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Collor diz que projeto de lei pune abuso de qualquer
autoridade

O

líder do bloco Moderador no
Senado, Senador Fernando Collor (PTC/AL) declarou, na tarde de terça-feira (12/7), que não se deve temer
a discussão do Projeto de Lei de nº
280, de 2016 (PLS 280/2016), que visa
definir os crimes de abuso de qualquer autoridade no Brasil. O ex-presidente ressaltou, a propósito, uma
fala do ministro do Supremo Tribunal
Federal, Gilmar Mendes, que defendeu como “perfeito” o cenário de hoje
para fomentar esse debate. Collor foi
escolhido para integrar a comissão
que vai debater o projeto de lei.

“

Ao ser sancionada, a lei beneficiará toda a sociedade, todo
cidadão, todo contribuinte, a
população brasileira enfim,
que não merece continuar a
mercê de abusos de autoridade por parte de membros
e agentes da Administração
Pública

Para Collor, “o projeto atinge todos os membros de qualquer Poder –
o que inclui nós, os parlamentares –,
bem como todos os agentes da Administração Pública, servidor ou não, da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios”.
Apesar da forte crise que as instituições enfrentam hoje, Collor já havia
apresentado há três anos um projeto
de lei semelhante, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça, junto
a mais de 80 projetos similares, incluindo projetos já aprovados na Câmara.
Para o Senador, isso demonstra a rele-
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vância do tema, reforçando a decisão
acertada do presidente do Senado, em
criar a Comissão para tratar da matéria.
“Em função dos momentos de crise
de toda ordem por que passa o País,
a matéria, sem dúvida, mais do que
oportuna, torna-se crucial para suprimir vácuo em nossa legislação penal.
Aos que defendem cega e irrestritamente os métodos investigativos do
Ministério Público, e que afirmam não
haver excessos, porém reclamam do
projeto de lei, há de se perguntar então: qual o receio de se aprovar uma
lei que pune o abuso de autoridade?”,
questionou.
De acordo com o Senador, “não
há como dizer que se trata de matéria
direcionada a esta ou aquela autoridade. Ao ser sancionada, a lei beneficiará toda a sociedade, todo cidadão,
todo contribuinte, a população brasileira enfim, que não merece continuar
a mercê de abusos de autoridade por
parte de membros e agentes da Administração Pública”.
Na opinião do Senador, não há
que se falar que a comissão, ao anali-

sar o projeto de abuso de autoridade,
estaria se prestando a eventuais ou
supostas tentativas de enfraquecer as
investigações em curso.
“Esta discussão se deu, vale dizer,
por solicitação de membros do próprio
Judiciário que, já em 2009, apresentaram ao Congresso Nacional proposição nesse sentido, mas que até hoje
não foi aprovada. Volto a lembrar, são
mais de 80 projetos tramitando desde
2009. Além da aprovação aqui no Senado, a matéria dependerá também
da aprovação da Câmara e da sanção
presidencial. Ou seja, é proposta que
ainda levará um razoável tempo de
tramitação até se converter em lei”,
observou o Senador Collor.

‘Podemos ir além’
Como a comissão funciona até
dezembro, o Senador sugeriu que outros temas que estão pendentes de
discussão há muito tempo sejam pautados. Entre os pontos que podem ser
aperfeiçoados, Collor sugeriu a discussão de pontos da regulamentação do
EMENDA Nº

exercício do direito de greve de servidores públicos e também a normatização da liberdade de informação que
inclui, entre outros pontos, o direito
de resposta. Com certeza, ressaltou
Collor, seria um grande legado que os
senadores poderiam deixar ao Senado
Federal e, em última instância, ao País.
“Teríamos uma excelente oportunidade de consolidar a legislação brasileira de uma série de áreas que hoje
se encontra dispersa, excessiva, imbricada e conflitante. Assim, em muito
poderemos facilitar o trabalho e as
atividades dos operadores do Direito
e daqueles que dependem diretamente do arcabouço legal em áreas como,
por exemplo, a tributária, a previdenciária, a ambiental e até mesmo a eleitoral, entre tantas outras que sofrem
com um esparso, porém contundente
arsenal normativo”, concluiu.
O Senador Collor apresentou
emenda ao PLS 280/2016, dando nova
redação ao artigo 36 do mesmo, ampliando seu espectro de abrangência.
Assessoria do Senador

, de 2016.

Dê-se a seguinte redação ao artigo 36 do Projeto de Lei do Senado nº 280, de 2016:
Art. 36 Deixar de determinar a instauração de procedimento investigatório para apurar a prática de infração penal
ou de improbidade administrativa quando dela tiver conhecimento e competência para fazê-lo. (NR)
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
JUSTIFICATIVA
A nova redação amplia o espectro de abrangência do dispositivo, incluindo também a área administrativa e corrigindo a inexplicável restrição contida na proposição original que limita seus efeitos aos crimes previstos na própria Lei
em comento.
O abuso de autoridade não se conforma apenas em atos comissivos, direcionados à pessoa física e ofensivos à sua
liberdade, intimidade e dignidade. Ora, o ato omissivo, ou seja, a omissão dolosa, via de regra, se dá exatamente pelo
uso da condição de mando da autoridade responsável ou, em outras palavras, pelo abuso do poder para deixar de
atuar naquilo que é de sua obrigação.
Nesse sentido, a emenda proposta abarca atos omissivos, direcionados tanto a pessoas físicas quanto jurídicas
e relativos a atuações imprudentes e ilegais de agentes públicos em processos ou procedimentos administrativos e
judiciais.
Sala da Comissão, em
FERNANDO COLLOR
Senador
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LDO: sem CPMF e com foco em investimentos, relatório de
Wellington Fagundes é aprovado na Comissão de Orçamento

