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Fundo de Participação dos Municípios, que atualmente recebe 24,5% do IR e do IPI
arrecadados pela União, passará a ter 25,5%, prevê texto que segue para a Câmara

Autor da proposta, Raimundo Lira defende o aumento no Plenário do Senado

Roque Sá/Agência Senado

terça-feira, quando devem
ser avaliados outros 5 vetos de
Michel Temer, 15 propostas e
o projeto de Lei Orçamentária
Anual para 2018. 5

Emenda promulgada favorece
servidor de ex-territórios
Foi promulgada ontem, em
sessão solene do Congresso
Nacional, a Emenda Constitucional 98, que permite
que pessoas que tenham
mantido relação de trabalho
com os ex-territórios de
Roraima e do Amapá optem

Debatedores
divergem sobre
bloqueio de sites 6

pelo quadro em extinção do
governo federal. Para isso, o
vínculo precisa ter ocorrido
entre a transformação em
estado (outubro de 1988) e
outubro de 1993. Senadores
destacaram a importância
da medida promulgada. 2

Aprovada em 1º
turno PEC de fundo
para segurança 3

30 anos da constituição cidadã

Minorias ganharam direitos com a Constituição
A Constituição de 1988
estabeleceu princípios que
abriram espaço para as
conquistas das minorias.
O texto reconheceu a existência de desigualdades,
discriminações e necessidades especiais.
Alguns avanços foram a
classificação do racismo
como crime inafiançável,
a previsão de igualdade
salarial entre homens e mulheres e a assistência social
do Estado para pessoas com
deficiência. 8

Arquivo Câmara dos Deputados

Congresso mantém seis vetos de
Temer e volta a se reunir na terça
O Congresso manteve ontem seis vetos presidenciais
a propostas aprovadas pelo
Legislativo. Nova sessão
conjunta foi marcada para

Eunício promulga texto com Ângela (E) , Randolfe (3º à esq.) e Jucá (4º à esq.)

Marcos Oliveira/Agência Senado

O

Plenário aprovou
ontem por unanimidade, em primeiro
e em segundo turnos, uma
proposta de emenda à
Constituição que aumenta
em um ponto percentual o
repasse da União ao Fundo
de Participação dos Municípios. Hoje o fundo recebe
24,5% da arrecadação com
Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados. O autor da PEC,
Raimundo Lira, sustenta
que a medida é necessária
em razão da crise fiscal que
atinge os municípios. 3

Jane de Araújo/Agência Senado

Senado aprova PEC
que aumenta repasse
para os municípios

A deputada Benedita da Silva foi a única mulher negra na Constituinte

Senadores e deputados se reúnem no Plenário da Câmara para analisar vetos

Comissões apoiam
conferência popular
de educação 7

Prioritários, projetos sobre
segurança pública avançam
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou seis
projetos sobre o tema, entre
eles o que reduz a frequência e a duração das saídas

temporárias de presos, o
chamado saidão. Parte deles
segue para o Plenário e outros podem ir diretamente à
Câmara dos Deputados. 4
Marcos Oliveira/Agência Senado

Debate: psicólogos
na escola ajudam a
conter bullying 7

Vai à Câmara regra
para campanha
pela internet 4
Pacientes pedem
que SUS reconheça
doença neural 7

Vanessa, Simone, Anastasia e Roberto Rocha em reunião da comissão

Nordeste corre
risco de ficar
sem água, dizem
especialistas

Ministro faz
defesa de
norma sobre
trabalho escravo

Autoridades e estudiosos
ouvidos ontem pela Comissão de Desenvolvimento
Regional disseram que o
abastecimento de água para
o consumo humano, para a
irrigação e para a geração
de energia elétrica está em
risco no Nordeste. Entre as
opções apresentadas para
fornecer mais água à região,
está a transposição do Rio
Tocantins para o Rio São
Francisco. 6

Em audiência na Comissão de Direitos Humanos,
o ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, disse
que a portaria que mudou as
regras da fiscalização do trabalho escravo é importante
porque permite que o patrão
explorador seja submetido a
processo criminal. Criticada,
a portaria está suspensa
desde outubro por decisão
da ministra Rosa Weber, do
Supremo Tribunal Federal. 7
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Promulgada emenda sobre
servidores de ex-territórios
Pedro França/Agência Senado

Instalado grupo que vai estudar
reforma do Código Comercial

Emenda à Constituição é promulgada em sessão solene do Congresso

Ângela Portela diz que
é uma conquista e pede
regulamentação rápida

Para Randolfe, emenda
aprovada corrige injustiça
com cidades do Amapá

Medida significa mais
economia para estados,
afirma Acir Gurgacz

Ângela Portela (PDT-RR)
comemorou
ontem a promulgação da
Emenda Constitucional 98.
O texto incorpora ao quadro
da União servidores dos ex-territórios de Roraima e do
Amapá, que trabalharam no
período de transição para a
condição de estado.
— Sabemos que o processo
não se encerra aqui. Veremos
esta emenda constitucional ser
regulamentada e todos os 10
mil servidores serem enquadrados em seus cargos. Ficarei
monitorando para cobrar a
conclusão dessa conquista.

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) comemorou ontem a
promulgação da
Emenda Constitucional 98.
De acordo com o senador,
no Amapá são cerca de 1.350
servidores de 16 municípios
que poderão integrar-se ao
quadro da União.
— Isso faz justiça, em especial, com os municípios que foram negligenciados e tratados
desigualmente na transição
constitucional de 1988. Serão
R$ 51 milhões diretamente
economizados, pelo menos,
para as administrações desses
municípios.

Acir Gurgacz
( P D T- R O )
saudou a promulgação da
emenda constitucional que
beneficiou os
servidores públicos dos antigos territórios. O senador
salientou que a alteração na
Constituição reduzirá gastos
com folha de pagamento em
Rondônia, Roraima e Amapá.
— Será uma economia que
certamente poderá ser revertida em investimentos na saúde,
na educação e na infraestrutura desses três estados.
Gurgacz também lembrou
os 41 anos de morte do ex-presidente João Goulart.

Aposentados
A medida se aplica a aposentados e pensionistas, civis
e militares, vinculados aos
respectivos regimes próprios
de previdência, sem retroativo.
A PEC trata ainda de outro
caso específico: de pessoas
cuja inclusão na folha de pagamento do Amapá foi considerada irregular pelo Tribunal
de Contas da União (TCU) em
1994, conforme decisão do
Ministério do Planejamento.
A PEC reconhece o vínculo
funcional com a União dos
servidores a que se refere a
portaria e convalida atos de
admissão, aposentadoria,
pensão, progressão, movimentação e redistribuição,
desde que não caiba mais
recurso à decisão do TCU
determinando sua exclusão
dos quadros da União.
Participaram da cerimônia os senadores Romero
Jucá, Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), Davi Alcolumbre
(DEM-AP), João Capiberibe
(PSB-AP) e Ângela Portela
(PDT-RR), o deputado Carlos
Manato (SD-ES) e o governador do Amapá, Waldez Góes.
Com Agência Câmara

Foi instalada ontem a
Comissão Temporária para
Reforma do Código Comercial. A função do colegiado é
analisar o PLS 487/2013, que
estabelece mudanças nas leis
comerciais brasileiras.
Composto por seis senadores, o colegiado terá como
presidente Fernando Bezerra

Coelho (PMDB-PE), como
vice Acir Gurgacz (PDT-RO)
e como relator Pedro Chaves
(PSC-MS).
A próxima reunião da
comissão temporária foi
marcada para quarta-feira,
às 14h30. Na ocasião, o plano de trabalho deverá ser
apresentado.

Cristovam registra
entrada de Salgado
em academia francesa

Castro cita importância
de rochas ornamentais
para Espírito Santo

Cristovam
Buarque (PPS-DF) saudou o
ingresso do fotógrafo Sebastião Salgado
na Academia
de Belas Artes da França. O
senador o cumprimentou
pelo trabalho de retratar a
“realidade do mundo”, o amor
aos povos indígenas e tradicionais e o empreendimento
de recuperação da Mata
Atlântica no Espírito Santo.
— Eu considerei que fosse
uma grande coisa ter dito “enquanto não internacionalizar
tudo, a Amazônia é só nossa”.
E ele disse: “Sim, é só nossa se
soubermos cuidar bem dela”.

