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Economia e segurança pública 
são as prioridades do Plenário
Cássio Cunha Lima, que preside interinamente 
o Senado em substituição a Eunício Oliveira, 
afirmou que a pauta da segurança e de medidas 
microeconômicas será mantida nesta semana

Cássio afirma que o Plenário do Senado votará durante a semana projetos prioritários ligados à segurança e às reformas microeconômicas

Objetivo da audiência pública é ouvir 
pescadores, ribeirinhos, comunidade 

pantaneira e demais interessados  

Governo prevê salário mínimo de R$ 1.002 para 2019

Proposta sobre gestão do Pantanal será debatida em MS

O detalhamento do projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2019 deve ser entregue nesta se-
mana ao Congresso. A proposta foi 
apresentada pelo governo na sexta-
-feira. Na véspera, os ministros do 
Planejamento, Esteves Colnago, e da 
Fazenda, Eduardo Guardia, adian-
taram os principais pontos. O salá-
rio mínimo previsto para o próximo 
ano é de R$ 1.002.

Em relação à meta fiscal, o projeto 
da LDO estabelece para 2019 um 
deficit primário de R$ 139 bilhões 
para o governo central — uma me-
lhora em relação à meta de 2018, de 
deficit de R$ 159 bilhões. Quanto ao 
desempenho da economia, o Pla-
nalto projetou crescimento de 3% do 
produto interno bruto em 2019.  4

A Comissão de Meio Ambiente, 
que discute projeto relatado por 
Pedro Chaves, atendeu pedido do 
senador e fará audiência públi-
ca hoje em Campo Grande para 
analisar a proposta. De autoria do 
senador licenciado Blairo Maggi, 
o texto busca reduzir impactos ao 
meio ambiente e proteger a fauna e 
a flora da planície alagável no Cen-
tro-Oeste. O projeto também pro-
põe a criação do Fundo Pantanal, 
para apoiar a gestão, a fiscalização 
e a pesquisa para conservação das 
áreas protegidas.  3

O presidente em exercício do Senado, 
Cássio Cunha Lima, disse que dará 
continuidade à pauta prioritária de 

segurança pública e de desenvolvimento 
econômico. No lugar do senador Eunício 
Oliveira, que está em viagem oficial ao 
Japão para participar de um programa 
de intercâmbio entre Legislativos, Cássio 
afirmou que manterá as votações previstas 
e convocou uma reunião de líderes, ama-
nhã, para discutir outros projetos que po-
derão ser analisados pelo Senado.  3

Governo projeta crescimento 
econômico de 3% do PIB para 2019 
e prevê que os consumidores vão 
lidar com inflação de 4%

Medida cria cargos para o 
gabinete de intervenção no RJ

Estudo avalia projetos em favor da 
mulher apresentados desde 1988

Três MPs expiram e Congresso 
precisará disciplinar questões

Medida provisória editada na quinta-feira criou 
o cargo de interventor federal no estado do Rio de 
Janeiro. A MP também cria 38 cargos em comis-
são e 28 funções comissionadas para integrar o 
gabinete de intervenção federal.  2

O Programa Pró-Equidade e o Comitê pela Pro-
moção da Igualdade de Gênero do Senado fizeram 
levantamento de todas as propostas legislativas 
sobre direito da mulher apresentadas desde 1988. 
De 381 propostas avaliadas, 28% viraram leis.  4

Medidas provisórias de 2017 perderam a eficá-
cia por decurso de prazo e, por determinação da 
Constituição, o Congresso terá que decidir como 
regular os assuntos tratados por elas.  2

Comissão faz audiência 
para debater proteção 
ao trabalhador  3

Influência chinesa 
na economia africana 
será discutida hoje  3

Sessão especial 
celebra centenário de 
dom Nivaldo Monte  3
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O GOv ER NO FEDER A L 
editou na quinta-feira uma 
medida provisória que cria o 
cargo de interventor federal 
no estado do Rio de Janeiro na 
estrutura do Poder Executivo. 

