
urgência e está pronta para a análise do Plenário. Os líderes partidários 
devem se reunir hoje para discutir a pauta. A partir de amanhã, as ses-
sões ordinárias ficam trancadas por três medidas provisórias.
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Presidente Rodrigo Maia diz que prioridade é projeto de renegociação das dívidas dos estados, em regime de urgência

O Plenário tem sessões deliberativas marcadas para hoje e amanhã a fim 
de votar o projeto de lei complementar que estabelece novas regras para 
o pagamento das dívidas dos estados. A proposta tramita em regime de 

Câmara retoma votações nesta segunda

Legislativo e Executivo acertam agenda de consenso | 4

 

O presidente e o relator 
do colegiado estiveram 
reunidos em Curitiba com o 
juiz que conduz a Lava Jato.

Comissão sobre 
combate à 
corrupção deve 
ouvir juiz Moro

Proposta que dá 
estabilidade a 
celetista pode ir 
ao Plenário | 7Militares das forças de segurança das oliMpíadas chegam ao rio de Janeiro; na semana passada, deputados reuniram-se 

com autoridades da área na capital fluminense e disseram que as condições de segurança para os Jogos evoluíram bastante.  | 5

Luis Macedo

| 5

primeira sessão após o 
recesso parlamentar deve 

ocorrer hoje, às 16h

Marcelo Camargo Agência Brasil
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Câmara recebe alunos do programa Brasília Tátil
Objetivo é levar arte-educação ao conhecimento de alunos de escolas inclusivas, com ou sem deficiência visual

alunos conhecem escultura de alfredo Ceschiatti, no salão Verde

A Câmara dos Deputados 
recebeu na quarta-feira (27) 
o programa Brasília Táctil, 
promovido pelo governo do 
Distrito Federal, que tem o 
objetivo de levar arte-edu-
cação ao conhecimento de 
alunos com ou sem algum 
tipo de deficiência visual de 
escolas públicas do DF, além 
de jovens e adultos do Cen-
tro de Ensino Especial de De-
ficientes Visuais.

O programa inclui visita-
ção a obras e monumentos, 
curso para profissionais que 
atuam com portadores de de-
ficiência, além de oficina de 
trabalhos em argila direcio-
nada a crianças. 

Em sua terceira edição, o 
Brasília Tátil já atendeu mais 
de 600 crianças. Neste ano, 
com o tema “Um Toque de 
Arte na Educação Inclusiva”, 
o programa permite que pes-

soas com deficiência visual ou 
não entrem em contato com 
os monumentos da capital fe-
deral por meio do tato. 

Nesse contexto, a Câma-
ra foi escolhida para partici-
par porque, além de ser uma 
Casa política, possui um espa-
ço cultural com um acervo de 
obras de arte.

“A Câmara é o local prin-
cipal da nossa visitação por-
que aqui é muito rico. Trata-
mos de educação patrimonial, 
educação artística e a questão 
da deficiência, da diversidade. 
E no eixo da questão patrimo-
nial, esse é um local que tem 
muito para se falar da história 
da capital, de Lúcio Costa, de 
Oscar Niemeyer, de Juscelino 
Kubitschek. Aqui você tem 
material suficiente para falar 
de toda a história de Brasília”, 
afirmou o idealizador do pro-
jeto, César Achkar.

escolas inclusivas - Presiden-
te da Associação Brasiliense de 
Deficientes Visuais, Flávio Luis 
Silva explicou que o projeto é 
feito com escolas inclusivas, 
que atendem não só alunos com 
deficiência visual, mas também 
os que enxergam e portadores 
de outras deficiências. 

Para vivenciar a experiência 
da ausência da visão, o projeto 
propõe que os alunos seleciona-
dos façam um roteiro turístico 
guiado, e em alguns momen-
tos, de olhos vendados, para 
que eles descubram o formato, 
sintam a temperatura e o tipo 
de material das obras de arte. 
“Também está acontecendo 
um minicurso com professores 
e pessoas que trabalham em 
monumentos, galerias de arte, 
para que eles possam vivenciar 
o que nós, deficientes visuais, 
sentimos ao tocar uma obra”, 
afirmou Flávio Silva.