A

Comissão Mista de Orçamento caso de redução do déficit primário,
do Congresso Nacional aprovou quaisquer valores sobressalentes serão
na quinta-feira (14/7), o texto-base do destinados ao pagamento da dívida púrelatório final do Senador Wellington blica; de restos a pagar de investimenFagundes (PR/MT) ao projeto de Lei tos de anos anteriores; e de benefícios
de Diretrizes Orçamentárias de 2017. assistenciais custeados pelo Fundo NaA proposta exclui a possibilidade de cional de Assistência Social (FNAS).
o Governo compor receitas com a reO Senador também acolheu em
criação da Contribuição Provisório so- seu parecer, entregue à comissão no
bre Movimentação Financeira (CPMF). último dia 10, a sugestão enviada pelo
Ao mesmo tempo, a matéria apon- Executivo que estabelece um déficit
ta linhas de prioridade para a retomada primário de R$ 139 bilhões como meta
dos investimentos públicos em obras e fiscal do governo federal para o ano
infraestrutura, considerados essenciais que vem. Também foi incorporado o
para a geração de emprego e renda.
mecanismo que limita o crescimento
O relator explicou que, além da dos gastos à inflação do ano anterior.
exclusão da CPMF, incluiu no relatório
O texto aprovado, a rigor, evita
a vedação de incorporar no orçamento que a lei orçamentária represente uma
de 2017 receitas vindas de tributos que “peça de ficção”. A aprovação no prazo
ainda não foram aprovados pelo Legis- regimental também constitui um granlativo. O Governo precisa encaminhar a de avanço. No ano passado, a LDO foi
proposta Orçamentária ao Congresso aprovada paralela ao Orçamento, desaté o final de agosto.
truindo a possibilidade de planejamen“O Parlamento tem neste momento to adequado – o que contribuiu para o
especial a missão de dialogar com a so- desajuste fiscal e orçamentário.
ciedade” – disse, ao destacar o trabalho
“Nos últimos anos, mal aprovada a
de resgate e moralização das grandes LDO, o Congresso já recebia projetos
leis e do protagonismo do Congresso.
para sua alteração, em especial no que
Em adendo ao relatório final, Wel- se refere à meta fiscal. Tal cenário só
lington Fagundes fez constar que, em contribuía, cada vez mais, para uma

visão de orçamento público apenas
como peça de ficção, calcado em projeções irrealistas de receitas e despesas”,
disse o relator Wellington Fagundes.
Vários parlamentares elogiaram o
texto de Fagundes, em especial sobre a
retirada da previsão de receita da CPMF.
O Senador Eduardo Braga (PMDB/AM)
afirmou que o relatório mostra caminhos novos e “acende a esperança” de
ter uma LDO realista para fundamentar
um Orçamento realista. Para o líder do
PSDB na comissão, deputado Duarte
Nogueira (SP), o texto traz uma perspectiva de recuperar o equilíbrio das
contas até 2019. “Há um sentimento
de alívio no qual tem de haver uma
aderência a essa nova LDO”, disse.
Antes da aprovação do texto base,
houve um acordo entre os líderes da
Comissão para votar os destaques ao
texto em 2 de agosto, na primeira semana após o chamado “recesso branco”. Foram apresentados 243 destaques ao texto.
Após o exame dos destaques pela
Comissão de Orçamento, a LDO será
votada pelo plenário do Congresso.
Assessoria do Senador
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Beto Barata/Presidência da República

Fagundes cobra compromisso de Temer com a pauta municipalista

O

líder do Partido da República
no Senado, Wellington Fagundes (MT), cobrou do presidente em
exercício Michel Temer, na quartafeira (13/7), maior compromisso com
a pauta municipalista. Segundo ele,
muitas obrigações são atribuídas aos
prefeitos, sem que haja recursos por
parte da União para cumpri-las.
A cobrança ocorreu durante reunião de trabalho no Palácio do Planalto,
que contou com a presença de ministros da área econômica do Governo e
o presidente em exercício da Confederação Nacional dos Municípios (CNM),
Glademir Aroldi. Na ocasião, Fagundes
afirmou que já havia cobrado o governo

anterior sobre a necessidade de aproximação do Planalto com os prefeitos,
justamente pelo momento de déficit de
arrecadação pelo qual passa o país.
“Nós sugerimos à presidente Dilma: precisa aproximar-se dos prefeitos. São a confederação e as associações dos municípios que conhecem o
dia-a-dia, e que têm a capacidade de
convencer a população e os parlamentares sobre o que é possível ser aprovado e necessário para o bem do país”,
lembrou o Senador.
Wellington Fagundes é relator da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2017 e também recordou que foi à
residência oficial de Temer no último

sábado (9/7), para falar sobre a importância da aprovação de um orçamento realista para o ano que vem. “Uma
peça orçamentária que não venha
criar expectativas para os prefeitos,
que muitas vezes assinam convênios,
mas não recebem contrapartidas do
Governo Federal para cumprir o acordado”, reforçou.
O presidente da CNM também
compartilha da preocupação do Senador. Glademir Aroldi alega que a confederação não foi ao Planalto “pedir”
regalias ou benefícios, mas cobrar o
cumprimento de acordos já existentes
entre municípios e o Governo.
Para ele, a presença do relator da
LDO na reunião foi importante para
que se tome conhecimento, de forma
mais aprofundada, quanto às necessidades dos municípios, e que se possa,
efetivamente, contemplar os direitos
desses entes federativos dentro da
LDO. “O trabalho do Senador Wellington Fagundes, relator dessa matéria, é
muito importante para o municipalismo brasileiro”, reconheceu Glademir
Aroldi. Fagundes também teve seu trabalho na LDO destacado pelo presidente em exercício Michel Temer, que o
classificou como sendo “um exemplo”.
Assessoria do Senador