A MP 826/2018 também 
cria 38 cargos em comissão 
de Direção e Assessoramento 
Superior (DAS) e 28 funções 
comissionadas para integrar  
o Gabinete de Intervenção 
Federal no Estado do Rio de 
Janeiro.

A medida provisória condi-
ciona a criação e o provimento 
dos cargos e funções à expres-
sa autorização física e finan-
ceira no Orçamento da União. 
O texto estabelece ainda que 
os 67 cargos e funções que 
serão criados estarão extintos 
até 30 de junho de 2019.

Depois de analisada por 
uma comissão mista, a ser 
criada, a medida provisória 

seguirá para os Plenários da 
Câmara e do Senado.

Conforme a MP, militares 
da ativa que atuarem no 
gabinete de intervenção no 
Rio de Janeiro terão direito 
à  gratificação de representa-
ção, no valor de 2% do soldo 
por dia.

O pagamento da gratificação 

não poderá ser acumulada 
com outras previstas na le-
gislação específica e não será 
incorporado à remuneração 
do militar, nem será conside-
rada para efeitos de cálculo 
de férias, adicional de férias, 
adicional natalino ou outras 
parcelas remuneratórias.

Com Agência Câmara

Três medidas provisórias de 
2017 — 805, 806 e 807 — que 
estavam em tramitação no 
Congresso Nacional perderam 
eficácia na semana passada 
por não terem sido votadas no 
prazo de 120 dias, conforme 
estabelecido na Constituição.

A MP 805, que perdeu efi-
cácia no dia 8, adiava para 1º 
de janeiro de 2019 os reajustes 
salariais previstos para várias 
categorias do Executivo. O go-
verno estimou uma economia 
de R$ 5 bilhões com a medida, 
que também alterava auxílios 
pagos no Executivo.

Servidores
A medida ainda elevava, a 

partir de 1º de fevereiro de 
2018, a contribuição à Previ-
dência Social dos servidores 
dos três Poderes que recebem 
acima do teto da Previdência, 
o que representaria um au-
mento de receita da ordem de 
R$ 2,2 bilhões.

A MP 806, expirada também 
no dia 8, alterava a tributação 

do Imposto de Renda sobre 
fundos financeiros chamados 
exclusivos. Destinados a gran-
des clientes, esses fundos, que 
são fechados e não têm livre 
adesão, pagavam, até agosto, 
IR apenas no fechamento ou 
no resgate das cotas. O impos-
to, então, passou a ser cobrado 
todos os anos, como ocorre 
com os demais fundos de 
investimento. A MP também 
havia aumentado a alíquota 
do tributo sobre esses fundos.

Já a MP 807 perdeu eficácia 
no dia 9. O texto revogou a MP 
804/2017 para prorrogar do dia 
31 de outubro até 14 de no-
vembro de 2017 o prazo para 
adesão ao Programa Especial 
de Regularização Tributária 
(Pert). O programa foi criado 
pela Lei 13.496, de 2017.

Retomada
Devido à não apreciação da 

MP 807 pelo Congresso, a MP 
804/2017 volta a tramitar na 
comissão mista criada para 
sua análise, restando menos 

de um mês de prazo para ser 
votada. Após esse tempo, a MP 
804 poderá ser prorrogada por 
mais 60 dias.

A edição de medidas pro-
visórias é regida pelo artigo 
62 da Constituição. O prazo 
para o Congresso convertê-las 
em lei ou rejeitá-las é de 120 
dias, começa a contar no dia 
da edição da MP e é suspenso 
nos períodos de recesso par-
lamentar. Quando a votação 
não ocorre, o Congresso deve 
disciplinar, por decreto legis-
lativo, as relações jurídicas 
decorrentes das medidas.

Reedição proibida
No caso de abertura de cré-

dito, como o dinheiro normal-
mente é liberado quando a MP 
é editada, o decreto legislativo 
resolve o caso. Já quanto a 
outros tipos de medidas pro-
visórias, o texto constitucional 
proíbe a reedição, na mesma 
sessão legislativa, quando há 
rejeição ou perda de eficácia 
por decurso de prazo.