O Centro Cultural Câ-
mara dos Deputados apre-
senta a partir de quarta-fei-
ra (3) a exposição Imagens 
do Esporte, do fotógrafo 
Geovaine de Oliveira. A vi-
sitação vai até o dia 21 de 
setembro, no corredor de 
acesso ao Plenário Ulysses 
Guimarães. 

O artista traz cerca de 70 
fotos, registradas em dife-
rentes Olimpíadas e Para-
limpíadas, de esportistas de 
modalidades como levanta-
mento de peso, atletismo, 
natação, esgrima, voleibol 
sentado, tênis em cadeira 

de rodas e paraciclismo. As 
fotografias mostram recor-
tes artísticos que destacam 
as ações do atleta e a bele-
za dos seus movimentos, 
inclusive de desportistas 
com deficiências físicas e 
sensoriais. 

Competições - Os regis-
tros foram feitos em compe-
tições como os Jogos Olím-
picos e Paralímpicos de 
2008, em Pequim (China), 
das Olimpíadas e Paralim-
píadas de inverno de Sochi, 
na Rússia, em 2014, nos Jo-
gos Panamericanos  e  Para-
panamericanos de Guadala-

raja (México), em 2011, e de 
Toronto (Canadá), em 2015. 

Geovaine de Oliveira nas-
ceu em Anápolis, é bacharel 

Divulgação GDF

em esporte, fotógrafo des-
portivo, além de produtor 
cultural. O profissional vai 
registrar também as Olim-

píadas e Paralimpíadas no 
Rio de Janeiro, que come-
çam oficialmente na próxi-
ma sexta-feira. 

Fotos: Divulgação

imagens das olimpíadas de pequim estão entre as registradadas pelo fotógrafo



Estão marcadas sessões de votação hoje e amanhã para analisar a proposta, que tramita em regime de urgência

Dívidas dos estados é prioridade do Plenário
JORNAL DA CÂMARA | 31º de agosto de 2016

O Plenário da Câmara 
dos Deputados terá sessão 
extraordinária hoje, às 16 
horas, para analisar o pro-
jeto de lei complementar 
que estabelece novas regras 
para o pagamento da dívi-
da dos estados com a União 
(PLP 257/16). Também ha-
verá sessão extraordinária 
amanhã.

Originalmente, o proje-
to apresentado pelo Poder 
Executivo alonga por mais 
20 anos o pagamento dessas 
dívidas se forem adotadas 
restrições de despesas por 
parte dos governos estadu-
ais, principalmente na área 
de pessoal.

relatório - Após nego-
ciações fechadas com o go-
verno interino do presiden-
te  Michel Temer, o relator 
do projeto, deputado Espe-
ridião Amin (PP-SC), vai 
incorporar em seu relató-
rio novos benefícios, como 
o pagamento de parcelas 
menores a partir do próxi-
mo ano, com aumento gra-
dativo até junho de 2018 e 
carência até dezembro.

Segundo o acordo, a 
partir de janeiro de 2017, 
os estados começarão a pa-
gar 5,5% da parcela devida, 
que aumenta mês a mês até 
atingir 100% em 2018. A 
ideia é dar fôlego aos esta-
dos para que possam recu-
perar suas finanças.

Entretanto, governado-
res do Norte e do Nordes-
te consideraram que não 

o plenário aprovou no dia 6 de julho a urgência para o projeto de renegociação das dívidas

foram muito beneficiados 
com as novas regras, pois as 
dívidas se concentram em 
estados do Sul e do Sudeste.

Mais Médicos - Na ses-
são ordinária de amanhã, a 
pauta estará trancada por 
três medidas provisórias. 
A MP 723/16 prorroga, por 
três anos, o prazo de atu-
ação dos profissionais do 
programa Mais Médicos 
contratados por meio de 
intercâmbio. 