Sérgio
de Castro
( P D T- E S )
abordou em
discurso a
produção
de rochas
ornamentais no Espírito
Santo. O senador ressaltou a
organização criada no estado
para sustentar a produção
desses minerais.
— Contamos com mais de
1,7 mil empresas nessa cadeia
produtiva. A relevância para a
economia do Espírito Santo é
patente. Ela movimenta cerca
de 10% do PIB estadual, gerando perto de 130 mil empregos:
20 mil deles diretos e outros
110 mil indiretos.

Agenda
Jefferson Rudy/Agência Senado

Jefferson Rudy/Agência Senado
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Roque de Sá/Agência Senado

nia até 1987 e do Amapá e de
Roraima até outubro de 1993.

A PEC lista uma série de
meios de comprovação dos
pagamentos e do vínculo
funcional. No primeiro caso,
os interessados poderão
apresentar comprovante de
depósito em conta corrente
e emissão de ordem de pagamento, de recibo, de nota
de empenho ou de ordem
bancária em que se identifique a administração pública
do ex-território, do estado ou

de prefeitura neles localizada
como fonte pagadora ou origem direta dos recursos.
Para comprovar o vínculo,
valerão o contrato, o convênio, o ajuste ou o ato administrativo por meio do qual a pessoa tenha atuado na condição
de profissional, empregado,
servidor, prestador de serviço
ou trabalhador e tenha atuado
ou desenvolvido atividade
laboral diretamente com o
ex-território, o estado ou a
prefeitura neles localizada.
A União terá 90 dias para
regulamentar o direito de ingresso ao quadro em extinção
e será proibido o pagamento
de retroativos.
A PEC também dá aos servidores das áreas de tributação,
arrecadação e fiscalização
admitidos por Amapá, Roraima e Rondônia o direito a
remuneração equivalente à
dos integrantes das carreiras
correspondentes da União.
A regra vale para servidores
admitidos até 1987 por Rondônia e até 1993 pelo Amapá
e por Roraima.
De igual forma, haverá o
enquadramento de remuneração para os servidores
que exerciam função policial
lotados nas Secretarias de
Segurança Pública de Rondô-

Vínculo funcional

A comissão mista da MP
806/2017, que aumenta
os impostos cobrados por
fundos de investimentos exclusivos, será presidida pelo
senador Eduardo Amorim
(PSDB-SE). Para relator,
foi escolhido o deputado
Wellington Roberto (PR-PB),
que prometeu entregar o relatório na quarta-feira.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Foi promulgada ontem
A Emenda Constitucional 98,
que permite às pessoas que
tenham mantido qualquer
tipo de relação de trabalho
com os ex-territórios de Roraima e do Amapá optar pelo
quadro em extinção do governo federal se esse vínculo
ocorreu entre a sua transformação em estado (outubro
de 1988) e outubro de 1993.
A promulgação ocorreu em
sessão solene do Congresso,
no Plenário do Senado.
O presidente do Senado,
Eunício Oliveira, elogiou a
iniciativa, de Romero Jucá
(PMDB-RR), e as bancadas
de Roraima e do Amapá.
— A emenda constitucional não cria privilégios nem
vantagens, mas corrige uma
distorção criada com a Constituição de 1988 — explicou.
A emenda é originária da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 199/2016, aprovada no mês passado pela
Câmara. O texto foi aprovado
no Senado em março do ano
passado (PEC 3/2016).

O deputado Rogério Rosso
(PSD-DF) foi eleito ontem
presidente da comissão mista
encarregada de examinar
a Medida Provisória (MP)
805/2017, que adia ou cancela
reajustes de diversas categorias do funcionalismo público
e amplia de 11% para 14% a
contribuição previdenciária
dos servidores federais.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Pessoas que trabalharam no
Amapá e em Roraima entre
outubro de 1988 e outubro de
1993 poderão optar pelo quadro
em extinção do governo federal

Comissões de MPs que aumentam
arrecadação já têm presidente

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

``CCJ Seguros

9h Audiência sobre o PLC 29/2017, que
cria a nova lei geral de seguros. Entre
os convidados, o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles.
CDH Formação de professores
9h Audiência interativa sobre políticas
públicas para formação de professores.
Entre os convidados, representante do
Ministério da Educação e professores.
CRE Acordos internacionais
9h Na pauta, 7 acordos internacionais.
CTFC Segurança em eventos esportivos
9h Entre 21 itens, o PLS 457/2016, que
prevê o uso de segurança privada no interior dos locais de eventos esportivos.

``

``
``

``MP 802/2017 Microcrédito

9h30 Audiência interativa para ouvir representantes de bancos privados e de associações de microcrédito.
pauta feminina Deficiência
10h30 Debate sobre violência sexual
contra mulheres com deficiência.
O evento é parte da 11ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência.
Plenário Sessão deliberativa
11h Texto sobre a venda fracionada de
medicamentos em clínicas veterinárias e
pet shops está na pauta.
CSF Mercado imobiliário
16h Audiência sobre o futuro do m
 ercado
imobiliário no país.

``

``
``

Sessão on-line
Confira a íntegra das
sessões no Plenário:
http://bit.ly/plenarioOnline

Confira a íntegra das
sessões nas comissões:
http://bit.ly/comissoesOnline
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Aumento de repasse a municípios vai à Câmara
O Plenário do Senado aprovou ontem por unanimidade,
em primeiro e em segundo
turno, um reforço para o Fundo
de Participação dos Municípios
(FPM). A Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 29/2017,
do senador Raimundo Lira
(PMDB-PB), garante ao fundo
um ponto percentual a mais
do repasse da União relativo
à arrecadação do Imposto de
Renda (IR) e do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
A PEC foi aprovada pelo Plenário sob calendário especial,
graças a um acordo de líderes
que dispensou o intervalo
constitucional e permitiu rapidez na tramitação. A PEC vai
para a Câmara dos Deputados.
— Se não votarmos hoje
[ontem], não vai dar tempo
para votar na Câmara, e temos

quorum para votar e aprovar a
PEC — disse Lira ao pedir ao
presidente do Senado, Eunício
Oliveira, a inclusão da proposta
na pauta.
O acréscimo nas transferências aos municípios deve ser
repassado em setembro de
cada ano. Lira argumenta que
a iniciativa é necessária em
razão da situação de fragilidade
fiscal em que se encontram as
prefeituras e da importância
que o rateio do FPM tem na
economia municipal, principalmente das cidades de menor porte, mais dependentes
dos repasses.

Aumento gradativo
A PEC foi aprovada com uma
mudança inserida pelo relator
na CCJ, Armando Monteiro
(PTB-PE), segundo a qual a

Marcos Oliveira/Agência Senado

Fundo de Participação dos Municípios, que hoje recebe 24,5% do IR e do IPI arrecadados pela União, passará a receber 25,5%, determina PEC aprovada ontem pelo Senado

Raimundo Lira (C) no Plenário do Senado durante a votação da proposta

elevação do repasse será gradativa — 0,25% a mais em 2018
e 2019 e 0,5% a mais em 2020,
totalizando 1% em 2021.
A PEC eleva as transferências
aos municípios via FPM em

Avança PEC que cria fundo para segurança pública

Governo do PARANÁ RECEBE
AVAL PARA EMPRÉSTIMO DO BID
NO VALOR DE us$ 235 MILHÕES

projeto das cooperativas
de crédito ganha urgência
no plenário do senado

para o fundo, como dotações
específicas, doações e receitas
de leilões de veículos. Conforme o texto original, o fundo
seria formado ainda pela contribuição de 3% do lucro líquido
das instituições bancárias e
financeiras e pelo Imposto
sobre Serviços (ISS) pago pelas
empresas de segurança privada
aos municípios. Essa previsão,
porém, foi retirada por destaque apresentado pelo PMDB.
A proposta, do senador João
Capiberibe (PSB-AP), define
critérios para a distribuição do
dinheiro após a formação do
fundo. Devem ser levados em
conta indicadores de violência,
número de alunos na educação
básica, número e remuneração
dos policiais e aparelhamento
desses profissionais.
Segundo Capiberibe, o cidadão está assustado com a

Humberto: atitude
de parlamentares
fere a democracia

Gleisi critica
Fátima diz que
Marta: união civil
Regina questiona
de gays não implica polícia quer apenas operação da Polícia ação policial em
Federal na UFMG
casamento religioso “autopromoção”
universidade de MG

Humberto
Costa (PT-PE)
citou uma pesquisa que indica que 60% dos
cidadãos consideram ruim ou péssimo o
trabalho dos parlamentares
em Brasília e disse que a rejeição não é infundada, “porque
nunca como agora o Congresso
agiu de maneira tão contrária
aos interesse dos brasileiros”.
Os parlamentares, afirmou,
têm ignorado os anseios dos
brasileiros somente para se
aliar a Michel Temer. Para o
senador, isso fere de morte a
democracia, pois leva a população a crer que o Parlamento
é caro e desnecessário.