Senado aprova reajuste salarial a servidores públicos

O

plenário do Senado aprovou,
na terça-feira (12/7), oito projetos que preveem reajustes salariais
para servidores do Executivo e Legislativo federal, além de militares.
As propostas foram aprovadas pela
manhã na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), e os parlamentares
aprovaram também a urgência dos
projetos, o que fez com que eles fossem enviados para votação imediata
no plenário.
Relator de dois dos projetos (PLC
33/2016 e PLC 37/2016) que alteram,
respectivamente, a remuneração de
servidores e empregados públicos e o
soldo e o escalonamento vertical dos
militares das Forças Armadas, o Senador Wellington Fagundes (MT), líder
do Partido da República, pontuou que

a maioria dos reajustes está abaixo da
inflação projetada para o período de
2016 a 2019.
“De um lado, há a necessidade de
que os servidores públicos federais
tenham adequada remuneração e a
expectativa de que, no futuro, essa
remuneração tenha o seu valor real
protegido. De outro, as equipes econômicas da então Presidente Dilma
Rousseff e do Presidente em exercício
Michel Temer registram o seu acordo
com a medida, cujos efeitos fiscais já
constam da nova meta de resultado
primário para o exercício financeiro de
2016, mas o que prevê esses projetos
é inferior à prospecção da inflação até
2019”. Os textos já foram votados pela
Câmara e, portanto, seguem para sanção presidencial.

Propostas
O PLC 33/16 beneficia servidores
da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União, da Advocacia-Geral da União, da Polícia Federal,
do Banco Central, da Educação, da
Cultura, do Desenvolvimento Agrário e de ex-territórios federais, além
de outras 40 carreiras (como agentes penitenciários, médicos e técnicos de hospitais públicos). Já o PLC
37/2016 prevê reajuste do soldo dos
militares.
Os projetos aprovados foram: PLC
30/2016, PLC 31/2016, PLC 33/2016,
PLC 34/2016, PLC 35/2016, PLC
36/2016, PLC 37/2016 e PLC 38/2016.
Assessoria do Senador
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Instalada Comissão Especial do Código Brasileiro de Aeronáutica

A

Comissão Especial do Código Brasileiro de Aeronáutica
(Ceaero) foi instalada na tarde de terça-feira (12/7). Por indicação do presidente do Senado, Renan Calheiros,
o Senador Vicentinho Alves (PR/TO),
primeiro Secretário do Senado, será o
presidente da comissão. O vice-presidente do colegiado será o Senador Pedro Chaves (PSC/MS), enquanto a relatoria ficará sob a responsabilidade do
Senador José Maranhão (PMDB/PB).
A comissão vai analisar o anteprojeto do Novo Código Brasileiro de
Aeronáutica (PLS 258/2016). Com 374
artigos, o anteprojeto foi elaborado
por uma comissão de especialistas no
tema, instituída pela Presidência do
Senado, e encaminhado para exame
do Congresso Nacional. A proposta
foi transformada em projeto, que será
analisado pela comissão especial de
senadores, devendo seguir para avaliação da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) e, depois, para o Plenário.
A comissão de especialistas – criada por uma sugestão do Senador Vicentinho Alves, piloto profissional – foi
instalada em junho de 2015 e funcionou durante um ano. Presidida pelo
advogado Georges Ferreira, a comis-

são entregou o anteprojeto do código
para o presidente Renan Calheiros no
último dia 21 de junho. Vicentinho Alves destacou o trabalho da comissão
de especialistas e elogiou a liderança
de Georges Ferreira.
- São sugestões importantes para o
nosso trabalho. Esta comissão vai trabalhar no texto que representa o marco regulatório da aviação nacional – declarou.
Conforme informou Alves, todos os
senadores, mesmo os que não são membros da comissão, poderão apresentar
emendas ao projeto até o dia 25 de agosto. O Senador acrescentou que outros
projetos relacionados ao código serão assumidos pela comissão e convocou uma
nova reunião para o dia 2 de agosto.

Plano de trabalho
A comissão especial também aprovou o plano de trabalho apresentado
pelo relator, Senador José Maranhão.
Serão realizadas seis audiências públicas para ouvir “todos os segmentos
do setor aéreo brasileiro”. Ele disse
que, para o código ser realmente eficaz, precisa da colaboração de todos
os setores envolvidos. Temas como
serviços, tarifas, capital estrangeiro e

aviação experimental serão abordados nas audiências – que devem ser
realizadas ao longo do mês de agosto.
A apresentação do relatório será
feita no dia 8 de setembro e a votação final deve ocorrer no dia 13 do
mesmo mês. Maranhão lembrou que,
quando estava em seu primeiro mandato como deputado federal, na década de 1980, foi relator do texto que
se transformou na atual legislação do
setor aéreo (Lei 7.565/1986). Ele fez
questão de ressaltar a importância do
trabalho da comissão de juristas e ressaltou a necessidade de atualização
do código aeronáutico.
- O novo código está chegando com
certo atraso, pois nesse tempo a aviação evoluiu muito – afirmou Maranhão.
Na visão do vice-presidente, Senador Pedro Chaves, a comissão tem
um importante trabalho pela frente.
Ele disse que a participação de vários
setores da sociedade nas audiências
públicas será essencial para a elaboração do código, em referência a representantes da Aeronáutica, da Infraero,
dos aeronautas, de juristas e de entidades do setor aéreo que acompanharam a instalação da comissão.
Agência Senado
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Eduardo Amorim comenta pesquisa que rejeita criação de novos
impostos