O texto beneficia pro-
fissionais brasileiros for-
mados no exterior e  es-
trangeiros que trabalham 
no programa sem diploma 
revalidado no País.

A MP também prorroga 
por igual período o visto 
temporário concedido aos 
médicos intercambistas es-
trangeiros inscritos no pro-
grama do governo federal. 
De acordo com o Ministério 
da Saúde, a medida permi-

tirá que 7 mil profissionais 
permaneçam no País. Os 
prazos acabariam em ou-
tubro de 2016.

Créditos orçamentários - 
As outras duas MPs (722 e 
730) tratam da abertura de 
crédito extraordinário. Ori-

ginalmente, a MP 722/16 
abria crédito extraordiná-
rio de R$ 180 milhões, dos 
quais R$ 100 milhões para 
a Presidência da República 
e R$ 80 milhões para o Mi-
nistério do Esporte.

No relatório aprovado 
na Comissão Mista do Or-
çamento, os recursos para 
a Presidência foram retira-
dos porque a comissão con-
siderou que os gastos com 
comunicação institucional 
(R$ 85 milhões) e publicida-
de de utilidade pública (R$ 
15 milhões) não tinham o 
caráter de imprevisibilida-
de e urgência.

Os R$ 80 milhões da 
pasta do Esporte são desti-
nados à implantação de in-
fraestrutura para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016.

Com a MP 730/16, é 
aberto crédito de R$ 150 
milhões para a Justiça Elei-
toral. De acordo com o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), o crédito sustentará 
despesas das eleições mu-
nicipais deste ano como a 
compra de alimentação dos 
mesários e demais despesas 
de custeio.

O relator, Esperidião 
Amin, vai incorporar ao 
texto novos benefícios, 
como o pagamento de 
parcelas menores a 
partir do próximo ano 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse esperar 
que a proposta de emenda à 
Constituição que estabelece 
limite para os gastos públi-
cos (PEC 241/16)  seja apro-
vada neste mês na Comissão 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ). 

O parecer do relator, de-
putado Danilo Forte (PSB-
-CE), deve ser apresentado 
nos próximos dias. A CCJ 
vai analisar apenas a cons-
titucionalidade do texto do 
governo, e o mérito da PEC 
será examinado em uma co-
missão especial a ser criada

Para Rodrigo Maia, é  
possível concluir a trami-
tação da proposta na Câ-

O Congresso N-acional 
tem sessão marcada ama-
nhã,  às 19 horas, para  vo-
tar 15 vetos presidenciais e 
projetos de lei do Congresso 
(PLNs) referentes a mudan-
ças no Orçamento de 2016 

Congresso analisa vetos amanhã
(PLNs 3/16, 10/16 e 5/16) e o 
projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 
2017 (PLN 2/16). Este últi-
mo está pendente de vota-
ção na Comissão Mista de 
Orçamento.

presidente da Câmara, rodrigo Maia, em entrevista

Limite para gastos públicos deve ser votado até novembro

mara até novembro. Depois 
de passar pela comissão es-

pecial, a PEC precisa de dois 
turnos de votação no Ple-

nário da Casa. “A proposta 
tem um cronograma bas-
tante factível. Temos toda 
a condição de entrar no mês 
de outubro com a comissão 
especial votando o texto, E 
durante o mês de novembro, 
no máximo, votar no Plená-
rio”, afirmou. Se aprovada 
pelos deputados, a PEC será 
remetida para o Senado

Anunciada em junho 
como a principal proposta 
legislativa do governo inte-
rino no campo econômico, 
a PEC institui o chamado 
Novo Regime Fiscal, que li-
mita as despesas primárias 
da União aos gastos do ano 
anterior corrigidos pela in-
flação oficial (IPCA)

pré-sal - Em relação à 
proposta que altera a par-
ticipação da Petrobras na 
exploração do pré-sal, Maia 
afirmou que o texto poderá 
ser analisado no Plenário 
logo após a votação da re-
negociação das dívidas es-
taduais. Antes, haverá uma 
comissão geral sobre o as-
sunto, com debates com se-
tores da sociedade e do go-
verno.