Marta Suplicy (PMDB-SP)
disse que seu projeto que
permite a união entre pessoas do mesmo sexo regula só
a questão civil e não obriga
igrejas a celebrar esse tipo de
união. Ela explicou que o PLS
612/2011 estabelece como
família “a união estável entre
duas pessoas”.
— Nunca vi um casal homossexual chegar a uma igreja
que não acolhe o casamento
de pessoas do mesmo sexo e
fazer essa exigência.
Ela lamentou que o projeto
ainda não tenha sido votado
no Senado e disse que na terça
não havia quorum na Casa. Se
o texto for aprovado, seguirá
para a Câmara dos Deputados.

O projeto que altera a lei do Sistema Nacional do Crédito Cooperativo (PLC 157/2017)
ganhou urgência no Plenário. O objetivo da
proposta, do deputado Domingos Sávio
(PSDB-MG), é autorizar cooperativas de
crédito a captar recursos de municípios.
Com o regime de urgência, o projeto passa a tramitar de forma mais rápida, sem a
necessidade de cumprir prazos e etapas.

Medida provisória de
incentivo a petrolíferas
chega ao Plenário do Senado

PROposta DE NOVA POLÍTICA
PÚBLICA PODERÁ TER DE CONTER
ESTUDO DE IMPACTO LEGISLATIVO

Foi lido no Plenário o Projeto de Lei de
Conversão 36/2017, decorrente da MP
795/2017, que, por meio de isenções fiscais,
cria um regime especial de importação de
bens a serem usados na exploração, no desenvolvimento e na produção de petróleo
e gás. O texto, aprovado pela Câmara no
início da semana, foi incluído na ordem do
dia e deve ser votado na próxima semana.

Gleisi Hoffmann (PT-PR)
afirmou ontem
que seu partido é vítima de
perseguição das
autoridades policiais e judiciárias. Ela disse que o PT e seus
integrantes têm sido acusados
injustamente.
Além disso, para a senadora, a Polícia Federal busca
os holofotes da TV, expondo
inadequadamente quem
supostamente investiga. Ela
criticou a ação da PF ocorrida
ontem de manhã na Universidade Federal de Minas Gerais,
em que policiais conduziram
coercitivamente o reitor e outros dirigentes da instituição.

Foi protocolado na Mesa do Senado um
projeto que obriga o Executivo a avaliar o
impacto legislativo das propostas que criem
políticas públicas. Do senador Roberto Muniz (PP-BA), a proposta estabelece regras
para o encaminhamento desse tipo de
projeto, com o objetivo de garantir a viabilidade econômica e o sucesso das ações
públicas antes de chegarem ao Legislativo.

Regina Sousa
(PT-PI) criticou
a Polícia Federal pela condução coercitiva
de dirigentes da
UFMG para prestarem depoimento. Segundo a senadora,
antes os relatórios sobre gestão
das universidades geravam outro tipo de medida, mas agora a
prioridade é “fazer espetáculo”.
Ela citou a absolvição pelo STJ
do ex-reitor da UnB Timothy
Mulholland para lembrar que
é preciso tomar cuidado com a
reputação das pessoas.
— Quem vai devolver a reputação dele, que foi estragada? E
se esse pessoal que foi levado
hoje [ontem] for inocente?

Jefferson Rudy/Agência Senado

Fát i ma B e zerra (PT-RN)
classificou como
ter ror ismo a
ação da Polícia
Federal contra
reitores e dirigentes da Universidade Federal de Minas
Gerais. Ela divulgou nota, assinada também por Lindbergh
Farias (PT-RJ), afirmando que
“a operação que conduziu
coercitivamente o atual reitor
e ex-reitores é uma prova de
que a onda de arbitrariedade
e exibicionismo no país está
longe de acabar”.
— A banalização das conduções coercitivas visa apenas ao
espetáculo, à autopromoção
de agentes públicos.

Foi aprovada pelo Plenário a autorização
para o Paraná obter empréstimo do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID)
no valor de US$ 235 milhões, destinados
ao Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná. Os
recursos serão aplicados em obras rodoviárias e de infraestrutura e em centros logísticos. A relatora foi Lúcia Vânia (PSB-GO).

Jefferson Rudy/Agência Senado

 Leia mais sobre segurança
pública na página 4

Jefferson Rudy/Agência Senado

Jefferson Rudy/Agência Senado

A criação do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Segurança Pública (FNDSP) foi
aprovada ontem em primeiro
turno pelo Plenário do Senado. Foram 58 votos favoráveis
e 1 contrário. A Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
24/2012 terá de passar por três
sessões de discussão antes de
ser votada em segundo turno.
O objetivo da PEC é financiar
ações de aparelhamento, capacitação e integração das forças
policiais dos estados. A proposta transfere para o fundo dois
tributos pagos pelas indústrias
de armas e material bélico: o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), recolhido
pela União; e o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), cobrado por
estados e pelo Distrito Federal.
A PEC prevê outras fontes

Alô Senado 0800 612211

sensação de insegurança. Ele
disse que em 2016 o Brasil
registrou 61 mil assassinatos
e argumentou que o país não
pode prescindir de um fundo
nacional para segurança:
— Com a aprovação da proposta, o Senado estará acenando com uma possibilidade real
da construção de uma política
nacional de segurança pública.
Para o relator, Aécio Neves
(PSDB-MG), o fundo de segurança que existe hoje é de uso
limitado, pois fica restrito ao
Ministério da Justiça. Ele disse
que o novo fundo vai permitir o
enfrentamento do problema da
segurança pública, que talvez
seja hoje “o maior drama” da
população brasileira, principalmente da camada mais pobre.

R$ 1,1 bilhão em 2018, R$ 1,2
bilhão em 2019, R$ 2,6 bilhões
em 2020 e R$ 5,6 bilhões em
2021.
— Os municípios vivem uma
crise estrutural agravada pela

recessão que se abateu sobre
a economia. O acréscimo será
implementado em até quatro
anos, de modo a amortecer
o impacto no Orçamento da
União. Ao fim do período, os
municípios disporão de R$ 10
bilhões — disse Armando.
A PEC altera o artigo 159
da Constituição, que trata da
distribuição de receitas tributárias. O artigo obriga a União
a repassar aos entes federados
49% da arrecadação do IR e do
IPI. Desse total, 21,5% vão para
o Fundo de Participação dos
Estados; 3%, para programas
de financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste; e
24,5%, para o FPM. A PEC eleva
o percentual a ser distribuído,
de 49% para 50%, sendo que
esse ponto percentual extra
para o FPM.
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Propostas para segurança pública avançam
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou ontem seis projetos
sobre segurança pública, tema que
recebeu prioridade do Senado neste
fim de ano a pedido do presidente Eunício Oliveira. Parte deles segue para
o Plenário e outros vão diretamente à
Câmara, se não houver recurso para
análise em Plenário.
Simone Tebet (PMDB-MS) é relatora
de cinco das propostas. Uma delas, o
PLC 146/2017, limita as saídas temporárias de presos. Hoje eles têm direito
a até sete dias, até cinco vezes ao ano.
Pela proposta, serão apenas quatro
dias, até duas vezes por ano.
Outro projeto, que elimina benefícios

concedidos a jovens criminosos de 18
a 21 anos (PLC 140/2017), já aprovado,
teve emenda de Regina Sousa (PT-PI)
rejeitada e retorna ao Plenário.
Também foi aprovado o PLS 548/2011,
do ex-senador e atual prefeito do Rio de
Janeiro, Marcelo Crivella, que atribui
à Polícia Federal a tarefa de investigar
crimes de milícias, caso se comprove o
envolvimento de agente de segurança
pública estadual.
Avançou também o PLS 210/2017,
de Magno Malta (PR-ES), que facilita
o acesso da polícia e do Ministério Público à identificação do recém-nascido
e de sua mãe feita pelos hospitais.
Já o PLS 285/2016, de Wilder Morais

Marcos Oliveira/Agência Senado

Seis projetos foram aprovados ontem pela Comissão de Constituição e Justiça, entre eles o que limita as saídas dos presos. Parte das propostas já pode ir para a Câmara

Senadores Simone Tebet, Antonio Anastasia, Roberto Rocha e Eduardo Lopes em reunião da CCJ

(PP-GO), prevê que as armas apreendidas, quando não interessarem mais
ao processo e à investigação, serão
doadas para uso das Forças Armadas

e de órgãos de segurança pública.
A sexta proposta, também de Wilder,
regula o uso de drones em ações de
segurança pública (PLS 167/2017).

