalizar o juiz. 
Isso seria uma bobagem total 
que eu jamais assinaria embai-
xo — explicou Requião.

Ele informou ter acrescen-
tado punições para agressões 
a advogados durante audi-
ências e para vazamento de 
informações com a finalidade 
de desmoralizar investigados.

As metas do Bra-
sil para redução das 
emissões de gases de 
efeito estufa são ousa-
das e necessárias, mas 
difíceis de serem exe-
cutadas caso não haja 
mudança de comportamento 
do governo, das empresas e da 
sociedade, disse em Plenário 
João Capiberibe (PSB-AP). 

O senador pediu que o 

governo faça uma 
campanha esclare-
cedora sobre as de-
cisões tomadas na 
COP-21 (que ocorreu 
em Paris, em 2015) e 
na COP-22, feita em 

novembro, em Marrakech:
— Nada pode ser feito sem 

participação da sociedade. É 
preciso dar transparência às 
medidas que foram firmadas.

A comissão mista que 
analisa a Medida Provisória 
748/2016, que amplia para 
sete anos o prazo para os 
municípios elaborarem os 
planos de mobilidade urbana 
(PMUs), deverá votar hoje, a 
partir das 15h, o relatório de 
Fernando Bezerra Coelho 
(PSB-PE). 

A execução dos planos é 
exigência da Lei da Mobilida-
de Urbana (Lei 12.587/2012), 
que instituiu a Política Nacio-
nal de Mobilidade Urbana. 
O prazo de três anos para a 
elaboração dos PMUs acabou 
em abril de 2015. Com a MP, 
os municípios terão até abril 
de 2019 para elaborá-los. 
Encerrado o prazo, as cidades 

ficam impedidas de receber 
recursos federais destinados 
à mobilidade urbana até 
atender a exigência.

Também tramita no Senado 
um projeto de lei no mesmo 
sentido (PLC 22/2016), que 
prorroga o prazo de elabora-
ção dos PMUs para abril de 
2018. O PLC aguarda votação 
no Plenário.

Depois de receber o parecer 
da comissão, a MP precisa 
ser votada pelos Plenários da 
Câmara e do Senado. A MP 
foi editada em 11 de outubro 
e tem validade de 60 dias, já 
prorrogada por mais 60 dias.

A reunião da comissão 
ocorrerá na sala 3 da Ala 
 Senador Alexandre Costa.

A Comissão Mista de Mu-
danças Climáticas promove 
amanhã audiência pública 
para debater o uso do bio-
querosene em aeronaves e as 
mudanças climáticas.

Em setembro, o Brasil ra-
tificou a adesão ao Acordo 
de Paris, documento que 
estabelece metas a serem 
adotadas pelo país para frear 
o aumento da temperatura no 
planeta. Fernando Bezerra 
Coelho (PSB-PE), que propôs 
a audiência, lembrou que o 
governo se comprometeu, 
oficialmente, a cortar as 
emissões de gases do efeito 
estufa em 37% até 2025 e em 
43% até 2030, tendo como 
base 2005. Segundo ele, 

diante desse cenário, torna-se 
necessário discutir as opções 
do país para o cumprimento 
das metas, e o bioquerosene 
é uma delas.

— O bioquerosene surge 
como uma relevante alter-
nativa de contribuição para 
a diminuição das emissões 
de gases do efeito estufa, que 
tem no setor de aviação sua 
principal utilização — disse.

Foram convidados para o 
debate, entre outros, o mi-
nistro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, e o 
diretor-presidente da Anac, 
José Ricardo Botelho.