O projeto do pré-sal 
também tramita em regi-
me de urgência. O texto foi 
aprovado na comissão espe-
cial no início do mês, com 
base em um parecer do de-
putado José Carlos Aleluia 
(DEM-BA).

Luis Macedo

Lucio Bernardo Jr.
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Câmara, Senado e Executivo definem agenda
Acordo para pauta de consenso foi firmado entre os presidentes da Câmara e do Senado com Michel Temer

Beto Barata/PR

renan Calheiros, rodrigo Maia, Michel temer e o ministro geddel Vieira lima,  da secretaria de governo, durante o encontro

“Se estivermos num 
clima de harmonia, 
teremos condições de 
votar muitas coisas.”
deputado rodrigo Maia

“Agora o País vive 
este bom momento. 
Isso tranquiliza a 
sociedade.”
senador renan Calheiros

Os presidentes da Câma-
ra dos Deputados e do Se-
nado, Rodrigo Maia e Re-
nan Calheiros, anunciaram 
a disposição de votar uma 
agenda de consenso das 
duas Casas e do Executivo, 
com o objetivo de enfrentar 
a crise econômica do País. A 
iniciativa foi acertada com 
o presidente da República 
interino, Michel Temer.

Maia e Renan ressalta-
ram que não há mais o cli-
ma de animosidade entre 
a Câmara e o Senado que 
impedia a votação de uma 
pauta consensual. “O mais 
importante não é a cons-
trução de uma pauta, mas 
de um consenso para tra-
balharmos em conjunto. É o 
que não vinha acontecendo 
há muitos meses na relação 
da Câmara com o Senado”, 
disse Maia.

Ele reafirmou que será 
possível realizar votações 
no segundo semestre, ape-
sar da campanha eleitoral 
nos municípios. “Se esti-
vermos num clima de har-
monia, teremos condições 
de votar muitas coisas. Em 
algumas semanas, vamos 
conseguir organizar a pau-
ta em três dias, e quando 
chegarmos mais perto da 
eleição talvez em dois dias. 
O importante é que possa-
mos produzir. Nós vivemos 
uma crise profunda e preci-
samos ajudar o Brasil a su-
perar este momento.”

O presidente do Senado 
disse que Temer está ani-
mado com a disposição do 
Legislativo em colaborar 
com o governo. “A socie-
dade cobrou bastante um 
bom relacionamento en-
tre a Câmara, o Senado e o 
próprio governo, e agora o 
País vive este bom momen-
to. Isso tranquiliza a socie-
dade”, reforçou.

Segundo Renan, a prio-
ridade do Senado após o 
recesso será a votação da 
prorrogação da Desvincu-
lação das Receitas da União 
(DRU), que permitirá, ao 
Executivo, usar livremente 
ate 30% da arrecadação fe-
deral. A matéria já foi apro-
vada pela Câmara.

economia - Na sema-
na passada, após encontro 
com o ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, o 

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, disse que 
é contrário à proposta de 
construção, no atual mo-
mento, de um novo anexo 
da Câmara dos Deputados. 
A ideia havia sido lança-
da durante a gestão do ex- 
presidente Eduardo Cunha 
e previa inicialmente uma 

parceria com a iniciativa 
privada, que acabou não se 
concretizando.

“Este não é o momen-
to de a Câmara usar recur-
sos públicos para construir 
um novo anexo. Podemos 
modernizar no momento 
adequado, de crescimen-
to econômico do Brasil. No 

momento de crise, não cabe 
esse investimento, no meu 
ponto de vista”, disse Maia.

“Não é uma boa sina-
lização para quem precisa 
reformar o Estado, dimi-
nuir o tamanho do Estado. 
Não cairia bem para os ou-
vidos da sociedade”, acres-
centou.