RJ: governo cria cargos para 
o gabinete de intervenção
Medida provisória editada quinta-feira prevê a criação de 28 funções comissionadas e de 38 postos 
de assessoramento ligados ao Executivo para atuar na estrutura de segurança sob poder federal 
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AudIêNCIAS INTERATIVAS

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

A MP cria o cargo de interventor no Rio, ocupado hoje por Braga Netto

Congresso deve regular questões de 3 MPs expiradas

 `CdH  Proteção social
9h Audiência interativa para debater le-
gislação para proteger o trabalhador.

 `CMA  Pantanal
9h Audiência pública na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul pa-
ra instrução de projeto sobre a gestão e 
 proteção do bioma Pantanal. 

 `SeSSÃO eSPeCIAL  Arcebispo de natal
11h Homenagear in memoriam o ex-ar-
cebispo de Natal dom Nivaldo Monte. 

 `PLenárIO  Sessão não deliberativa
14h Discursos e avisos da Mesa.

 `Cre  economia africana
18h Debate sobre o desenvolvimento 
econômico da África. 

 `CI  Ministro dos Transportes
9h Audiência interativa com Valter 
 Casimiro Silveira sobre a BR-364. 

 `eSTATUTO dO TrABALHO  direito
9h  Audiência interativa sobre direito 
 processual do Trabalho. 

 `CAe  defesa da concorrência
10h Entre 21 itens, o PLS 350/2015 — 
Complementar, que define como compe-
tência do Cade a defesa da concorrência 
no Sistema Financeiro Nacional. 

 `CMA  recursos hídricos
11h O PLS 162/2015, que incentiva o uso 
integrado dos recursos hídricos na aqui-
cultura e agricultura, é um dos itens.

 `CrA  Plano agropecuário
11h Audiência interativa para discutir o 
Plano de Macrologística Agropecuária.

 `SeSSÃO TeMáTICA  dados pessoais
11h Discussão sobre proteção e uso de 
dados pessoais, tema do PLS 330/2013. 

 `Ce  detectores de metal em eventos
11h30 Na pauta de 15 itens, o PLC 67/2017, 
que obriga detectores de metal em 
eventos esportivos. 

 `MP 820/2018  Imigrantes da Venezuela
14h Audiência com representantes do 
Ministérios da Justiça e dos Direitos 
Humanos 

 `CCT  Outorga de canais educativos
14h30 Entre 24 itens, o PLC 91/2017, que 
estende às instituições de ensino supe-
rior a possibilidade de receber outorga 
de canal de rádio ou TV educativa.

 `COMISSÃO dIreTOrA  regulamento
14h30 Análise de projetos de resolução, 
requerimentos e minuta de projeto sobre 
Regulamento Administrativo do Senado.

 `CAS  Acuidade visual
9h O PLC 214/2015, que obriga o exame de 
acuidade visual em alunos do ensino fun-
damental, é um dos 15 itens da pauta.

 `Cdr  Produtores de cacau
9h Audiência interativa debate endivida-
mento e possíveis soluções para sanar si-
tuação dos produtores de cacau da Bahia. 

 `CCJ  Fuga de prisão
10h Pauta de 26 itens tem o PLS 157/2016, 
que aumenta a pena para fuga de prisão 
com uso de violência. 

 `Ce  Papel da universidade
10h30 Audiência sobre o tema "Universi-
dade: escada para ascensão social ou ala-
vanca para o progresso nacional?". 

 `CMMC  eleição
10h30 Eleição de presidente e vice da 
 comissão mista e escolha do relator. 

 `CTFC  Orçamento para obras
11h Na pauta, o PLS 326/2017, que prioriza 
orçamento para concluir obra iniciada. 

 `CAe  rota Latino-Americana
14h Audiência discute viabilidade econô-
mica da Rota de Integração Latino-ame-
ricana do Brasil ao continente asiático. 

 `MP 820/2018  Imigrantes da Venezuela
14h Audiência pública para debater a me-
dida provisória que trata da assistência a 
imigrantes da Venezuela. 

 `CÓdIgO COMerCIAL  Autorregulação
14h30 O fortalecimento das normas con-
suetudinárias e de autorregulação, solu-
ções de conflitos empresariais e títulos de 
crédito são foco de audiência pública. 