Urgência sobre abuso de 
autoridade é questionada
Senadores, como Alvaro Dias e Ronaldo Caiado, estão colhendo assinaturas para requerer que o 
projeto passe pelas comissões. Requião concluiu o relatório e quer que o Plenário vote esta semana
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  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar dela

Povo precisa conhecer compromissos 
do Brasil para o clima, pede Capiberibe

Comissão vota hoje prazo para 
planos de mobilidade urbana 

Audiência discute amanhã uso 
de bioquerosene na aviação 

Senadores contrários à urgência consideram que o projeto precisa ser discutido nas comissões antes de ir a Plenário

 Alvaro: manifestação 
mostrou que o projeto 
não é uma prioridade

A l v a r o 
Dias (PV-PR) 
anunciou em 
Plenário que 
a p r e s e n t a 
hoje reque-
rimento para 
extinguir urgência do projeto 
sobre abuso de autoridade. 
Disse que as manifestações 
de domingo deixaram claro 
que o projeto não é prio-
ridade. Lembrou que há 
legislação que já pune juízes 
e membros do Ministério 
Público com cadeia, perda 
do cargo e da aposentadoria. 
Citou como exemplo os ex-
-juízes Nicolau dos Santos 
Neto e João Carlos da Rocha 
Matos. Defendeu ainda o fim 
do foro privilegiado (PEC 
10/2013), que vai a Plenário.
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As desapropriações e der-
rubadas de moradias irre-
gulares feitas pela Agência 
de Fiscalização do Distrito 
Federal (Agefis) dividiram 
debatedores em audiência 
pública ontem da Comissão 
de Direitos Humanos (CDH). 
Representantes do governo 
local defenderam as ações, 
enquanto associações de mo-
radores acusaram a agência 
de ilegalidades.

O advogado Luciano Ca-
valcanti, que representa 
moradores, foi duro ao cri-
ticar o governo de Rodrigo 
Rollemberg, especialmente 
a Secretaria de Gestão do 
Território e Habitação:

— São incompetentes. O 
Estado é omisso. Dá a im-
pressão que o governador 
não escuta ninguém. Onde 
esse povo está? Parece que 
moram em outra Brasília.

Segundo Cavalcanti, o atual 
Plano Diretor de Ordenamen-
to Territorial (PDOT) do DF, 
que é de 2009, está defasado 
e não serve mais para a reali-
dade populacional da capital. 

O atual titular da secretaria, 
Thiago Teixeira de Andrade, 
garantiu que todas as ações 
da Agefis são transparentes. 
Ele defendeu a centralização 
da gestão como importante 
para dar ao governo ferra-
mentas eficientes de combate 
à grilagem de terras. Também 
garantiu que a maior parte 
da população em moradias 
irregulares está coberta pelos 
processos de regularização 
em curso e não corre risco de 
perder a propriedade.

A presidente da Agefis, 

Bruna Pinheiro, defendeu as 
operações de derrubada de 
imóveis irregulares. Ela disse 
que a agência apenas cumpre 
a lei e as decisões judiciais e 
destacou a necessidade das 
ações para assegurar a pre-
servação do meio ambiente 
e a segurança dos cidadãos.

Meio ambiente
Outras autoridades tam-

bém destacaram a importân-
cia da questão ambiental no 
debate fundiário, como re-
presentantes da Secretaria de 
Meio Ambiente e do Ibama. 
O procurador-chefe do Meio 
Ambiente, Patrimônio Urba-
nístico e Imobiliário do DF, 
Tiago Pimentel, defendeu, 
inclusive, que derrubadas 
possam ocorrer sem prévia 
notificação em casos espe-
cíficos de ameaça a reservas 
ambientais. Essa posição foi 
criticada pelo conselheiro 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) Adair de 
Queiroz, que disse serem 
imprescindíveis a ordem 
judicial e a notificação prévia.

Moradores que tiveram 
casas derrubadas em ope-
rações relataram que foram 
retirados à força das casas e 
não receberam amparo do 
governo. Eles também acu-
saram a agência de atuar sem 
autorização judicial.

Diante da complexidade do 
tema, o senador Hélio José 
(PMDB-DF), organizador do 
debate, disse que fará outros 
eventos no próximo ano. Ele 
também garantiu que criará 
um “gabinete itinerante” para 
visitar as comunidades.