Maia é contrário a obra de novo anexo

presidente da Câmara vol-
tou a afirmar que as prio-
ridades de votação na Casa 
são o projeto de renegocia-
ção das dívidas dos esta-
dos (Projeto de Lei Comple-
mentar 257/16) e a proposta 
de emenda à Constituição 
que estabelece um teto para 
os gastos públicos (PEC 
241/16).

eleições - Rodrigo Maia 
disse que as eleições muni-
cipais de outubro não im-
pedirão que a Câmara vote 
matérias da agenda eco-
nômica, que inclui ainda o 
projeto que regulamenta a 

nomeação de dirigentes dos 
fundos de pensão das esta-
tais (Projeto de Lei Com-

plementar 268/16), e o que 
retira a obrigatoriedade de 
atuação da Petrobras como 
operadora única dos blocos 
contratados pelo regime de 
partilha em áreas do pré-
-sal (PL 4567/16).

“O processo eleitoral 
não deve e não pode atra-
sar responsabilidades que 
são tanto do Poder Execu-
tivo como do Legislativo. A 
Câmara vai trabalhar, pre-
cisa trabalhar. E nós temos 
prioridade na agenda eco-
nômica do governo”.

 Segundo o presidente, 
em agosto a ideia é garan-

tir o trabalho três vezes por 
semana para que depois os 
deputados possam cum-
prir a sua missão eleitoral 
de ir para os últimos dias 
das convenções. “O impor-
tante é ficar claro que não 
queremos reduzir o número 
de dias; queremos garantir 
a produtividade”, ressaltou. 

Cunha - O presidente da 
Câmara disse que, a partir 
da segunda semana de agos-
to, o Plenário poderá votar 
o pedido de cassação do 
deputado afastado Eduar- 
do Cunha (PMDB-RJ).

“Só não quero dar a 
data, porque se não tiver 
quórum, vão ficar dizendo 
que adiei a votação. Vamos 
ter uma noção melhor na 
primeira semana de como 
vai se construir o quórum, 
para que possamos ter uma 
data objetiva para esse as-
sunto”, afirmou.

Maia também definiu 
que haverá desconto nos 
salários dos parlamentares 
que faltarem às votações. 
“Com pauta marcada, o de-
putado tem que estar pre-
sente. Em qualquer traba-
lho é assim.”



a comissão para analisar as 10 medidas contra a corrupção foi instalada na Câmara em 13 de julho

Relator e presidente do colegiado estiveram com o juiz e outros integrantes da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba

Comissão de combate à corrupção pode ouvir Moro

SEGURANÇA

Deputados veem melhoria em condições para Jogos do Rio

JORNAL DA CÂMARA | 51º de agosto de 2016

A Comissão especial que 
analisa medidas de combate à 
corrupção (PL 4850/16) pode 
ouvir na quinta-feira o juiz 
federal Sérgio Moro, respon-
sável, em primeira instância, 
pela Operação Lava Jato. A 
informação foi dada pelo re-
lator do colegiado, deputado 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS). 
Ele e o presidente da comis-
são, deputado Joaquim Pas-
sarinho (PSD-PA), estiveram 
com o juiz na semana passa-
da em Curitiba, no Paraná.

A comissão tem reunião 
marcada amanhã  para apre-
sentação do roteiro de tra-
balho proposto pelo relator; 
eleição dos 2º e 3º vice-pre-
sidentes; e deliberação de 
requerimentos – até o mo-
mento, seis deles solicitam a 
realização de audiência pú-
blica com o juiz Moro. 

Contribuições – Lorenzoni 
e Joaquim Passarinho ainda 
se encontraram com outros 
integrantes da força-tarefa 
da Lava Jato. O coordenador 
da força-tarefa, procurador 
Deltan Dallagnol, por exem-
plo, deve participar de audi-
ência pública no dia 9.