“Saidão” fica
menos frequente
e exige tempo
maior na prisão

Crimes de jovens
de 18 a 21 não
terão atenuantes e
prescrição menor

PF deverá assumir
investigação de
crimes praticados
por milícias

Polícia e MP
ganham acesso a
identificação de
recém-nascidos

Forças Armadas
e polícias podem
receber armas
apreendidas

Drones serão
permitidos, desde
que com garantias
para afetados

Além de diminuir as
saídas temporárias, o PLC
146/2017 aumenta de
25% para 50% o tempo de
pena a ser cumprido para
que o preso reincidente
possa usufruir desse
benefício. O juiz também
pode obrigar o uso de
tornozeleira eletrônica.
Para presos por crime
hediondo, tortura, tráfico
de drogas e terrorismo,
saída só após o cumprimento de 40% da pena ou
60%, se for reincidente.

A retirada do Código
Penal dos dispositivos
que atenuam a pena
e reduzem o prazo de
prescrição de crimes cometidos por jovens entre
18 e 21 anos é o que determina o PLC 140/2017.
Com isso, jovens que
cometerem crimes após
a maioridade não terão mais benefícios. A
emenda de Regina Sousa,
rejeitada, suprimiria o
principal artigo do texto,
disse Simone Tebet.

Aprovado por unanimidade, o PLS 548/2011,
que atribui à Polícia
Federal a investigação
de crimes cometidos
por milícias com envolvimento de agentes
públicos, teve o apoio do
relator, Randolfe Rodrigues (Rede-AP):
“É corriqueiro que a
proximidade entre investigador e investigado
compromete ou traz
dúvidas sobre a imparcialidade da investigação”.

Hoje os hospitais são
obrigados a coletar as
impressões digitais dos
bebês nascidos no local
e de suas mães. O PLS
210/2017 obriga os hospitais a digitalizar essas
impressões para facilitar
o acesso da polícia e
do Ministério Público,
independentemente de
autorização judicial.
Segundo o autor, o
objetivo é acelerar a identificação das crianças em
caso de crime.

Após a emissão do
laudo pericial, prevê o
PLS 285/2016, as armas
deverão ser enviadas
ao Exército, que terá 48
horas para entregá-las
às Forças Armadas ou
às polícias Federal e
Rodoviária Federal e às
polícias civis e militares
dos estados e do Distrito
Federal. Do total, 70%
das armas serão reservadas às polícias civis
e militares dos estados
onde foram recolhidas.

Pelo PLS 167/2017,
os drones poderão ser
usados em ações de
inteligência policial, no
monitoramento ambiental, de trânsito, de
fronteiras e de alvos, e
no apoio a operações. Se
o uso do equipamento
causar a morte ou ferir
pessoas, o Estado garantirá prestação de socorro
e indenização por danos
morais e materiais. O
texto proíbe drones armados ou autônomos.

Aprovadas regras para campanha pela internet
Projeto de lei aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) cria regras
específicas para candidatos
interessados em fazer campanha exclusivamente pela
internet. Se não houver recurso para votação em Plenário,
o PLS 43/2016 segue para a
Câmara dos Deputados.
De João Capiberibe (PSB-AP), o projeto reserva 20%
das vagas para candidatos que
queiram fazer propaganda
eleitoral apenas por internet,
blogs, redes sociais e aplicativos como WhatsApp. O projeto
original permitia a partido ou

coligação reservar até 30%
para esse tipo de candidatura.
Esse percentual, no entanto,
foi reduzido pela relatora,
Lídice da Mata (PSB-BA).
Em contrapartida, Lídice
transformou em obrigatória
a reserva de vagas para candidatos com campanhas apenas
virtuais. A relatora também
retirou a proibição de doação
em dinheiro a candidatos em
campanha virutal e elevou de
10 para 120 salários mínimos
o limite de recursos próprios
que esse tipo de candidato
poderá usar na divulgação de
seu programa.

Lídice manteve a proibição
de que esses candidatos façam divulgação por meio de
folhetos, adesivos, cartazes,
comícios e horário eleitoral
gratuito em rádio e TV.
Na justificativa do projeto,
Capiberibe considerou que
essa proibição garante a
“paridade de armas entre os
candidatos”.
Para a relatora, o projeto
é “um passo importante
na redução dos custos de
campanha, promovendo o
fortalecimento da democracia
e da participação popular na
política brasileira”.

Pode ir à Câmara projeto que
impede suspensão de obras
Por entender que uma obra
pública iniciada não deve
ser suspensa ou cancelada
por razões preexistentes à
sua execução, a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
aprovou ontem projeto de Acir
Gurgacz (PDT-RO) com essa
determinação.
O PLS 447/2012 segue agora
para a Câmara, se não houver recurso para votação em
Plenário.
Para o relator, José Pimentel (PT-CE), haverá maior
segurança jurídica para os

contratos administrativos.
Contrário à proposta, Ronaldo Caiado (DEM-GO) apresentou voto em separado pela
rejeição do projeto, alegando
que impedir que tribunais de
contas e Judiciário anulem
atos ilegais atenta contra a
Constituição. Ele ainda apresentou emenda, com prazo de
180 dias para a conclusão de
processos relativos a obras suspensas, mas o relator rejeitou
a sugestão, alegando que ela
desfiguraria o projeto. O texto
foi aprovado por 15 votos a 1.

Plenário examinará
projeto sobre calúnia
contra candidatos

vai à Câmara texto que
aperfeiçoa acesso a
dados do poder público

Proposta aprovada
agiliza processos
no governo federal

PEC inclui o acesso à
terra e à água entre os
direitos fundamentais

Condutor de baixa
renda pode ter subsídio
para obter habilitação

aprovado projeto que
impõe quarentena a
juízes e promotores

A CCJ aprovou projeto que prevê
prisão de até oito anos para quem
acusar injustamente um candidato
a cargo político com o objetivo de
prejudicar a candidatura. O PLC
43/2014 segue ao Plenário.
O projeto altera o Código Eleitoral
para tipificar como crime a denúncia caluniosa para fins eleitorais. O
relator, senador Acir Gurgacz (PDT-RO), apoiou a proposta, do deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA).

O acesso da população a informações da administração pública poderá ser otimizado. A CCJ aprovou
em decisão final o PLS 529/2015, do
senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), que altera a Lei de Acesso à
Informação com essa finalidade.
O projeto busca reduzir as recusas
aos pedidos de informação e orientar o interessado sobre eventuais falhas nessa solicitação. O texto segue
para a Câmara.

A CCJ aprovou proposta que busca
dar mais rapidez aos trâmites administrativos federais, quando a
decisão depender da manifestação
de vontade de diversas instituições
do poder público. O PLS 615/2015
cria a chamada decisão coordenada, para simplificar processos.
O projeto, de Antonio Anastasia
(PSDB-MG), teve parecer favorável
da relatora, Simone Tebet (PMDB-MS), e segue para a Câmara.

Uma proposta de emenda à Constituição para garantir acesso à terra
e à água como direito fundamental
passou pela CCJ e segue para votação em Plenário. De Lindbergh
Farias (PT-RJ) e subscrita por 27
senadores, a PEC 7/2016 inclui o
acesso à terra e à água no rol de
direitos fundamentais, assim como
educação, saúde, alimentação e trabalho, entre outros. O relator, Hélio
José (Pros-DF), elogiou a iniciativa.

A Comissão de Constituição e Justiça
aprovou ontem projeto que direciona recursos do Fundo Nacional de
Segurança de Trânsito para financiar
a carteira nacional de habilitação de
pessoas com renda familiar mensal
inferior a três salários mínimos. De
Ângela Portela (PDT-RR), o PLS
50/2015 dá prioridade aos municípios com altos níveis de acidentes
de trânsito. Se não houver recurso, o
projeto segue para a Câmara.

A CCJ aprovou projeto que impõe
quarentena de três anos para ex-juízes e ex-promotores poderem
atuar na advocacia privada. O
PLS 341/2017, de Ataídes Oliveira
(PSDB-TO), estende o impedimento
a qualquer atividade que caracterize conflito de interesse ou utilização
de informação privilegiada. Se não
houver recurso para votação em Plenário, o projeto segue para a Câmara
dos Deputados.