O

Senador Eduardo Amorim
(PSC/SE), em discurso no plenário na quarta-feira (13/7) disse que
as consequências dos déficits fiscais
seguidos registrados nas contas públicas são a piora da dívida pública e o
aumento das pressões inflacionárias.
“O resultado é por conta do fraco desempenho da nossa economia e da
piora do endividamento”.
Segundo ele, este será o terceiro
ano consecutivo com as contas governamentais no vermelho. Amorim

recordou que, em 2014, houve um
déficit de R$ 17,24 bilhões; em 2015,
um rombo de quase R$ 115 bilhões –
considerado recorde- e, em 2016, espera-se um saldo negativo de até R$
170,5 bilhões nas contas do governo.
“O pior resultado da história, caso seja
confirmado”.
Ao detalhar os números, o Senador citou uma pesquisa publicada
essa semana pela CNI/IBOPE, realizada com mais de 2 mil pessoas em
143 municípios brasileiros, revelando
de maneira clara que o brasileiro não
apoia o aumento de impostos e defende o controle de gastos.
“As pessoas estão entendendo
que algo precisa ser feito e, embora
o governo já tenha avisado que vai
apresentar medidas impopulares, faz-se necessário que essas políticas
sejam defendidas e discutidas com a
sociedade”, explicou o Senador. Ele
disse que 85% da população brasileira considera que os gastos do governo
aumentaram, ou seja, a impressão da

maioria dos brasileiros é que a despesa pública chegou ao limite.

Opinião
O Senador enfatizou que [de acordo com a pesquisa] 95% dos brasileiros dizem que é necessário cortar ou
manter as despesas públicas no mesmo nível. Porém, não há apoio para
aumento de impostos, considerados
muito elevados, e é generalizada a
percepção de que a carga tributária
cresceu e que os tributos vêm aumentando nos últimos anos.
“A população começou a notar os
efeitos de uma economia equivocada
e demostra, justamente, a importância e a necessidade que o governo tem
de trazer mais substância ao debate
fiscal, explicando a situação das contas públicas e as opções para resolução do problema”, concluiu Amorim.

Assessoria do Senador

Senador propõe benefício para famílias afetadas pelo vírus zika

O

Senador Eduardo Amorim
quer ajudar as famílias afetadas pelo vírus zika. Por meio de Projeto de Lei do Senado (PLS 255/2016),
o parlamentar propõe conceder pensão às crianças diagnosticadas com
microcefalia, cuja renda familiar seja
de até dez salários mínimos. A proposta é custear parte dos gastos com
a saúde, já que, em muitos casos, um
membro da família precisa se dedicar
integralmente aos cuidados da criança, que tem as habilidades motoras e
cognitivas comprometidas.
Para o Senador, controlar a epidemia do vírus zika no Brasil e em
outros lugares é um grande desafio,
já que o fundamental é interromper
com êxito o ciclo de transmissão.
“Enquanto não existir vacina ou tratamento antiviral específico, o controle
do mosquito vetor, o Ædes ægypti, é,
inquestionavelmente, a principal me-

dida para evitar as doenças que ele
transmite”, disse.
Eduardo Amorim ressalta que
as tentativas de controlar a dengue,
cujo ciclo de transmissão urbana é
similar ou idêntico, por meio do mesmo mosquito, fracassaram completamente. “O avanço da dengue no país
entre 1990 e 2015 evidenciam o fracasso”, completou o Senador.
“Com base nesse descontrole e
nessas dificuldades, os especialistas,
em consenso, estimam que a infecção
pelo vírus zika deve se tornar doença
endêmica, tanto em território nacional como em outros países do mundo, em um cenário semelhante ao
que ocorre com a dengue”, explicou
Eduardo Amorim.
Para ele, o Poder Público deve assumir sua parte da responsabilidade
e, além de prestar às famílias afetadas assistência à saúde e educação

integral, garantir o pagamento de benefício mensal e vitalício, com o intuito de custear parte dos enormes gastos necessários para propiciar vida
digna a esses indivíduos [afetados].

Dados
Os 1.384 casos de microcefalia
confirmados em todo o Brasil ocorreram em 499 municípios, localizados em 26 Unidades da Federação.
O Ministério da Saúde ressalta que
esses dados não representam adequadamente a totalidade do número
de casos relacionados ao vírus zika.
A maior parte das mães que tiveram
bebês com diagnóstico final de microcefalia foi infectada pelo vírus zika,
segundo o Ministério.