Outras entidades envol-
vidas com o tema devem 
participar dos debates nos 
próximos meses. “A OAB na-
cional, a Receita Federal, a 
Polícia Federal, ou seja, va-
mos buscar todos que possam 
contribuir para que o Brasil 
enfrente essa guerra contra 

deputados onyx lorenzoni e Joaquim passarinho com sérgio Moro

a corrupção e possamos ter 
armas suficientes para fazer 
um País onde cada cidadão, 
por mais poderoso ou mais 
simples que seja, saiba que o 
limite é a lei”, afirmou Onyx 
Lorenzoni.

A ideia, segundo o relator, 
é concluir a votação do pro-
jeto na comissão até o fim de 
outubro, para que o texto seja 
votado em Plenário ainda em 
novembro. “No momento em 

que um projeto chega aqui 
com mais de dois milhões de 
assinaturas, nós temos o de-
ver de virar quantas noites 
forem necessárias”.

O projeto anticorrup-
çã foi sugerido pelo Minis-

tério Público Federal e pre-
vê ações como prisão de até 
oito anos para o funcionário 
público que tiver patrimônio 
incompatível com a renda; e 
aumento de penas para cor-
rupção, entre outras.

Em julho, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, rece-
beu representantes de juízes, 
de procuradores, do Tribunal 
de Contas da União e de or-
ganizações não governamen-
tais para discutir o tema, jun-
to com o relator. 

O presidente da Asso-
ciação dos Juízes Federais 
do Brasil, Roberto Carvalho 
Veloso, citou pontos que, se-
gundo ele, podem ser acres-
centados à proposta. “Para 
combater a impunidade, é 
preciso extinguir o foro pri-
vilegiado e permitir o cum-
primento da pena após a con-
denação em segundo grau.”

Para o presidente da As-
sociação Nacional dos Pro-
curadores da República, José 
Robalinho Cavalcanti, o im-
portante é que o debate seja 
feito sem atrasar a votação do 
projeto. “Estamos aqui para 
ajudar, para debater com o 
Congresso, mas também fi-
camos felizes ao saber que 
há disposição para votar até 
o fim do ano”, ressaltou.

Deputados da Comissão 
de Segurança Pública e Com-
bate ao Crime Organizado vi-
sitaram o Rio de Janeiro na 
semana passada para verifi-
car as condições de seguran-
ça para os Jogos Olímpicos. 
O deputado Rocha (PSDB-
-AC), autor do pedido para a 
realização da visita, afirmou 
que problemas pontuais fo-
ram verificados, mas ressal-
tou que o governo do Rio de 
Janeiro está tomando provi-
dências para resolvê-los.

força nacional - Para cui-
dar da segurança do evento, 
foram convocados mais de 
5 mil integrantes da Força 
Nacional de Segurança Pú-
blica, que enfrentaram pro-
blemas de acomodação na 

“Vamos buscar todos 
que possam contribuir 
para que o Brasil 
enfrente essa guerra 
contra a corrupção.”
deputado onyx lotenzoni, relator

deputados conversam com integrantes da força nacional, no rio

sua chegada ao Rio. Os po-
liciais também reclamaram, 
em manifestação, de atra-
sos no pagamento, de valo-
res das diárias inferiores e de 
aumento da carga horária.

Rocha afirmou, no en-
tanto, que o Ministério da 
Justiça já resolveu esses en-
traves. “Nós tivemos proble-
mas quanto à acolhida dos 
profissionais do Brasil in-
teiro. Em princípio, estavam 
estimados 9 mil policiais e 
bombeiros militares para 
atuar na Força Nacional e, 
depois, esse número foi rea-
valiado. Então, teremos algo 
em torno de 5 mil, quase 6 
mil policiais para reforçar a 
segurança no Rio de Janei-
ro. Também tivemos alguns 

problemas com relação à es-
trutura, mas isso tem sido 
contornado”, declarou.

roteiro – No Rio, os par-
lamentares se reuniram com 
o diretor-geral de Seguran-

ça dos Jogos Olímpicos, Luiz 
Correa, e com o diretor-exe-
cutivo de Operações da Rio 
2016, general Marco Aurélio.