A reforma da Previdência 
será tema de audiência pública 
hoje na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH). 

Ontem, o governo  federal 
anunciou que deve encami-
nhar hoje para o Congresso 
Nacional a proposta de emen-
da à Constituição que reforma 

a Previdência Social. 
Entre os pontos esperados, 

estão o aumento da idade 
mínima e o fim da diferen-
ça entre  aposentadorias de 
homens e mulheres. Com a  
proposta, o governo pretende 
reduzir o deficit nas contas da 
Previdência. 

Para o debate, foram con-

vidadas 15 pessoas, entre 
parlamentares, representantes 
de sindicatos, entidades de 
trabalhadores e de aposenta-
dos, professores, economistas 
e especialistas em seguridade 
social. 

Paulo Paim (PT-RS) discutiu 
no 17º Congresso Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital, em 
Belém, projetos que colocam 
em risco direitos trabalhistas 
e apontou opções à proposta 
que limita o gasto público 
por 20 anos (PEC 55/2016). 
Entre as medidas, ele destacou 
auditoria da dívida pública, 
imposto sobre grandes fortu-
nas, substituição da Cofins por 

imposto sobre movimentação 
financeira, taxação de lucros 
e dividendos e maior taxação 
do sistema financeiro.

Para ele, os projetos que 
mais preocupam os traba-
lhadores são o que trata da 
terceirização das atividades 
das empresas, o que institui o 
contrato de trabalho por hora e 
o que enfraquece norma sobre 
segurança de trabalhador.

ESPECIALISTAS CON VI-
DADOS PELA Comissão de 
Direitos Humanos (CDH) 
manifestaram apoio ontem 
ao Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 561/2015 — Comple-
mentar, que, segundo eles, 
pode ser uma saída para o 
endividamento dos estados 
sem prejudicar trabalhadores.

O projeto propõe a renego-
ciação das dívidas de estados 
e municípios com o governo 
federal. Para os especialistas, 
as dívidas são impagáveis. 

Apresentado por  Ana Amélia 
(PP-RS), Lasier Martins (PDT-
RS) e Paulo Paim (PT-RS), o 
projeto prevê que o Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) passe a 
ser o único encargo financeiro 
incidente sobre os valores 
emprestados pelo governo 
federal a estados e municípios. 
O texto proíbe a cobrança de 
juros sobre os valores devidos.

Conforme a proposta, que 
está na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), a aplicação 

do novo índice seria retroa-
tiva à data de assinatura dos 
contratos, devendo a União 
refazer os cálculos, inclusive 
dos contratos já quitados.

Juros
De acordo com o ex-depu-

tado constituinte e professor 
Hermes Zaneti, a dívida dos 
estados com a União era de R$ 
93 bilhões em 1999. Mas hoje, 
mesmo depois do pagamento 
de R$ 277 bilhões, o saldo de-
vedor chegou a R$ 476 bilhões 
em abril deste ano.

— A União assalta os estados 
e, em última análise, assalta 
o cidadão para pagar juros e 
encargos da dívida pública.

Um dos estados mais afe-
tados pelo problema é o Rio 
Grande do Sul. O subsecretário 
do Tesouro gaúcho, Leonardo 
Busatto, lembrou que os esta-
dos já defenderam no Supre-
mo Tribunal Federal mudança 
na correção das dívidas com a 
União para juros simples e não 
compostos (juros sobre juros), 

como ocorre atualmente.
— O Rio Grande do Sul seria 

credor e estaríamos investindo 
esse dinheiro — afirmou.

Se as normas do PLS 
561/2015 estivessem em vi-
gor, o Rio Grande do Sul teria 
quitado sua dívida em 2013.

— Isso vale para todos os 
estados. O estado que já pagou 
a conta vai receber o crédito. 
Em 1º de maio de 2016, o Rio 
Grande do Sul teria um crédito 
com a União de R$ 8,8 bilhões. 
Com esse crédito, não estaria 
deixando de pagar os funcio-
nários — afirmou Zaneti.