Alô Senado 0800 612211
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Comissão vai
debater estímulo à
docência, diz Paim
Paulo Paim (PT-RS) anunciou a realização, pela Comissão de Direitos Humanos
(CDH), de uma audiência
para discutir o Programa
Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência. O Ministério da Educação enviará
um representante.
Segundo o senador, o governo está acabando com
o programa. A política de
formação de professores
do Ministério da Educação,
disse, ignora o resultado
alcançado pelo programa.
Com a redução do programa, afirmou, há uma revolta
entre os estudantes que
querem se tornar professores e entre os docentes que
pretendem se especializar.

Hélio José: é cedo
para avaliar
reforma na CLT
Jefferson Rudy/Agência Senado

Hélio José
(Pros-DF) disse ser precipitado o que a
imprensa classifica como reflexo positivo da reforma
trabalhista, em vigor desde 11
novembro. Ele se referiu a matéria que mostra que, em São
Paulo, às vésperas da entrada
em vigor da reforma, foram
ajuizadas cerca de 12,6 mil
ações trabalhistas. Dois dias
depois, quando as mudanças
já valiam, o número caiu para
27. Ele disse que, com a reforma, os trabalhadores passam
a pagar as custas processuais
de pedidos considerados
improcedentes, o que pode
explicar os números.

Alô Senado 0800 612211

Com a votação, não será permitida a reincorporação às Forças Armadas de reservistas convocados
para convênios em segurança pública. Na terça-feira, Congresso deve votar o Orçamento de 2018
Senadores e deputados
mantiveram ontem seis vetos
do presidente Michel Temer
a propostas aprovadas pelo
Congresso. Cinco vetos destacados para votação em separado devem ser analisados
na próxima sessão conjunta,
marcada para terça-feira.
Também estão na pauta 15
projetos de lei e o projeto de
Lei Orçamentária Anual de
2018. O primeiro a ser analisado será o veto total ao projeto
que permite o porte de armas
a agentes de trânsito.
Os parlamentares mantiveram o veto sobre a regularização de servidores concursados
de cartórios que mudaram
de unidade de 1988 a 1994.
O veto impede a legalização
de servidores destituídos de
função. De acordo com o governo, o artigo poderia trazer
“instabilidade administrativa”.
Também foi mantido o veto
sobre o julgamento pela Justiça Militar de crimes cometidos
por militares contra civis. A
lei teria vigência apenas nas
Olimpíadas do Rio. Com o veto
mantido, ela permanece em
vigor indefinidamente.
Outro veto mantido trata do
chamado PIB Verde. De acordo com a lei parcialmente vetada, o patrimônio ecológico

nacional seria calculado pelo
IBGE. Temer vetou a utilização pelo órgão do Índice de
Riqueza Inclusiva, elaborado
pela ONU.
O Congresso manteve ainda
o veto sobre a transferência
de recursos do Fundo Penitenciário Nacional a estados,
Distrito Federal e municípios.
O presidente da República
vetou o trecho que permitia
a reincorporação às Forças
Armadas de reservistas convocados para convênios em
segurança pública.
Os parlamentares também
mantiveram o veto à Medida
Provisória 782/2017, que
altera a organização administrativa do Executivo. Um
dos pontos rejeitados pelo
Planalto incluía entre as competências da Secretaria-Geral
da Presidência da República a
execução do cerimonial.
O Congresso manteve ainda veto sobre o atendimento
a mulheres em situação de
violência. O ponto rejeitado
conferia à polícia autoridade
para aplicar medidas protetivas. Para o Planalto, o artigo
invadia competência do Judiciário. Cássio Cunha Lima
(PSDB-PB) criticou o veto.
— Muitas mulheres são
assassinadas porque infe-

lizmente a Justiça não tem
agilidade para a adoção das
medidas protetivas — disse.

Na pauta
Na próxima sessão do Congresso, devem ser analisados
outros cinco vetos destacados
para votação em separado.
Um deles barra o porte de
arma para agentes de trânsito.
Outro corta mais de 40 pontos
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, como o que
inclui no rol de prioridades
do governo o Plano Nacional
de Educação.
Senadores e deputados
devem analisar ainda o veto
que barra pontos da lei sobre
o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o que
trata do Programa Especial
de Regularização Tributária.
Também está na pauta do
Congresso o veto que rejeita
pontos de uma lei aprovada
para socorrer as Santas Casas
de Misericórdia.
Depois dos vetos, o Congresso deve votar a Lei Orçamentária Anual de 2018. Antes disso,
porém, a proposta precisa
ser analisada pela Comissão
Mista de Orçamento (CMO).
Projetos que abrem crédito
para ministérios também
estão na pauta de terça-feira.

Parlamentares pedem verba para impressão de votos
Na sessão conjunta do
Congresso ontem, o presidente do Senado, Eunício
Oliveira, indeferiu questão
de ordem do deputado André
Figueiredo (PDT-CE), que
questionou o funcionamento
concomitante da Comissão
Mista de Orçamento (CMO)
e do Plenário da Câmara dos
Deputados na noite da terça–
feira. Ele queria a anulação da
reunião em que a CMO votou
os 16 relatórios setoriais do
Orçamento.
Deputados e senadores haviam solicitado ao relator-geral da proposta orçamentária,
deputado Cacá Leão (PP-BA),

que incluísse recursos para a
compra das impressoras que
vão imprimir os votos nas
eleições de 2018. A sugestão
é que Leão incorpore R$ 250
milhões no orçamento da
Justiça Eleitoral.
O pedido partiu do deputado
Domingos Sávio (PSDB-MG)
e de outros parlamentares.
O voto impresso foi determinado vale a partir de 2018.
Caberá ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) dar cumprimento à exigência.
Para o presidente da
CMO, senador Dário Berger
(PMDB-SC), o voto impresso
vai acabar com qualquer dú-

vida sobre a confiabilidade da
urna eletrônica.
Cacá Leão disse concordar
com a medida, mas afirmou
que o assunto deve ser trazido
ao Congresso pelo TSE, que
controla o orçamento de
onde sairão os recursos para
a compra das impressoras.
A CMO entra agora na fase
final de análise do Orçamento. Leão disse que deverá
entregar o parecer no fim de
semana, abrindo espaço para
votação na próxima semana.
Antes é preciso analisar relatório sobre obras com indício
de irregularidades graves.
Com Agência Câmara

Aprovado relatório sobre renegociação de dívidas
A comissão mista que
analisa a medida provisória
que elimina exigências feitas a estados e municípios
interessados em renegociar
suas dívidas com a União
aprovou ontem o relatório
de Fernando Bezerra Coelho
(PMDB-PE). Ele rejeitou as
dez emendas apresentadas,
mantendo o texto original
da MP 801/2017. O relatório

ainda será votado nos Plenários da Câmara e do Senado.
A MP facilita a adesão de
entes federativos que, apesar de dispostos a aderir ao
programa de renegociação
de dívidas, não poderiam se
habilitar por causa de pendências na documentação
necessária. Em nota técnica,
a Consultoria de Orçamento
do Senado afirma que a MP

não cria novos benefícios
financeiros, apenas atua em
assuntos administrativos.
Segundo o relator, a medida facilita a celebração de
aditivos e contratações autorizados em leis complementares, garantindo benefícios
financeiros já concedidos
pelo Congresso Nacional aos
estados, Distrito Federal e
municípios desde 2014.

Armando alerta
para o aumento
de gastos públicos
Armando
Monteiro (PTB-PE) afirmou
que, se o Brasil
não enfrentar
o aumento de
gastos públicos, no futuro poderá não haver mais recursos
no Orçamento para investir
nas áreas sociais.
Ele questionou a manutenção de um sistema previdenciário que consome
56% das despesas primárias,
num país que precisa investir em educação, inovação e
infraestrutura.
— Nós extraímos tributos
de forma desproporcional,
porque penalizamos o setor de menor renda, e essa
extração está se destinando
ao financiamento de gastos.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Jefferson Rudy/Agência Senado

Fernando
Bezerra Coelho
(PMDB-PE)
destacou coluna da Folha
de S.Paulo que
assegura que o crescimento
de 0,1% do produto interno
bruto no terceiro semestre
deve ser comemorado.
Segundo o texto, disse o
senador, o país deve crescer pouco mais de 1% em
2017 — um desempenho
melhor do que o esperado
no começo do ano e o mais
vigoroso desde 2013.
— De fato se iniciou a recuperação da economia brasileira e hoje já há projeção
para um crescimento de 3%
no ano que vem — ressaltou
Bezerra.