Os deputados também vi-
sitaram o Centro Integrado 
de Comando e Controle e a 
Cidade da Polícia Civil, para 
conhecer o projeto Central 
de Garantias (que permitirá 
maior agilidade na adoção 
das medidas de polícia judi-
ciária); e as instalações des-
tinadas à hospedagem do efe-
tivo da Força Nacional.

Comitiva - Além do depu-
tado Rocha, participaram das 
visitas Cabo Sabino (PR-CE), 
Capitão Augusto (PR-SP), Jair 
Bolsonaro (PSC-RJ), Cabo 
Daciolo (PTdoB-RJ) e Hugo 
Leal (PSB-RJ).

Tema foi 
discutido 
com juízes e 
procuradores

Cleia Viana

Divulgação

Comissão de Segurança Pública
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Projeto eleva pena por violação de domicílio
Substitutivo foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública, mas ainda será analisado pela CCJ e pelo Plenário

Antonio Augusto 

o relator Cabo sabino acolheu sugestões apresentadas durante a votação da proposta

“É um crime que não 
pode permanecer 
como comum e tem 
que ser colocado como 
hediondo.”
deputado Cabo sabino

A Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime 
Organizado aprovou proposta 
que transforma a violação de 
domicílio em crime hediondo. 
O texto aprovado é um subs-
titutivo apresentado pelo re-
lator, deputado Cabo Sabino 
(PR-CE), que consolida duas 
sugestões: o PL 3230/15, 
apresentado por João Rodri-
gues (PSD-SC), e seu apensa-
do (PL 4565/16, de Laudívio 
Carvalho (SD-MG).

A matéria inclui na Lei 
dos Crimes Hediondos (Lei 
8.072/90) a violação de do-
micílio seguida de lesão cor-
poral ou morte, de sequestro 
ou cárcere privado ou ainda 
de extorsão qualificada pela 
privação de liberdade para 
obtenção de vantagem eco-
nômica. Além de penas mais 
duras em regime fechado, os 
crimes hediondos não são 
passíveis de anistia nem de 
pagamento de fiança.

O relator, deputado Cabo 
Sabino, lembrou que a Cons-
tituição protege o lar como 
asilo inviolável do indivíduo. 
“Apresentei o substitutivo no 
sentido de resguardar o direi-
to do cidadão que é tomado de 
assalto por bandidos que in-
vadem a residência para rou-
bar ou, muitas vezes, matar. 
Às vezes, estupram a esposa 
na frente do marido, fazem 

verdadeiras atrocidades.”
penas - O texto também 

altera o Código Penal (Decre-
to-Lei 2.848/40) para aumen-
tar a pena para quem entrar 
ou permanecer em casa alheia 
clandestinamente ou contra a 
vontade expressa ou tácita do 
morador. A pena aplicada atu-
almente é de detenção, de 1 a 
3 meses, ou multa. O substi-
tutivo prevê reclusão, de 5 a 8 
anos, e multa.

A punição torna-se maior 
em algumas situações: se o 
crime ocorrer à noite ou em 
lugar ermo, se for cometido 
por duas ou mais pessoas ou 
ainda se for praticado com o 
emprego de violência ou de 
arma. Nessas situações, a 
pena é aumentada da atual 
detenção de 6 meses a 2 anos 
para reclusão de 6 a 12 anos, 
além da pena correspondente 
à violência física ou patrimo-

nial praticada e multa.
A pena é acrescida em um 

terço se a violação do domi-
cílio ocorrer com abuso de 
confiança ou mediante frau-
de. Há também previsão de 
aumento pela metade ou em 
dois terços se a violação se 
der em domicílio onde resida 
criança, adolescente, idoso ou 
pessoa com deficiência. 

Para Cabo Sabino, a me-
dida é fundamental diante 

do atual quadro que, segundo 
ele, incentiva a reincidência. 
“A sensação de impunidade é 
muito grande. Como não te-
mos como mexer na Consti-
tuição, porque dizem que é 
cláusula pétrea, só nos resta 
a opção de aumentar a pena, 
para que as pessoas que co-
metem esses atos delituosos 
possam passar mais anos na 
cadeia e, dessa forma, inibir 
essas ações.”