 `MP 821/2018  Ministério da Segurança
15h A comissão da MP que cria o Ministé-
rio da Segurança Pública analisa o plano 
de trabalho e requerimentos. 

 `SeSSÃO eSPeCIAL  dia do Índio
9h O Plenário faz sessão especial em 
 homenagem aos povos indígenas. 

 `MP 820/2018  Imigrantes da Venezuela
14h Audiência para debater a medi-
da provisória que trata da assistência a 
 imigrantes da Venezuela.
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O PRESIDENTE EM exercício do Se-
nado, Cássio Cunha Lima, informou 
que a Casa dará continuidade à pauta 
prioritária de segurança pública e de 
desenvolvimento econômico nesta 
semana. 

Cássio substitui o presidente Eu-
nício Oliveira que, desde sábado até 
sexta-feira, participa de um programa 
de intercâmbio entre Legislativos 
no Japão, acompanhado de Jorge 
viana (PT-AC) e Antonio Anastasia  
(PSDB-MG).

— vamos manter o ritmo de trabalho 
do presidente Eunício, principalmente 
no que diz respeito a votações rela-
cionadas à segurança e às reformas 
microeconômicas  — afirmou Cássio.

O senador disse que não haverá 
tempo, no entanto, para que o Senado 
vote nesta semana o projeto que cria 
o Sistema Único de Segurança (PLC 
19/2018), aprovado na quarta-feira 
pela Câmara dos Deputados.

— Aguardaremos o envio da pro-
posta aprovada na Câmara, mas 
não acredito que seja possível votar. 
vamos convocar a Mesa para uma 
reunião na terça-feira [amanhã], com 
temas represados há algum tempo, 
e vamos tratar de assuntos relativos 
ao Nordeste.

Na sexta-feira, o senador participou 
de reunião com técnicos da Secretaria 

do Tesouro Nacional e da Prefeitura 
de João Pessoa para tratar de um 
empréstimo internacional de US$ 
100 milhões para a capital paraibana. 

— João Pessoa é a segunda capital 
menos endividada do país, com equilí-
brio fiscal e fluxo de caixa equilibrado, 
o que permitirá a contratação desse 
empréstimo — disse.

Os recursos são para o Plano de 
Ação João Pessoa Cidade Sustentável, 
uma parceria entre a prefeitura, a 
Caixa Econômica Federal e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). O projeto prevê a implementa-
ção de um conjunto de investimentos 

destinados a estruturar o desenvol-
vimento sustentável de João Pessoa 
pelos próximos 30 anos. 

A proposta compreende 60 ações 
que devem preparar a cidade para 
quando ela atingir a marca de 1 milhão 
de habitantes.

Entre as medidas, estão a construção 
de conjuntos habitacionais no Com-
plexo da Beira Rio, a implantação de 
uma escola de governança e gestão e 
investimentos em segurança, com a 
instalação de um centro para unificar 
todo o monitoramento da cidade. 

Da Assessoria de Imprensa 
da Presidência do Senado

A proposta que cria a Política 
de Gestão e Proteção do Bioma 
Pantanal será discutida hoje 
na Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul.

O relator do projeto (PLS 
750/2011) na Comissão de 
Meio Ambiente (CMA), Pedro 
Chaves (PRB-MS), é o autor 
do pedido para que a comu-
nidade pantaneira e demais 
interessados ouçam, opinem 
e até mesmo façam sugestões 
ao texto que busca reduzir 
impactos ao meio ambiente 
e proteger a fauna e a flora da 
planície alagável no centro-
-oeste brasileiro.

Essa é a primeira audiência 
pública de uma série que o 
senador pretende fazer, para 
então propor regras que, em 
sua opinião, vão permitir a 
geração de emprego e renda 
na região sem provocar danos 
ao meio ambiente. Com esse 
objetivo, o projeto incentiva o 
ecoturismo.