Congresso mantém seis
vetos de Michel Temer

Flexa pede prazo
para Estatuto
da Metrópole
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
pediu prazo
maior para que
os estados possam se adequar
ao Estatuto da Metrópole. Ele
reconheceu a importância
da lei para organizar os aglomerados urbanos, mas disse
que muitas regiões metropolitanas, por falta de recursos,
ainda não elaboraram seu
Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado.
O senador lembrou que,
segundo o estatuto, os governadores têm até janeiro
de 2018 para instituir seus
planos. Ele espera que o
prazo possa ser estendido
por medida provisória.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Bezerra celebra
crescimento da
economia

Lídice critica
renúncia fiscal a
petróleo e gás
Lídice da
Ma t a ( P S B -BA) criticou a
MP 795/ 2017,
que cria um
regime especial de importação de bens
na exploração de petróleo e
gás natural.
A MP, disse, vai na contramão das reformas, porque,
ao conceder uma “isenção
trilionária” de impostos,
pode anular parcial ou
totalmente os ganhos pretendidos com, por exemplo,
a reforma da Previdência.
A senadora destacou estimativas de que a renúncia
fiscal mínima seria de R$ 300
bilhões, podendo ultrapassar R$ 1 trilhão em 25 anos.

Jefferson Rudy/Agência Senado
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Especialistas expõem formas de levar
mais água ao canal do São Francisco

Seminário no
ILB aponta
avanço com Lei
da Concorrência

O abastecimento de
água para o consumo humano, a irrigação e a geração de
energia elétrica estão em risco
no Nordeste. O alerta foi feito
por especialistas que falaram
ontem na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR).
Eles apresentaram opções
para fornecer mais água ao
canal do Rio São Francisco,
evitando o colapso no fornecimento de água a cidades nordestinas. Uma das propostas é
transpor água do Rio Tocantins
para o Rio São Francisco.
Elmano Férrer (PMDB-PI),
que apresentou o pedido para o
debate, alegou que falta planejamento hídrico no Brasil. Ele

Geraldo Magela/Agência Senado

Participantes de audiência alertaram para risco de colapso no abastecimento e avaliaram estudos para aproveitar águas do Rio Tocantins

Fátima (C) preside debate sobre uso da água do Rio Tocantins nos canais

disse que está preocupado com
a situação do abastecimento de
água para a irrigação da fruticultura no Nordeste, colocando
empregos em risco.
— Há contratos já firmados
com empresas no exterior
e falta água. Há iminência
de colapso na produção em

Petrolina [PE] e Juazeiro [BA].
O coordenador de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da
Integração Nacional, Rafael
Ribeiro Silveira, disse que há
seis possibilidades de estudo.
Mas a escolha do projeto final
vai demorar um ano, pois é

preciso avaliar o traçado com
maior viabilidade.
O engenheiro Hypérides
Macêdo, consultor de recursos
hídricos, apresentou opções
para alimentar os canais do São
Francisco com águas do Tocantins. Ele afirmou que uma das
dificuldades é a diversificada
composição do solo nordestino
e disse que seria melhor não
fazer uma nova grande transposição, mas apenas alimentar
os canais, construídos com
dimensão muito maior do que
o rio pode abastecer.
— Os canais estão dimensionados para vazão de 80
metros cúbicos por segundo e
vão funcionar com 10% disso.

O bloqueio de sites que
promovam a prática de crimes dividiu opiniões ontem
em debate na Comissão de
Ciência e Tecnologia (CCT).
Alguns consideraram a medida inconstitucional, outros
alegaram que atividades
ilícitas não podem ser confundidas com liberdade de
expressão. O bloqueio de sites
está previsto no PLS 169/2017,
de Ciro Nogueira (PP-PI), em
análise na CCT.

Geraldo Magela/Agência Senado

Bloqueio de sites que promovam a prática de crimes divide opiniões

Airton Sandoval (E), relator do projeto, ouve os debatedores em audiência

Coordenadora do Coletivo
Brasil de Comunicação Social
(Intervozes), Bia Barbosa disse
a proposta é vaga e ofende a

liberdade de expressão.
— É melhor trabalhar com
a remoção de conteúdos que
sejam comprovados como

ilícitos ou oriundos de prática
criminosa, do que pensar em
medida extrema de bloqueio.
Conselheiro do Comitê
Gestor da Internet no Brasil,
Demi Getschko defendeu a
retirada de conteúdos ilícitos
e punição dos responsáveis,
mas não o bloqueio.
Já o representante da indústria de audiovisual, Ygor Valério, pediu o bloqueio de sites
que cometam crime contra os
direitos autorais.

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) cobrou a
ampliação de
programas de
proteção social
às mulheres. De 2003 a 2013,
disse, o número de vítimas
fatais do sexo feminino passou
de 3,9 mil para 4,7 mil. Apesar
disso, afirmou, Temer reduz o
dinheiro para esses programas:
— O governo, que libera
dinheiro para parlamentares
que votam a favor de propostas
antipopulares, desativa programas de proteção à mulher.

Os empregos
gerados no trimestre foram no
mercado informal, sem que o
trabalhador tenha os direitos assegurados,
disse Paulo Rocha (PT-PA). O
senador criticou a adoção do
trabalho intermitente, que,
para ele, permitirá remuneração inferior ao salário mínimo.
— A retirada de direitos
trabalhistas e a terceirização
irrestrita levaram ao retrocesso
os direitos de 33 milhões que
tinham empregos registrados.

José Medeiros
(Pode-MT) disse
que o PT teve 13
anos para melhorar o Brasil e não
o fez. Mas, agora,
com a proximidade do ano
eleitoral, o partido apresenta
um discurso de “vitimismo”
que não faz bem para o país.
O senador afirmou que a situação tende a se agravar com
a proximidade das eleições. O
que deveria ser discutido, em
sua opinião, seriam saídas e
soluções para os problemas
do Brasil.
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Rose de Freitas
(PMDB-ES) comemorou os 50
anos do hospital
universitário em
Vitória.
Para a senadora, o hospital,
criado em 1967, presta um
serviço de qualidade à população do Espírito Santo. O
hospital conta hoje com 129
consultórios, 267 leitos, 2 centros cirúrgicos e 316 médicos,
além de outros profissionais.
— É uma instituição que
atende a saúde pública do
estado — disse Rose.
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José Medeiros reitera
críticas ao PT e reprova
discurso do partido

Roque de Sá/Agência Senado

Só mercado de trabalho Rose de Freitas destaca
informal cresceu,
cinquentenário de
lamenta Paulo Rocha
hospital de Vitória
Jefferson Rudy/Agência Senado

Vanessa critica redução
de verba para combater
violência contra mulher

Os cinco anos da Lei de
Defesa da Concorrência (Lei
12.529/2011) foram tema de
seminário promovido ontem
pelo Instituto Legislativo
Brasileiro (ILB), pela Consultoria Legislativa do Senado
e pelo Instituto Brasileiro
de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio
Internacional (Ibrac).
Parlamentares, economistas e advogados se reuniram
para discutir a evolução da
concorrência no Brasil e os
desafios e avanços da lei. O
papel do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) também foi tema dos
debates.
O senador Armando Monteiro (PTB-PE) afirmou que a
economia e a sociedade são
mais dinâmicas e inclusivas
na medida em que o ambiente institucional é mais
protegido. Ele explicou que
a Lei 12.529, que substituiu
a Lei 8.884/1999, melhorou
a estrutura do sistema de
concorrência e possibilitou o
aperfeiçoamento do ordenamento jurídico, avançando
no processo de análise de
pré-fusões.
O presidente do Ibrac,
Eduardo Caminati Anders,
disse que a lei é uma das
mais sofisticadas do mundo.

Indicado para
diretoria da Agência
Nacional de Águas
será sabatinado
Na reunião de ontem da
Comissão de Meio A
 mbiente
(CMA), o senador Roberto
Muniz (PP-BA) fez a leitura
do relatório da Mensagem
75/2017, sobre a indicação do professor Oscar de
Moraes Cordeiro Netto, da
Universidade de Brasília
(UnB), para exercer o cargo de diretor da Agência
Nacional de Águas (ANA).
A sabatina do indicado
para a agência será realizada
na terça-feira.
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Debatedores pedem anulação
de norma do trabalho escravo

Educador diz que, contra bullying,
escolas precisam ter psicólogos

tivo e da inclusão na lista suja,
os empresários que exploram
o trabalho análogo à escravidão também respondam a
processo criminal.
— O que nós queremos
também é que o escravocrata responda a um processo
criminal e que esse processo
criminal o leve à condenação
e à cadeia — disse o ministro.