Assessoria do Senador
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Eduardo Amorim aprova benefício para agentes comunitários de
saúde

N

a quarta-feira (13/7), o Senador Eduardo Amorim votou
favoravelmente, na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), a proposta que
garante benfeitorias para agentes
comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias. É o que estabelece o projeto (PLC 210/2015), para
dispor sobre benefícios trabalhistas e
previdenciários e sobre a formação
profissional.
A CAS aprovou o referido projeto
de lei e a proposta segue em regime de
urgência para análise do Plenário, podendo ser aprovado ainda esta semana.
Segundo a justificativa da proposta,
entre as vantagens está a inclusão em
programas de escolaridade e profissionalização para os agentes sem ensino
médio completo e ajuda de custo para
transporte quando participarem de
Bloco Moderador
Informativo Eletrônico

Líder:
Senador Fernando Collor (PTC/AL)

Vice-Líderes:
Wellington Fagundes (PR/MT)
Elmano Férrer (PTB/PI)
Eduardo Amorim(PSC/CE)

curso técnico ou de capacitação profissional. “Esses cursos passariam a receber financiamento do Fundo Nacional
de Saúde”, explicou o Senador.
O projeto estabelece ainda a preferência de atendimento para esses
profissionais no programa Minha Casa,
Minha Vida. Segundo o Senador, “os
agentes e suas famílias passariam a
figurar na lista de cidadãos com atendimento prioritário no programa habitacional do governo federal. Seriam
equiparados, por exemplo, a famílias
que têm pessoas com deficiência e a
famílias residentes em áreas de risco”,
disse Eduardo Amorim.
Os agentes comunitários de saúde
e os agentes de combate às endemias
são trabalhadores que atuam junto a
suas comunidades, auxiliando o serviço de equipes médicas nas residências

Senadores Membros:
Armando Monteiro (PTB/PE)
Cidinho Santos (PR/MT)
Eduardo Amorim (PSC/SE)
Eduardo Lopes (PRB/RJ)
Elmano Férrer (PTB/PI)
Fernando Collor (PTC/AL)
Magno Malta (PR/ES)
Pedro Chaves (PSC/MS)
Vicentinho Alves (PR/TO)
Wellington Fagundes (PR/MT)
Zeze Perrella (PTB/MG)

e fazendo a intermediação entre essas
equipes e os moradores. Eles não precisam de formação específica na área,
sendo necessário apenas que morem
na comunidade atendida, passem por
curso de formação e tenham ensino
fundamental completo.
“Hoje, os agentes comunitários
são os elos fundamentais entre as necessidades da população e os serviços
de saúde oferecidos pelos municípios.
Trabalhar nesta área é viver o dia a
dia da comunidade, porque dela fazem parte e nela desenvolvem o trabalho, por meio de ações individuais
ou coletivas, realizam atividades de
educação e promoção de saúde, além
de prevenção de doenças”, destacou
Amorim.
Assessoria do Senador
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Armando Monteiro alerta que “relaxamento fiscal” de Temer põe
ajuste em risco
“relaxamento fiscal” adotado pelo governo em exercício,
com aprovação de reajustes salariais
de várias categorias do funcionalismo,
renegociação das dívidas dos estados
e liberação de recursos para alguns
programas, é uma “estratégia arriscada” que pode comprometer o ajuste
fiscal prometido pela própria gestão
Temer. A advertência foi feita pelo
Senador Armando Monteiro (PTB/PE)
em pronunciamento na quarta-feira
(13/7) no plenário do Senado.
“A gestão política do déficit público
de curto prazo, com o intuito de atender à demanda de grupos de interesse, pode contaminar a agenda fiscal
estrutural”, disse o Senador pernambucano, numa referência implícita às
pressões do funcionalismo. Segundo
ele, “o reequilíbrio macroeconômico e
a retomada da confiança na economia
dependem da instituição de um novo
regime fiscal, cuja discussão e aprovação, por serem urgentes, não podem
ser adiadas”.
A renegociação da dívida dos estados mereceu aparte do Senador
Otto Alencar (PSD/BA), para quem a
renúncia fiscal resultante da medida
beneficiará apenas quatro estados –
São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul e Minas Gerais-, justamente os
perdulários, e punirá os estados que
fizeram ajustes, a duras penas.
Monteiro propôs que sejam dadas
“contrapartidas rígidas” ao alívio dado
pelo governo federal às dívidas estaduais, como o limite de gastos pela inflação passada, como está propondo
o governo federal para suas despesas
com a Proposta de Emenda Constitu-

Ana Luiza Sousa/Assessoria do Senador

O

cional (PEC 241/2016) e com mudanças nas previdências estaduais.
“A dificuldade da grande maioria
dos estados não decorre da dívida,
mas do crescimento dos dispêndios
com a folha de pessoal e a previdência
dos servidores”, pontuou. O Senador
concordou com a observação de Otto
Alencar segundo a qual “a renegociação premiou os estados que fizeram
uma gestão fiscal irresponsável”.

Medidas complementares
Com apartes de apoio ao discurso
também dos senadores Ana Amélia
(PP/RS), Waldemir Moka (PMDB/MS),
Eduardo Braga (PMDB/AM) e Tasso Jereissati (PSDB/CE), Monteiro defendeu
a PEC 241/2016 como fundamental
para o ajustamento estrutural das contas públicas. Assinalou, contudo, serem
necessárias medidas complementares.