— Nosso grande desafio é 
harmonizar o desenvolvimen-
to da atividade produtiva com 
a preservação do Pantanal 
que, sem dúvida alguma, é 
um dos maiores patrimônios 
ambientais do Brasil e do 
mundo — disse Chaves.

O PLS 750/2011 é de autoria 

do senador licenciado Blairo 
Maggi (PP-MT). A versão apro-
vada na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), também 
relatada por Chaves, delimita o 
Pantanal como a “área de uso 
restrito situada nos estados de 
Mato Grosso e de Mato Grosso 
do Sul, correspondente às 
planícies aluviais inundáveis 
periodicamente, formadas 
pela Bacia do Alto Paraguai”. 
O relator ampliou o alcance 
da proposta original, esten-
dendo os limites de proteção 
da norma para a Bacia do Alto 
Paraguai.

Recurso
Chaves ressalta que a pro-

posta completa uma lacuna 
da legislação federal específica 
para o Pantanal, garantindo 
segurança jurídica no uso 
sustentável da região, com 
proteção e conservação do 
bioma.

O texto também propõe a 
criação do Fundo Pantanal, 
com a finalidade de apoiar a 
gestão de áreas protegidas; 
o controle, monitoramento 
e fiscalização ambientais; 
pesquisa para conservação e 
uso sustentável da biodiversi-
dade; e recuperação de áreas 
 desmatadas e degradadas.

A Comissão de Direitos Humanos 
(CDH) faz audiência pública hoje para 
debater o tema “Legislar para garantir 
proteção Social — resistir e avançar”. O 
pedido do debate é do vice-presidente 
do colegiado, Paulo Paim (PT-RS).

Segundo o senador, a audiência é um 
pedido de entidades civis relacionadas 
ao direito do Trabalho, preocupadas 
com propostas legislativas que não se 
associam ao princípio constitucional 
de proteção do trabalhador.

No pedido de realização da audiência, 
o senador ressaltou que as organizações 
defendem a necessidade de avançar 
com proposições que regulamentem 
e concretizem os direitos e a proteção 
social do trabalhador, previstos na 
Constituição. 

O debate contará com a presença do 
presidente do Sindicato Nacional dos 
Auditores-Fiscais do Trabalho, Carlos 
Silva; da vice-presidente da Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho, Noemia Aparecida Garcia 
Porto; da presidente da Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho da 
10ª Região, Rosarita Machado de Barros 
Caron; e do presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores do Traba-
lho, Ângelo Fabiano Farias da Costa.

A lista de convidados inclui ainda 
o procurador regional do Trabalho 
Cristiano Paixão e a procuradora do 
Trabalho Ludmila Reis Brito Lopes.

A Comissão de Relações 
Exteriores (CRE) promove hoje 
audiência pública interativa 
sobre o tema “África: a influ-
ência chinesa, a integração 
regional e o desenvolvimento 
econômico — a África de que 
não se fala”. A reunião tem 
início às 18h na sala 7 da Ala 
Alexandre Costa.

Para o debate foram convi-

dados o professor do Instituto 
de Estudos Estratégicos da 
Universidade Federal Flu-
minense (Inest/UFF) José 
Manuel Gonçalves, além da 
professora de relações inter-
nacionais da Universidade do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) 
e coordenadora do Centro 
Brasileiro de Estudos Africa-
nos (Cebrafrica), Analúcia 

Danilevicz Pereira.
A audiência pública integra 

o ciclo de debates O Brasil e a 
Ordem Internacional: estender 
pontes ou erguer barreiras?. 
A iniciativa é do senador Fer-
nando Collor (PTC-AL), que 
preside a CRE.

O Senado fará hoje, às 11h, 
uma sessão especial no Ple-
nário para homenagear in 
memoriam o centenário de 
dom Nivaldo Monte, que foi 
arcebispo de Natal entre 1967 
e 1988. A celebração atende 
requerimento da senadora 
Fátima Bezerra (PT-RN), que 
ressalta o trabalho social de 
dom Nivaldo em prol da po-
pulação carente do Rio Grande 
do Norte e da fé católica.