Código Penal
Os senadores consideraram
a portaria ilegal porque não
leva em conta o Código Penal,
que define que é trabalho es-

não identificando isso e os
pacientes demoram para ter
o diagnóstico — lamentou.
Daniele Americano demorou para a receber o diagnóstico exato da doença.
Os sintomas de vômitos e
soluços ininterruptos foram
confundidos com falta de
vitamina B12 e ela ficou seis
meses internada, até perder os
movimentos das pernas. Hoje
ela luta para que os pacientes
com a doença tenham melhor
acesso aos tratamentos.
— A criação do Dia da Conscientização da Neuromielite
Óptica é apenas o primeiro
passo para o nosso reconhecimento como pacientes, para
que possamos ter acesso a
médicos, tratamentos, medicamentos.
Alguns pacientes apresentam dormência nos membros,
escurecimento ou perda da
visão, náuseas, vômitos e soluços recorrentes. O diagnóstico precoce pode melhorar a
qualidade de vida dos doentes.

As Comissões de Direitos
Humanos (CDH) e de Educação (CE) lançaram ontem a
Conferência Nacional Popular de Educação (Conape). O
evento, organizado por movimentos de defesa do ensino
público, foi marcado para abril.
A conferência ocorrerá
em protesto a um decreto
e uma portaria do governo
que, segundo as entidades
educacionais, prejudicaram
a Conferência Nacional de
Educação e o Fórum Nacional
de Educação.
A senadora Regina Sousa
(PT-PI) criticou o governo por,
segundo ela, enfraquecer as
políticas educacionais.
— O ministro [da Educação]

entrou e deu o seu tom, colocando em risco a realização
da Conferência Nacional de
Educação. Vamos ter a conferência independentemente de
governo — afirmou.
Coordenador do Fórum Nacional Popular de Educação,
Heleno Gomes destacou a luta

das entidades pela criação do
Plano Nacional de Educação
(PNE), que, segundo ele, tem
sido desrespeitado.
O PNE é uma lei que prevê
metas da educação infantil à
pós, incluindo a valorização
de trabalhadores do setor e a
ampliação de investimentos.
Edilson Rodrigues/Agência Senado

Pacientes pedem que SUS ofereça
tratamento para doença rara

Alô Senado 0800 612211

Ana Amélia (E) assiste à audiência, conduzida por Marta Suplicy (C)

Comissões lançam Conferência Popular de Educação

Romário pede criação do Dia da Conscientização da Neuromielite Óptica

A neuromielite óptica é
uma doença inflamatória que
atinge o sistema nervoso e a
medula espinhal, podendo
causar a perda de visão e a
paralisia de braços e pernas.
Por ser rara, ainda não é
reconhecida pelo governo,
o que dificulta o acesso ao
tratamento adequado pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
A Comissão de Direitos
Humanos (CDH) fez ontem
uma audiência pública para
debater o reconhecimento
da doença.
O senador Romário (Pode-RJ), autor do PLS 487/2017,
que institui o Dia da Conscientização da Neuromielite
Óptica, a ser celebrado em 27
de março, acredita que a falta
de capacitação dos profissionais retarda o diagnóstico da
doença.
— Muitos dos pacientes
poderiam ser diagnosticados
bem antes, mas os profissionais, que infelizmente não
são competentes, acabam

cravo submeter trabalhadores
a condições análogas à escravidão, por meio de trabalhos
forçados, jornadas exaustivas,
condições degradantes ou restrição de locomoção alegando
dívidas contraídas.
A senadora Regina Sousa
(PT-PI), presidente da CDH e
autora do pedido da audiência,
pediu a revogação definitiva
da portaria.
— Se ela foi tão contestada
pelo próprio governo, eu acho
que o mais correto, o mais humano, é revogar essa portaria
— afirmou.

pantes da audiência também
criticaram a atual diretriz do
Ministério da Educação que
inclui as temáticas de sexualidade e gênero nas aulas
de religião. A senadora disse
que isso “é um acinte” e é
prejudicial a milhões de estudantes. Para ela, o ambiente
escolar deve ser um lugar de
reflexão onde os estudantes
tenham uma janela na busca
da superação de problemas
estruturais da sociedade.
Para a procuradora Isabella
Bana, autora do livro Bullying,
Homofobia e Responsabilidade Civil das Escolas, se a
diretriz prevalecer, será reforçado o modelo de uma escola
“binária, patriarcal, contra a
ampliação dos direitos das
mulheres e da comunidade
LGBT”, o que, para ela, é um
quadro “altamente potencializador do bullying”.
Geraldo Magela/Agência Senado

O ministro Nogueira fala no debate, ao lado do senador Paim (2º à esq.)

Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) recebeu ontem
o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para debater a
portaria que alterou as regras
de fiscalização do trabalho
escravo. A Portaria 1.129 está
suspensa desde outubro, por
decisão da ministra Rosa
Weber, do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Para os participantes da
audiência pública, a norma,
caso entre em vigor, tornará
a fiscalização mais difícil e
aumentará os casos de exploração de mão de obra.
Os senadores afirmaram que
algumas regras da portaria
suspensa — como presença
de policial, elaboração do
boletim de ocorrência, fotos
e documentos que comprovem a violação e existência
de segurança armada — dificultam a atividade do auditor
do Trabalho.
Entretanto, o ministro do
Trabalho afirmou que o objetivo da portaria era garantir que,
além do processo administra-

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Ministro do Trabalho afirmou em audiência pública que objetivo de portaria, que está suspensa
desde outubro por decisão do STF, é garantir que haja processo criminal contra patrões exploradores

A aprovação do PLC
76/2011, que trata da atuação de psicólogos nas escolas,
pode ser um caminho para
que o sistema educacional
adote estratégias efetivas
contra o bullying. Esse foi um
dos pontos debatidos ontem
numa audiência pública da
Comissão de Assuntos Sociais
(CAS). O projeto aguarda inclusão na pauta do Plenário.
A presidente da CAS, Marta
Suplicy (PMDB-SP), disse que
a proposta permitirá que um
profissional preparado faça a
interlocução entre estudantes,
docentes e famílias para superar conflitos na escola.
A aprovação do projeto teve
o apoio da psicóloga Angela
Branco, da Universidade de
Brasília, e do educador Hugo
Ferreira, da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Marta e os demais partici-

Fátima fala no lançamento da Conferência Nacional Popular de Educação

Texto que regulamenta profissão
de esteticista vai para Plenário

Comissão fará
debate sobre preço
de remédios

Foi aprovado ontem pela
Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) o substitutivo da senadora Ana Amélia (PP-RS) à
proposta que regulamenta a
profissão de esteticista, dividida entre estetacosmetólogo
e técnico em estética (PLC
77/2016). O texto vai para o
Plenário do Senado.
O estetacosmetólogo deverá ser formado em curso de
nível superior com concentração em estética e cosmé-

A Comissão de Assuntos
Sociais aprovou o requerimento de Ana Amélia (PP-RS) para que sejam discutidos os critérios da Câmara
de Regulação do Mercado de
Medicamentos na definição
do preço desses produtos. A
audiência ocorrerá em 2018.
Também foi aprovado pedido
de Waldemir Moka (PMDB-MS) para que a subcomissão
de doenças raras seja prorrogada até janeiro de 2019.

tica ou equivalente.
Passa a ser considerado
técnico em estética, por sua
vez, o profissional precisará
ser habilitado em curso técnico com concentração em
estética. O projeto garante o
exercício da profissão àqueles
que comprovem ao menos três
anos de dedicação à atividade.
A regulamentação não trata
das atividades de estética privativas dos médicos previstas
na Lei do Ato Médico.
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30 anos da constituição cidadã
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Constituição trouxe avanços para minorias
Guilherme Oliveira
A democracia constitucional brasileira se
rege, explicitamente, pelos
princípios expressos do exercício da vontade da maioria
e da igualdade entre todos
os cidadãos. Inerente a essas
premissas, entretanto, há um
valor que também qualifica a
democracia: o reconhecimento e a proteção dos direitos das
minorias.
A Constituição de 1988 faz
menções esporádicas ao reconhecimento de desigualdades,
discriminações e necessidades
especiais e tenta prever e garantir as condições para saná-los.