Citou, entre elas, a reforma da Previdência Social, com fixação de uma idade
mínima e o aumento do prazo de contribuição nas aposentadorias por idade
e a desvinculação do reajuste do salário-mínimo de vários benefícios, como
o abono salarial e o seguro-desemprego.
Segundo o Senador petebista, se
os déficits fiscais não forem controlados, o resultado será “o pior dos
mundos” - a explosão da inflação. “O
descontrole da inflação é a forma mais
perversa, sobretudo para a população
mais desfavorecida, da ampliação da
dívida pública e da sequência de déficits. O imposto inflacionário corrói
o poder de compra da população, desestabiliza a economia, desorganiza os
preços relativos e reduz o crescimento
econômico do país no longo prazo”,
concluiu Armando Monteiro.
Assessoria do Senador

Na edição Nº 113 de 08 de julho de 2016, a matéria Eduardo Lopes e representantes da ABME reúnem-se com Michel Temer foi publicada com o
crédito da foto no nome de Beto Barata/Assessoria do Senador, quando o
correto é Beto Barata/Presidência da República.
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Magno Malta debate violência contra as mulheres

Valber Carvalho

O

Senador Magno Malta (PR/
ES) recebeu em seu gabinete
na quarta-feira (13/7) lideranças femininas para debater sobre a vida, o
aborto, o estupro e a violência contra
as mulheres. “Temos que fortalecer
medidas de proteção às vítimas de
estupro no Brasil”, afirmou Malta.
As convidadas foram a Ministra da
Secretaria de Políticas para Mulheres,
Fátima Pelaes; a Delegada titular da
Delegacia da Criança e Adolescente
Vítima (DCAV) do Rio de Janeiro, Cristiana Bento; a doutora em Microbiologia, Professora do Departamento de
Biologia Celular da UNB e presidente
do Movimento Nacional Cidade pela
Vida, Lenise Garcia; a representante
do Centro de Restauração para a Vida,
de São Paulo, Rose Santiago e a palestrante internacional pró-vida e advogada Rebecca Kiessling.
“Sempre trabalhei de forma democrática para defender a ampliação
dos direitos das mulheres. Esse assunto não deveria ser apenas, ou es-

pecificamente, de interesse das mulheres. É um assunto que interessa
a homens e mulheres engajados na
construção de relações sociais mais
justas e igualitárias”, disse a Ministra
Fátima Pelaes.
A palestrante Kiessling revelou a
realidade das vítimas de estupros e
as transformações sociais nos EUA.
A Delegada Cristiana Bento, da DCAV,
que ganhou projeção ao prender os
jovens que cometeram estupro cole-

tivo contra uma adolescente, comentou sobre a realidade brasileira.
Presidente da Frente Parlamentar
Mista em Defesa da Família, o Senador Magno Malta é um aliado das vítimas de violência. “Eu continuo defendendo rodadas de debates para que
as mulheres, geradoras de vidas, possam ser ouvidas com suas dores, experiências e o carinho que toda mãe
tem para a família”, finalizou Malta.
Assessoria do Senador

Malta quer classificar estelionato eleitoral como crime hediondo

O

Senador Magno Malta (PR/ES) ção ‘Lava Jato’, por meio da investigaprotocolou, esta semana, Pro- ção levada a efeito pela Polícia Federal
jeto de Lei (PLS 266/2016) que visa pu- e com base em diversos depoimentos
nir severamente as difamações, men- realizados em delação premiada, vem
tiras e contabilidade fraudulentas em revelando um grande esquema de
campanha eleitoral e incluir o referido pagamento de campanhas eleitorais
delito no rol dos crimes hediondos. “O com recursos advindos de grandes
marqueteiro João Santana, que está empresas e não registrados perante
preso, acusado de receber pelo cai- a justiça eleitoral, o chamado “caixa
xa dois, na campanha da presidente dois” eleitoral, justificou Malta.
Na justificativa, ressalta Magno
Dilma Rousseff enganou os eleitores
com propostas falsas e apresentou um Malta que “dentre os gastos eleitorais
quadro nacional inverídico, criando o pagos com recursos não contabilizachamado estelionato eleitoral”, expli- dos perante a justiça eleitoral, convém
destacar o pagamento de pesquisas
cou.
O Projeto de Lei de autoria do ou testes pré-eleitorais, os quais deSenador altera o parágrafo único da têm inequivocamente o potencial de
Lei 8.072, considerando hediondo re- influenciar o eleitorado e, consequencebimento, manutenção, utilização, temente, modificar o resultado das
contabilização ou movimentação de eleições”.
recursos ou valores para pagamento
A legislação vigente não tipifica
de gastos eleitorais paralelamente à criminalmente, de forma específica, o
conta bancária aberta especificamen- “caixa dois” eleitoral, podendo, entrete para registrar o movimento finan- tanto, ser enquadrado em tipos penais
ceiro da campanha e toda difamação mais abrangentes como, por exemplo,
durante o processo eleitoral. “A opera- o crime de falsidade ideológica elei-

toral, previsto no art. 350 da Lei n°
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral), e o crime de lavagem de dinheiro (art. 1° da Lei n° 9.613, de 3 de
março de 1998). “Diante disso, tornase necessário criar um tipo criminal
específico para coibir tal conduta, em
cumprimento ao princípio da legalidade estrita vigente no âmbito penal,
que não autoriza a utilização de tipos
penais abertos. Ademais, em razão de
sua gravidade, impõe-se a inclusão do
crime d e “caixa dois” eleitoral no rol
dos crimes hediondos, constante da
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990”,
esclareceu Magno Malta.
“O caixa dois eleitoral e a difamação eleitoral violam a isonomia entre
os candidatos, afetando diretamente
o processo eleitoral e o resultado das
eleições. Assim, constituem práticas
graves e que podem causar grande
dano à coletividade, o que justifica a
sua inclusão no rol dos crimes hediondos”, finalizou Magno Malta.
Agência Senado
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Minha Casa, Minha Vida para servidores da segurança pública
O Boletim da Federação Nacional dos Servidores da Polícia Federal
destacou o Projeto de Lei do Senador
Magno Malta como oportuno. “Todos
os brasileiros têm o mesmo direito,
mas os agentes da Polícia Federal não
conseguem, com o salário que recebem, ter moradia própria. Trata-se de
uma iniciativa justa de quem respeita
o trabalho árduo da Polícia Federal”,
registrou a entidade.