O pedido também é assinado 
pelos senadores Elmano Fér-
rer (Pode-PI), Lasier Martins 
(PSD-RS), Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), Jorge viana (PT-
-AC), Fernando Bezerra Coe-
lho (PMDB-PE), Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) e Acir Gurgacz 
(PDT-RO).

Nivaldo Edson do Monte 
nasceu em Natal, em 15 de 

março de 1918, e faleceu aos 
88 anos, em 2006. De família 
simples de agricultores, teve 
como lema de vida “Pisar 
firme, pensar alto e ver longe”. 

— Foi com esse pensamento 
de vida que sempre trabalhou 
para que o povo mais simples 
conquistasse melhores con-
dições de vida — diz Fátima.

Dom Nivaldo fundou a Esco-
la de Serviço Social em 1945, 
primeira instituição de ensino 
superior em Natal, além de oito 
centros sociais. Foi também 
um dos fundadores do Movi-
mento de Natal, responsável 
por ações sociais na arqui-
diocese, como a Campanha 
da Fraternidade.

Comissão discute em Campo 
Grande gestão do Pantanal

Audiência aborda 
legislação para garantir 
proteção ao trabalhador

Colegiado debate influência chinesa na África

Senado celebra centenário de dom Nivaldo Monte

Cássio dará continuidade à pauta 
prioritária de segurança pública
No lugar de Eunício Oliveira, que está em viagem oficial ao Japão, presidente em exercício do Senado disse que reformas 
microeconômicas também devem ser votadas na semana. Mesa se reúne amanhã para definir outros temas a serem tratados 

Arcebispo de Natal até 1988, dom Nivaldo fundou escola e centros sociais

Cássio afirma que manterá o ritmo de trabalho e as prioridades definidas por Eunício

  Veja na pág. 2 como acompanhar a 
audiência e participar do debate

  Veja na pág. 2 como acompanhar 
a audiência e participar do debate
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O PROJETO DA Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) de 
2019 que o governo encami-
nhou ao Congresso na sexta-
-feira (PLN 2/2018) propõe 
salário mínimo de R$ 1.002 
para o próximo ano. O deta-
lhamento do projeto deve ser 
entregue nesta semana pelo 
ministro do Planejamento, 
Esteves Colnago, informou 
o presidente do Senado em 
exercício, Cássio Cunha Lima.

O número foi divulgado na 
quinta-feira por Colnago e pelo 
ministro da Fazenda, Eduardo 
Guardia, que apresentaram os 
principais pontos da proposta.

Em relação ao salário míni-
mo atual (R$ 954), o valor do 
próximo ano representa um 
aumento nominal de 5,03%. 
Descontada a projeção de 
inflação feita pelo próprio 
Executivo para 2018 (INPC 
de 4%), o aumento real seria 
de 1%. O novo valor impacta 
o Orçamento da União em  
R$ 16,8 bilhões, pois despesas 
com benefícios previden-
ciários e assistenciais estão 
vinculados ao salário mínimo.

Segundo o Ministério do 
Planejamento, o mínimo deve 
subir para R$ 1.076 em 2020 e 
para R$ 1.153 em 2021.

Em relação à meta fiscal, 
o projeto da LDO prevê para 
2019 um deficit primário de 
R$ 139 bilhões para o governo 
central, que abrange as contas 
do Tesouro Nacional, do Banco 
Central e da Previdência Social. 

A meta de 2018 é de deficit 
de R$ 159 bilhões. Ou seja, 
há uma previsão de melhora 
entre os dois anos. Desde 2014, 
as contas do governo federal 
estão no vermelho.

Em relação ao desempenho 
da economia, o Planalto proje-
tou um crescimento de 3% do 
produto interno bruto (PIB) 
em 2019, o mesmo número 
previsto para este ano, e de 
2,4% e 2,3% para 2020 e 2021, 
respectivamente.

Orientação
A LDO é uma lei de vigência 

anual que orienta a elaboração 
da proposta orçamentária e a 
execução do Orçamento no 
ano seguinte. Além da meta 
fiscal, a norma traz regras 
sobre as ações prioritárias 
do governo no exercício se-
guinte, sobre transferência de 
recursos federais para os entes 
federados e o setor privado, e 
sobre a fiscalização de obras 
executadas com recursos da 
União, entre outras.