Para o representante da 
Federação Brasileira de As-
sociações de Fiscais de Tri-
butos Estaduais, João Pedro 
Casarotto, o projeto resolve 
o problema da dívida dos 
estados e faz justiça a todos 
os entes federados.

— Não existe economia que 
resista a uma sangria desse 
porte. Não há possibilidade 
que um ente federado possa 
progredir nesse cenário.

Apresentado pelos senadores do Rio Grande do Sul, um dos estados mais endividados do país, 
projeto prevê que IPCA passe a ser o único encargo financeiro incidente sobre os valores emprestados

Especialistas pedem fim de 
juros sobre dívida estadual

Debate sobre situação fundiária 
do DF tem crítica a governo local 

Proposta de reforma da Previdência é tema de audiência hoje

Paim propõe opções à PEC do Teto de 
Gastos em reunião de auditores fiscais

Paulo Paim (2º à esq.), entre os debatedores que defenderam a aprovação do projeto que facilita pagamento da dívida

Dos nove projetos em pau-
ta amanhã na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), seis 
deles propõem mudanças na 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). Entre eles, está o 
PLS 218/2016, de Ricardo Fer-
raço (PSDB-ES), que institui a 
jornada flexível de trabalho.

A proposta, modificada 
por substitutivo do relator, 
Armando Monteiro (PTB-PE), 
insere na CLT um novo tipo de 
relação trabalhista, formaliza-
da pelo “contrato de trabalho 
intermitente”, em que a contra-

tação será por hora trabalhada, 
com jornada móvel.

O PLS 385/2016, de Sérgio 
Petecão (PSD-AC), também 
está na pauta. O texto restringe 
a cobrança da contribuição 
sindical aos trabalhadores 
filiados a sindicato. A proposta 
tem voto favorável do relator, 
Wilder Morais (PP-GO).

Outra modificação na CLT 
é proposta pelo PLS 88/2013, 
que estabelece um novo re-
gime de trabalho, a jornada 
facultativa, para os trabalha-
dores que cumprem jornada 

inferior a oito horas diárias. O 
projeto recebeu substitutivo de 
Otto Alencar (PSD-BA).

Antes da votação dos pro-
jetos, a CAS deve sabatinar, 
às 9h, o economista Leandro 
Fonseca da Silva, indicado 
para o cargo de diretor da 
Agência Nacional da Saúde 
Suplementar (ANS). A saba-
tina é aberta à participação 
da sociedade pelos canais de 
interatividade do Senado.

Hélio José (D) disse que fará novas audiências sobre derrubada de moradias

Jornada flexível de trabalho está na pauta de comissão
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Valdir Raupp 
( P M D B - R O ) 
comemorou a 
edição da MP 
752/2016, que 
autoriza a pror-
rogação e a possibilidade de 
nova licitação de contratos de 
parceria nos setores rodoviário, 
ferroviário e aeroportuário. As 
regras valem para projetos que 
fazem parte do Programa de 
Parcerias de Investimentos, 
o PPI.

Para o senador, a medida vem 
em boa hora, pois visa melhoria 
no setor de infraestrutura. Ele 
destacou a modernização dos 
contratos, com cláusulas de 
desempenho e punições mais 
eficazes nos casos de descum-
primento do acordado entre o 
governo e a iniciativa privada.

O presidente da CPI do 
Futebol, Romário (PSB-RJ), 
marcou para amanhã a vota-
ção do relatório final, proposto 
por Romero Jucá (PMDB-RR), 
que, juntamente com voto em 
separado de Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) e do próprio 
Romário, recebeu pedido de 
vista coletiva. Os dois relató-
rios são divergentes no que se 
refere a indiciamentos.