“

Não se trata de privilégio,
mas de um justo reconhecimento pela ação de uma
categoria que sofre com salários indignos, e e muitos
servidores dessa área trabalha a vida toda e não consegue a casa própria”

No Espírito Santo, estado representado no Senado Federal por Magno Malta, a iniciativa também foi
aplaudida. A Associação de Delegados
da Polícia Civil encaminhou ofício no
qual ressalta: “não se trata de privilégio, mas de um justo reconhecimento

pela ação de uma categoria que sofre
com salários indignos, e muitos servidores dessa área trabalham a vida
toda e não conseguem a casa própria.
Lutamos pela dignidade, por melhores
salários e por benefícios sociais”.
No entendimento de Magno Malta, “parece haver um contrassenso na
lei, ao conferir tratamento preferencial a famílias residentes em áreas de
risco e insalubres ou que tenham sido
desabrigadas, mas não o fazer em relação àqueles servidores que têm entre suas atribuições a responsabilidade pela segurança pública e a defesa
da integridade das pessoas e de seu
patrimônio, e que, portanto, enfrentam diariamente situações de igual ou
maior risco”, justificou o Senador.
“Um número expressivo desses
servidores preenche os requisitos previstos no Programa Minha Casa, Minha Vida, mas ainda é baixo o número
de beneficiados, o que talvez decorra
do desconhecimento dos caminhos da
burocracia e da falta de tempo para
adotar as providências necessárias à
sua habilitação ao programa”, finalizou Magno Malta.
Assessoria do Senador

Arquivo Agência Caixa de Notícias

O

utro projeto de lei apresentado pelo Senador Magno Malta (PLS 263/2016) determina que
os empreendimentos habitacionais
produzidos com recursos do programa Minha Casa, Minha vida, deverão
destinar 10% das unidades produzidas
para atender, preferencialmente, servidores militares da Polícia Militar, do
Corpo de Bombeiros, da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, e servidores da Polícia Civil, da Polícia Federal,
da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Ferroviária Federal.
“Com salários baixos, correndo risco de vida e sem imóveis próprios, os
policiais merecem esta cota, que refletirá na qualidade de vida e dos serviços
prestados pelos órgãos de segurança”,
explicou o Senador Magno Malta.
O Projeto de Lei repercutiu em
todo o país. A Associação de Cabos e
Soldados da Polícia Militar do Rio de
Janeiro, em nota assinada pela diretoria, manifestou apoio à iniciativa.
“Hoje, no Rio de Janeiro, há policiais
civis e militares morando em favelas,
lado a lado com os bandidos, correndo sérios riscos”, disse Natanael Peres,
diretor da entidade.
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Pedro Chaves lamenta descumprimento de metas do PNE

Waldewmir Barreto/Agência Senado

O

Senador Pedro Chaves (PSC/
MS) lamentou que, passados
dois anos de vigência, o Plano Nacional de Educação (PNE) não tenha saído do papel. Ele ressaltou que o PNE
estabeleceu 21 metas para serem
atingidas até 2024 e alertou que as
principais não estão sendo cumpridas.
Chaves citou exemplos: a meta 1
prevê a universalização da educação
infantil até o ano de 2016, colocando
100% das crianças de 4 e 5 anos de
idade em escolas, além do aumento
de vagas em creches. O plano previa
que, esse ano, 50% das crianças brasileiras de 0 a 3 anos deveriam estar
em creches. Segundo Chaves, existem
atualmente 2,8 milhões de crianças de
4 a 17 anos fora da escola.
Ele também lembrou que a meta
12 estabelece a elevação da taxa líquida de matrícula no ensino superior
para 33% da população brasileira, na
faixa etária entre 18 e 24 anos. Hoje,
essa taxa está em 17%, significando
que, dos 24 milhões de jovens entre
18 e 24 anos, apenas 4,2 milhões estão cursando o ensino superior.
Pedro Chaves criticou o fato de que
os governos federal, estaduais e municipais não tenham regulamentado o Siste-

ma Nacional de Educação para garantir
a articulação entre todas as esferas de
ensino. Para o Senador, se não houver
uma mudança radical na forma de administrar a educação, o Brasil continuará a registrar posições vergonhosas em
comparações internacionais.
Ele informou que, na classificação
da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o
Brasil ocupa a sexagésima posição entre 76 países. Mais de 67% dos alunos
brasileiros na faixa de 15 anos de idade
estão com nota em matemática abaixo
de 2 e apenas 0,8% atingiram notas entre 5 e 6. Na China, primeiro lugar da

lista, 55% dos estudantes atingem notas entre 5 e 6 em matemática.
Para o Senador Pedro Chaves, apenas com investimentos adequados
e uma boa gestão da educação será
possível ao Brasil atingir grau mais elevado de desenvolvimento.
— “Cada estatística representa a
vida de milhões de brasileiros e brasileiras que precisam da educação para
ter alguma chance de competir no
mercado de trabalho. Representa a
esperança de melhoria na qualidade
de vida das próximas gerações”, concluiu Chaves
Assessoria do Senador