O projeto da LDO será ana-
lisado agora no Congresso. A 
tramitação começa na Comis-
são Mista de Orçamento, que 
ainda não foi instalada neste 
ano. É nela que é indicado 
um relator e as emendas são 
apresentadas. Pelo critério de 
rodízio entre as duas Casas le-
gislativas, neste ano a relatoria 
ficará com um senador.

Segundo a Constituição, o 
Congresso não pode entrar em 

recesso se não aprovar o proje-
to da LDO até 17 de julho — o 
recesso parlamentar ocorre 
do dia 18 ao dia 31. Além dos 
números gerais que vão bali-
zar a elaboração da proposta 
orçamentária, o ministro do 
Planejamento informou que o 
texto que será analisado pelos 
congressistas não cumprirá, 
estritamente, a regra de ouro.

A regra, que está contida 
na Constituição, estabelece 
que o volume de recursos 
com operações de crédito 
(emissão de títulos públicos) 
que ingressarem no caixa do 
Tesouro Nacional deve ser 
igual ao das despesas de capital 
(basicamente investimentos e 
amortização da dívida públi-
ca). O objetivo da regra é deixar 

claro que o governo somente 
se endividará, ao longo do ano, 
para investir, e não para pagar 
gastos correntes, como despe-
sas com servidores públicos 
e manutenção da máquina 
administrativa.

Crédito suplementar
A própria Constituição, 

no entanto, permite ao go-
verno enviar ao Congresso 
um projeto de lei de crédito 
suplementar ou especial para 
custear despesas específicas 
com endividamento além do 
limite permitido, desde que o 
texto seja aprovado por maio-
ria absoluta.

De acordo com Colnago, 
para evitar consequências le-
gais com o descumprimento da 

regra, o projeto da LDO conterá 
uma autorização para a inclu-
são, no Orçamento de 2019, 
de despesas condicionadas à 
aprovação do projeto de cré-
dito suplementar ou especial 
previsto na Constituição.

O pedido que deve constar 
no projeto, em valores de hoje, 
seria de um crédito de R$ 254,3 
bilhões. Esse é o tamanho do 
endividamento, em números 
atuais, que terá de ser feito em 
2019 para pagar as despesas 
específicas governamentais.

— O próximo governo en-
caminhará um projeto ao 
Congresso, a fim de pedir 
permissão para emitir dívidas 
para honrar um conjunto de 
despesas — disse o ministro.

Da Agência Câmara

Um levantamento de todas as 
proposições legislativas sobre 
direitos das mulheres desde a 
Constituição de 1988 até 2017 
foi apresentado pelo Programa 
Pró-Equidade e pelo Comitê 
Permanente pela Promoção 
da Igualdade de Gênero e Raça 
do Senado. O estudo tem três 
eixos temáticos: poder e par-
ticipação política, violência 
contra as mulheres e trabalho 
e autonomia econômica. 

O trabalho teve o apoio 
da Procuradoria Especial da 
Mulher e da Diretoria-Geral 
do Senado e levou cerca de 
seis meses para ser concluído.

A gestora do Programa Pró-
-Equidade e responsável pela 
pesquisa, Terezinha Nunes, 
explica que, mesmo tendo 
respaldo da Constituição, as 
mudanças das leis infracons-
titucionais não têm a rapidez 
que se espera.

— O campo legislativo é um 
campo de luta, de disputas 
de valores. Os projetos, por 
vezes, não seguem adiante 
ou são retomados em outros 

momentos e, em alguns casos, 
se têm sucesso, tornam-se 
leis. O levantamento pretende 
estimular que pessoas que se 
interessem pelo tema possam 
se aprofundar.

Terezinha considera a Cons-
tituição de 1988 “um divisor 
de águas” no campo norma-
tivo. Ela sustenta, porém, que, 
apesar de a Carta ter garantido 
direitos fundamentais, foi pos-
sível constatar que nos anos 80 
e 90 temas importantes para a 
causa feminina e que depen-
diam de regulamentação não 
avançavam.