O texto de Jucá determina 
o envio para a Polícia Fede-
ral, o Ministério Público e 
a Receita Federal de toda a 
documentação em poder da 
CPI envolvendo operações do 
presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
Marco Polo Del Nero, e dos ex-
-presidentes Ricardo Teixeira e 
José Maria Marin, porém sem 
propor indiciamentos.

Jucá reforça que, em caso de 
aprovação, toda a documenta-
ção sigilosa será enviada ainda 
ao Banco Central, ao Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras e à Controladoria-
-Geral da União (CGU).

Já o voto em separado de 
Randolfe e Romário pede os 
indiciamentos de Del Nero, 
Marin e Teixeira e também 
do deputado federal Marcus 
Vicente (PP-ES), do vice-presi-
dente da CBF Gustavo Feijó, do 
diretor jurídico da CBF, Carlos 
Lopes, do ex-diretor financeiro 
da CBF Antonio Ribeiro e dos 
empresários José Hawilla e 
Kleber Leite.

Romário  adianta que, mes-
mo em caso de não aprovação, 
esse relatório também será 
enviado às autoridades bra-
sileiras da área de controle e 
para a Fifa.

A Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte (CE) debaterá amanhã, às 
11h, o projeto Aliança Brasileira pela 
Educação. A iniciativa tem objetivo 
de melhorar o ensino público. Foram 
convidados especialistas ligados ao 
projeto e diretores de escolas. O de-
bate foi solicitado pelo senador Pedro 
Chaves (PSC-MS).

O projeto é inspirado na Conspira-
ção Mineira pela Educação, feita há 
mais de dez anos. A iniciativa integra 
parceiros de empresas, instituições 
governamentais e do terceiro setor por 
meio de encontros e fóruns para a troca 
de experiências das melhores práticas 
promovidas em escolas públicas e pri-
vadas. Nos encontros, são discutidos 
temas como motivação de professores 

e alunos, integração, pacificação e  pro-
pagação de boas práticas. Aos alunos, 
são oferecidos projetos para a melhoria 
da aprendizagem, graças às parcerias 
com empresas e ONGs.

Foram convidados o presidente da 
Fundação Pitágoras, Evandro Neiva; 
a diretora da Kroton Educacional, 
Gislaine Moreno; a diretora da Escola 
Municipal Professor Visitação (RJ), Alzi-
ra de Amorim Leite; o diretor da Escola 
Estadual Afonso Pena (MG), Orlando 
Almeida Graça; e Claudio de Moura 
Castro, especialista em educação.

A reunião será aberta à participação 
da sociedade.

A Comissão de Transparência e 
Governança Pública debate hoje, a 
partir das 11h, as ações adotadas pela 
Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) e outros órgãos para 
sanar problemas na telefonia celular.

O senador Paulo Bauer (PSDB-SC), 
autor do pedido da audiência, lembra 
que a telefonia móvel celular perma-
nece há anos no topo da lista de recla-
mações dos consumidores. Segundo 
ele, auditoria do Tribunal de Contas 
da União (TCU) mostrou que a Anatel 
tem atuado de modo insatisfatório.

Entre os problemas detectados na 
agência, estão a baixa atuação para ga-
rantir a transparência das informações 
sobre o serviço de telefonia; a pequena 
quantidade de fiscalizações; e a falta 

de padronização e de fiscalização dos 
mapas de cobertura das operadoras. 

Foram convidados para a audiência 
o presidente da Anatel, Juarez Qua-
dros do Nascimento; a coordenadora 
institucional da entidade de defesa 
do consumidor Proteste, Maria Inês 
Dolci; o representante da Associação 
Nacional de Operadoras Celulares, 
Carlos Duprat; e o secretário de Te-
lecomunicações do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, André 
Muller Borges.

Os cidadãos podem participar da au-
diência com sugestões e perguntas, por 
meio do Alô Senado e do e-Cidadania.