José Muniz

Eduardo Lopes recebe lideranças políticas no Rio

N

a segunda-feira (11/7), o presidente nacional interino do PRB,
Senador Eduardo Lopes (RJ), recebeu
na sede do PRB, em Benfica, zona norte do Rio, o prefeito interino de Barra
Mansa, Jorge Costa; o presidente mu-

nicipal do PRB, em Barra Mansa, Paulo
Cesar Alves; e o presidente municipal
do PRB, em Resende, Alcides de Carli.
Acompanhado do vice-presidente estadual do PRB RJ, Isaías Zavarise, eles
conversaram sobre o cenário político

nos municípios e os planos para as
eleições 2016.
“Ter conhecimento sobre o andamento do trabalho é um dos diferenciais para que avancemos e tenhamos
êxito em nosso projeto político”, comentou Eduardo Lopes.
Jorge Costa comentou que esss
encontros são fundamentais porque
estão sempre em pauta os interesses
da população: “O povo sempre será
prioridade em um projeto político
sério, como o do PRB. Temos compromisso com as pessoas, daí a importância das nossas reuniões com nosso
presidente. Este é também o segredo
do crescimento do partido”, destacou
o Costa, pré-candidato a prefeito de
Barra Mansa.
Assessoria do Senador
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Senador Cidinho Santos busca investimentos em fundos
internacionais para a agricultura familiar no Mato Grosso

N

a terça-feira (12/7), o Senador
Cidinho Santos (PR/MT) esteve reunido com o coordenador-geral
de Relacionamento com Organismos
Internacionais do Ministério do Planejamento, Rafael Ranieri e com o secretário de Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura, Odilson Silva,
para viabilizar investimentos de fundos
internacionais para a agricultura familiar no Mato Grosso.
Em sua viagem à China, integrando
a comitiva do Ministério da Agricultura
para abertura de mercados, o Senador

Cidinho Santos reuniu-se com Ashwani
Muthoo, presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola
(FIDA), agência das Nações Unidas que
trabalha para reduzir a pobreza rural,
ocasião em que apresentou a necessidade da implantação de projetos para
a geração de emprego e renda nas
áreas da avicultura, suinocultura, pecuária de leite e fruticultura, além de
investimentos em assistência técnica
e extensão rural, para a construção de
cisternas e poços artesianos e infraestrutura para os assentamentos rurais.

Outro ponto importante destacado
por Cidinho Santos é a necessidade de
regularização dos assentamentos do estado, com titulação para os assentados a
fim de emancipá-los, dando-lhes condições de crescimento por meio de financiamentos junto a instituições financeiras.
O coordenador-geral, Rafael Ranieri, colocou-se à disposição para articular e para encontrar a melhor forma
de captação de recursos internacionais para o Mato Grosso, incluindo o
próprio FIDA, que tem investimentos
principalmente na região Nordeste
do país; o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Ficou acertada
uma reunião com a equipe de projetos da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão para auxiliar na
construção da proposta.
Assessoria do Senador

Servidores defendem emenda que leva agricultura familiar para o
Ministério da Agricultura

O

Senador Cidinho Santos recebeu, na terça-feira (12/7), uma
comissão de servidores federais que
eram lotados no extinto Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA). Eles
agradeceram o empenho do parlamentar para que a pasta seja incorporada
ao Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) e não seja uma
secretaria ligada à Casa Civil, como está
atualmente.
O Senador oficializou a intervenção por meio de uma emenda de sua
autoria (nº. 008) à Medida Provisória
728/2016, em tramitação no Congresso Nacional. Os servidores distribuíram
ofícios aos senadores que compõem a
comissão mista da MP, pedindo o apoio
para que a emenda de Cidinho Santos
seja aprovada. Santos é membro titular
da comissão.
“A extinção do MDA fez surgir uma
oportunidade de se desfazer uma incoerência existente na administração

pública: a lotação em ministérios dife- deral ceder ao seu pedido. Na emenda,
rentes de servidores com atribuições ele justifica que, dessa forma, haverá
similares, considerando que os enge- “melhor aproveitamento de suas compenheiros agrônomos do extinto MDA tências”, se referindo aos profissionais.
“Acredito ter sido um equívoco do
possuem atribuições similares aos
engenheiros agrônomos do Mapa (...) atual governo. Primeiro colocou a agriPara tentar corrigir esta distorção, o se- cultura familiar no Ministério do Denador Cidinho Santos propôs a emen- senvolvimento Social, depois dos quesda 008, que contempla os engenheiros tionamentos [a pasta] foi levada para a
agrônomos e médicos veterinários do Casa Civil, e vimos que também não é
extinto MDA, lotando-os no Mapa”, diz o mais adequado. Entendemos que o
Ministério da Agricultura deve contemtrecho da carta.
O documento está assinado por 33 plar desde os grandes aos pequenos
servidores federais e, ao final, faz uma produtores”, afirmou o Senador.
Segundo ele, o ministro da Agricultudefesa da agricultura familiar. “Pedimos
vosso apoio na aprovação da emenda ra, Blairo Maggi, também entende que é
008, concernente à MP 728/2016, certos importante a agricultura familiar ficar a
de que esta aprovação só trará benefí- cargo do Mapa. “Tanto que ele defende
cios aos agricultores familiares, aos servi- que os produtores de assentamentos
dores, ao governo e ao país”. A carta foi rurais tenham escrituras da terra e assim
possam formalizar a propriedade e, por
entregue aos senadores na terça-feira.
O Senador Cidinho entende que o exemplo, ter acesso a financiamentos e
apoio dos servidores à emenda pode investir na área”, afirmou.
aumentar as chances de o Governo FeAssessoria do Senador