Das 1.212 proposições co-
letadas no site do Senado, de 
iniciativa individual dos parla-
mentares, foram extraídas 381 
para análise, inclusive as que 
foram rejeitadas e arquivadas. 
No estudo não foram incluídas 
aquelas com trâmite somente 
na Câmara dos Deputados. 
Dessas 381, 28% se tornaram 
leis, sendo 35,5% das propo-
sições do eixo político, 26,8% 
sobre trabalho e 23,9% sobre 
violência contra as mulheres.

No eixo poder e participação 
política, a gestora constatou, 
por exemplo, que, para modifi-
car o termo “reserva de vagas” 
no texto do projeto que previa 
vagas de 30% para mulheres 
nos partidos políticos (Lei 
9.504, de 1997) e estabelecer a 
obrigatoriedade de preenchi-
mento dessas vagas (Lei 12.034, 
de 2009), houve esforço con-
siderável das parlamentares.

Cenário adverso
Considerando adverso o ce-

nário da participação feminina 
na política no Brasil, Terezinha 
menciona que a proporção de 
16% de mulheres no Senado 
e de 10% na Câmara coloca 
o país em situação de quase 
“lanterna” na América Latina. 
O ranking de 2017 da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
mostra o Brasil em penúltimo 
lugar (32º), à frente apenas de 
Belize.

— Somos [as mulheres] a 
maioria da população, mais 
de 50%. Será que estamos bem 
representadas? — indagou.

Quanto ao eixo trabalho 
e autonomia econômica, a 
licença-maternidade na Cons-
tituição foi sendo aperfeiçoada 
ao longo do tempo, com a pror-
rogação do prazo de 120 dias 
por mais 60 dias, garantidos 
pela Lei 11.770, de 2008, para 
as empresas participantes do 
Programa Empresa Cidadã.

Dez anos depois, em 2018, 
o Senado aprova projeto (PLS 
72/2017) que amplia o prazo 
da licença-maternidade de 
120 para 180 dias para todas 
as empresas, mas o texto ainda 
será submetido à Câmara e à 
sanção para se tornar lei. 

Essas iniciativas demanda-
ram “persistência e resiliência” 
das parlamentares, avalia Te-
rezinha. Para ela, a aprovação 
do projeto que proíbe o paga-
mento de salários diferencia-
dos para homens e mulheres 
que exercerem, numa mesma 
empresa, a mesma função ou 
atividade profissional (PLS 
59/2017) dependerá da sen-
sibilização dos parlamentares.

Já no eixo temático violência, 

Terezinha destaca que somente 
após 18 anos da promulgação 
da Constituição foi aprovada a 
Lei Maria da Penha (Lei 11.340, 
de 2016), de proteção específi-
ca das mulheres. Mesmo assim, 
ela lembra que a lei sofreu dois 
questionamentos (ADC 19 e 
ADI 4.424), pacificados em 
2012 pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). O STF reco-
nheceu a constitucionalidade 
de artigos da lei e decidiu que 
nos crimes de lesão corporal 
praticados contra a mulher no 
ambiente doméstico, mesmo 
de caráter leve, o Ministério 
Público tem legitimidade para 
deflagrar ação penal contra o 
agressor sem necessidade de 
representação da vítima.

Os ministros do STF também 
entenderam que não se aplica 
a Lei dos Juizados Especiais 
(Lei 9.099, de 1995) aos crimes 
abrangidos pela Lei Maria da 
Penha. Para Terezinha, tais 
ações indicam a dificuldade 
de juízes, desembargadores e 
demais operadores da Justiça 
em aplicar corretamente a lei.

Levantamento avalia propostas legislativas em favor das mulheres

Projeto da LDO 2019 tem mínimo a R$ 1.002
Governo deve entregar esta semana proposta detalhada, mas 
já divulgou que prevê deficit primário de R$ 139 bilhões para o 
governo federal e projeta um crescimento de 3% do PIB em 2019

Consumidores vão encontrar inflação de 4% em 2019, segundo o texto, com reajuste real de 1% para o mínimo
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