CONFORME ACORDO FIR-
MADO na semana passada, a 
a PEC da Desburocratização 
(Proposta de Emenda à Cons-
tituição 57/2016) abre a pauta 
de votações da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
amanhã. O líder do governo 
no Senado, Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP), chegou 
a cogitar a apresentação de 
um voto em separado ao voto 
favorável do relator, José Ma-
ranhão (PMDB-PB), mas não 
o fez até ontem.

— Essa é uma matéria com-
plexa, que interfere em um 
conjunto de normas que rege 
as finanças públicas. Tenho 
uma proposta que formulei 
ouvindo a Receita Federal e o 
Ministério da Fazenda e queria 
submetê-la à discussão e ao 
crivo do relator — disse Aloysio 
na última reunião da CCJ.

A PEC 57/2016 busca di-
minuir a burocracia em pro-
cedimentos fiscais e tribu-
tários, especialmente para 

municípios menores; prevê a 
elaboração de um estatuto do 
contribuinte e também incen-
tiva a aplicação de tratamento 
diferenciado e simplificado 
para microempresas e em-
presas de pequeno porte. O 
texto resultou de trabalho da 
comissão de juristas instituída 

pelo presidente do Senado 
com este fim.

Digitalização
A CCJ deve analisar também 

o substitutivo de Maranhão ao 
PLS 146/2017, de Magno Malta 
(PR-ES), que regulamenta a di-
gitalização, o armazenamento 

em meio eletrônico e a repro-
dução dos documentos parti-
culares e públicos arquivados.

Além de autorizar a elimina-
ção de documentos após sua 
digitalização, o projeto estabe-
lece que os documentos que 
passarem por esse processo 
terão o mesmo valor jurídico 

do documento original.
Ao recomendar a apro-

vação, Maranhão sugeriu a 
adequação do conteúdo à Lei 
12.682/2012, que dispõe sobre 
a elaboração e o arquivamen-
to de documentos em meios 
eletromagnéticos. Maranhão 
observou que essa lei proíbe 
a eliminação dos documentos 
físicos digitalizados, o que 
impede a desmaterialização 
de processos, como já o fez o 
Poder Judiciário.

“Deve-se permitir que os 
documentos apresentados em 
papel possam ser destruídos 
após a digitalização, desde 
que respeitados os requisitos 
para garantia da integridade, 
autenticidade e fidedignidade”, 
argumentou o relator.

Como o projeto tramita 
em caráter terminativo, com 
votação final na CCJ, poderá 
seguir direto para a Câmara 
dos Deputados se não houver 
recurso para votação pelo 
Plenário do Senado.
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Comissão pode votar PEC da Desburocratização
Proposta diminui a burocracia em procedimentos fiscais e tributários, especialmente para municípios menores, e simplifica regras para pequenas e microempresas

À mesa, José Maranhão, presidente da CCJ e relator da proposta de desburocratização, elaborada por comissão de juristas

Randolfe, Romário e Jucá divergem sobre necessidade de indiciamentos

Raupp comemora 
MP que prorroga 
contratos de parceria

Vanessa registra 
reunião do Comitê 
Central do PCdoB

Va n e s s a  G r a z z i o t i n 
(PCdoB-AM) relatou parti-
cipação na reunião do Comitê 
Central do PCdoB, no fim de 
semana, quando foi discutida 
a crise política, econômica 
e ética do país e possíveis 
alternativas.

Na avaliação da senadora, 
as medidas apressadas do 
governo para fazer o ajuste 
vão prejudicar ainda mais 
os trabalhadores e não cor-
rigirão injustiças, como o 
sistema tributário, que pesa 
sobre os mais pobres e poupa 
os mais ricos. 

Vanessa também disse es-
perar que não se estabeleça 
um calendário de votações 
apressadas para a reforma da 
Previdência que está sendo 
proposta pelo governo.
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Senado debate iniciativa pelo ensino público

CPI do Futebol deve apreciar relatório final amanhã

Telefonia celular é tema de audiência hoje
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