Negros
Apesar de a população negra
(entendida como a soma de
pretos e pardos) não ser numericamente minoritária no
Brasil — perfaz pouco mais de
50% do total do país —, ela é
historicamente marginalizada
e, no reconhecimento social e
na força política, fica atrás do
contingente branco.
A deputada federal Benedita
da Silva (PT-RJ) conta que, no
início da abertura política do
país, ficou evidente a escassez
de integrantes de minorias sociais e de grupos oprimidos no
poder. Segundo ela, concluiu-se que qualquer perspectiva
de mudança prática para a
comunidade negra dependeria
de uma efetiva participação
nas instituições.
— No primeiro momento, o
nosso movimento era apartidário, o que não significava ser
apolítico. Mas a comunidade
viu a importância de ter uma
representação nos espaços de
decisão e de poder.
Após um mandato como
vereadora no Rio de Janeiro,
Benedita elegeu-se para a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, onde seria a única
parlamentar mulher e negra.
Ela relata que os movimentos
organizados que impulsionaram o seu mandato também
lhe deram o respaldo necessário para negociar posições
e termos de atuação dentro
de seu partido, o PT.
Somente em seus mandatos
posteriores, Benedita passou a
adotar um figurino mais colorido e em consonância com a
sua personalidade.
O principal aceno da Assembleia Constituinte para o
movimento negro foi a classificação do racismo como
crime inafiançável. Além disso,
a Constituição enuncia como
princípios fundamentais a
igualdade de direitos e de
salários, sem discriminação
de cor. Nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal (STF)
usou essa determinação para
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Arquivo Câmara dos Deputados

Carta de 1988 fixou princípios que abriram espaço para conquistas, embora muitos direitos precisassem ser regulamentados ou só tenham sido efetivados depois

A então deputada Lucia Vânia, hoje senadora, assina texto que estabeleceu a igualdade de direitos como princípio

garantir a constitucionalidade
da política de cotas raciais nas
universidades federais, que
foi convertida em lei em 2012.

Mulheres
Outro grupo que compõe
uma maioria estatística, de
54% da população, mas foi
tradicionalmente relegado ao
segundo plano aos olhos do
poder é o das mulheres.
A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) tem
uma visão positiva sobre o
estabelecimento de espaços
institucionais a serem ocupados pelas mulheres. Ela
participou da criação das
duas Procuradorias-Gerais da
Mulher no Congresso Nacional
— a da Câmara dos Deputados,
em 2009 (hoje convertida em
Secretaria da Mulher), e a do
Senado, em 2013.
Vanessa, que chefia a Procuradoria do Senado desde a criação do órgão, acredita que essas
estruturas contribuem para
consolidar a atuação conjunta
das mulheres no Parlamento —
“que, historicamente, já é coesa
e bem articulada”. Ela lembra
que apenas 10% das cadeiras
do Poder Legislativo no Brasil
são ocupadas por mulheres.
— A conclusão dos movimentos foi que as mulheres devem
participar institucionalmente
dos espaços.
A Constituição sacramentou
a igualdade de direitos e a igualdade salarial entre homens e
mulheres como princípios e
também garantiu a assistência
à maternidade.
Para Vanessa, os avanços em
direitos sociais da Carta fizeram
a diferença na vida das mulheres, uma vez que garantias
como educação básica, assistência social e saúde “dialogam
com a vida da mulher”.

LGBT
O segmento LGBT, por sua
vez, é realmente minoritário
na sociedade. No entanto,

também tem um histórico
de movimentos organizados
e lutas por pautas próprias,
ainda que mais tardio.
A principal conquista durante a abertura política do
Brasil deu-se antes da Assembleia Constituinte. Após uma
campanha nacional liderada
pelo Grupo Gay da Bahia entre
1981 e 1985, a homossexualidade foi despatologizada no
país, saindo do cadastro de
doenças.
O deputado Jean Wyllys
(PSOL-RJ), assumidamente
homossexual, destaca que as
pautas identitárias de grupos
sociais nunca fizeram parte da
agenda de nenhuma força política majoritária e precisaram
“tomar de assalto” os espaços
que foram ocupando. Ele diz
acreditar que essa resistência
foi o que fez com que a Assembleia Constituinte não levasse
em consideração as reivindicações do movimento LGBT.
Duas pautas levadas ao Congresso naquela época foram
a proibição de discriminação
por orientação sexual e o reconhecimento da união estável
homoafetiva. Mas nenhuma
das duas foi incluída no texto
final, e um artigo da Constituição definiu a família apenas
como a união entre homem
e mulher.
O STF, porém, reconheceu
em 2011 a legitimidade da
união civil de casais homossexuais. A decisão abriu caminho
para a adoção de filhos.

Deficiências
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 45 milhões de
brasileiros vivem atualmente
com algum tipo de deficiência
física, intelectual, mental ou
sensorial — cerca de 25% da
população do país.
As pessoas com deficiência
são, em geral, muito mais
dependentes do direito que
a Constituição explicitamen-

te lhes assegurou, que é a
assistência social do Estado.
Quando falta a assistência, a
vida cotidiana fica diretamente
prejudicada. Por exemplo,
alguém que depende de uma
cadeira de rodas pelo SUS fica
impossibilitado de ter mobilidade até que a cadeira chegue.
Esse direito de assistência foi
devidamente regulamentado
apenas em 2015, com a Lei
Brasileira de Inclusão.
Uma representante das pessoas com deficiência no Congresso Nacional é a deputada
Mara Gabrilli (PSDB-SP). Em
1994, ela sofreu um acidente
de carro e perdeu todos os
movimentos do corpo abaixo
do pescoço. Desde então, faz
parte da luta nacional pelas
pessoas com deficiência, que,
segundo ela, são uma força a
ser reconhecida.

Novos caminhos
Os representantes de segmentos minoritários estão em
busca de expandir a atenção
que recebem das leis. No caso
das mulheres, a principal preocupação é com o direito ao
aborto. Hoje a lei brasileira não
considera crime a interrupção
da gravidez realizada em caso
de estupro, de risco de vida
para a mãe e de anencefalia

do feto. Ações em curso no STF
pedem também o reconhecimento do direito de abortar
até a 12ª semana da gestação.
Em oposição a elas, uma
proposta de emenda à Constituição em tramitação na
Câmara busca garantir, nominalmente, o direito do feto
(ou nascituro) à vida desde a
concepção, criminalizando o
aborto em todas as hipóteses.
A senadora Marta Suplicy
(PMDB-SP), que também
integrou historicamente o
movimento e os debates do
feminismo no Brasil, vê espaço
para manter o progresso em
marcha, inclusive no campo
político institucional.
— Existe uma parcela de
pessoas que sempre votam
contra essas pautas, mas
percebo que a maioria não
é contra. Ficam contra porque ainda custa voto e cria
confusão, mas não têm uma
convicção.
Em outros casos, as brigas
das minorias buscam consolidar as promessas feitas
pela Constituição ou de evitar
retrocessos. Benedita da Silva
menciona algumas prioridades de passos à frente para
a população negra, como o
fim dos autos de resistência e
o aprimoramento da formação de policiais, para coibir
abusos.
Jean Wyllys destaca que a
Constituição traz os princípios
que permitiram pequenos
avanços para as minorias ao
longo do tempo e que precisam ser preservados para
garantir futuras conquistas:
— A Constituição contém
os princípios que me protegem. Eu fico feliz cada vez
que os seus intérpretes no
Poder Judiciário reafirmam
a sua dimensão de protetora,
de constituinte da dignidade
humana.
A seção 30 Anos da Constituição
Cidadã é publicada no Jornal do
Senado na primeira quinta-feira
de cada mês. Veja mais em
http://bit.ly/30anosconstituição

HÁ 30 ANOS

Com novo regimento aprovado,
Constituinte já negociava mudança

E

m 7 de dezembro de 1987, o Jornal
da Constituinte destacava a votação,
que ocorrera no dia 3, do projeto de resolução do Regimento Interno da Constituinte. A proposta vencedora, do grupo
chamado de Centrão, recebeu 290 votos
favoráveis, 16 contrários e 3 abstenções.
Assim que foi aprovada a mudança do
Regimento, iniciou-se uma negociação
entre lideranças e a Mesa. Já no dia seguinte, produziu-se um texto substitutivo, que seria votado naquela semana.
Veja esta edição do Jornal da Constituinte: http://bit.ly/JornalConstituinte28
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