O relator acatou ainda 
sugestões apresentadas por 
parlamentares e apresentou 
complementação de voto para 
acrescentar dispositivo à Lei 
dos Crimes Hediondos a fim 
de determinar que a violação 
de domicílio não será consi-
derada crime hediondo se for 
resultado de “ações policiais 
justificáveis para salvaguar-
dar vidas, coibir ações crimi-
nosas ou prender criminosos”.

tramitação - A propos-
ta ainda será analisada pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, antes 
de chegar ao Plenário.

Combate à violência contra mulher deve receber recursos
A Comissão de Defesa 

dos Direitos da Mulher apro-
vou proposta que assegura 
a manutenção das transfe-
rências voluntárias da União 
para estados, Distrito Fede-
ral e municípios, mesmo em 
caso de inadimplência, desde 
que os recursos se destinem 
a ações de combate à violên-
cia contra a mulher.

O texto (PLP 238/16), de 
autoria da deputada Luizian-
ne Lins (PT-CE), altera a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LC 101/00), que hoje impede 
a transferência voluntária de 
recursos da União para es-
tados e municípios inadim-
plentes.

As únicas exceções au-
torizadas na lei são para os 
casos em que os recursos se 
destinem a ações de educa-
ção, saúde e assistência so-

cial. Além desses casos, a 
proposta garante as trans-
ferências da União também 
para ações de combate à vio-
lência contra a mulher.

inadimplentes - O pro-
jeto foi aprovado na comis-
são com parecer favorável da 
relatora, deputada Maria do 
Rosário (PT-RS). “A deputa-
da Luizianne Lins construiu 
o projeto a partir da escuta 
de uma série de autoridades 
e de mulheres e, sobretudo, 
a partir do histórico de uni-
dades da federação que apre-
sentaram excelentes proje-
tos ao governo federal, mas 
não puderam acessar os re-
cursos porque se encontra-
vam inadimplentes na pres-
tação de contas de outras 
áreas”, disse.

No relatório, Maria do 
Rosário argumentou que a 

Alex Ferreira

para Maria do rosário, o atendimento às mulheres é prioridade

suspensão de transferên-
cias voluntárias da União 
para estados e municípios 
inadimplentes não pune 
apenas os entes da federa-
ção, mas, principalmente, as 

potenciais beneficiárias das 
políticas nacionais de prote-
ção às mulheres.

A deputada ainda ressal-
tou que a garantia do fluxo 
de recursos vai permitir ao 

poder público manter ações 
permanentes que preservem 
a integridade física e moral 
das mulheres vítimas de vio-
lência.

“Vivemos uma situação 
de violência muito grande. 
É uma prioridade do Brasil 
implantar a Lei Maria da Pe-
nha em toda a sua extensão, 
inclusive com as Casas da 
Mulher Brasileira e os cen-
tros de atendimento”, disse 
Maria do Rosário. “Estima-
-se que, a cada 11 minutos 
no Brasil, uma mulher seja 
vítima de violência sexual. 
Atender essa população é 
uma prioridade.”

tramitação - A proposta 
ainda vai passar pela análise 
das comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, an-
tes da votação em Plenário.
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Comissão aprova PEC que amplia estabilidade
Servidor que entrou sem concurso até 1990 poderá ser beneficiado pela proposta, que precisa ser votada em Plenário

Antonio Augusto

 Átila lins apresentou substitutivo a fim de evitar irregularidades

“O eventual 
acolhimento da 
proposta original 
poderia dar margem 
a uma imensurável 
leva de contratações 
irregulares.”
deputado Átila lins

Uma comissão especial 
da Câmara dos Deputados 
aprovou proposta de emen-
da à Constituição que con-
cede estabilidade a servido-
res celetistas admitidos sem 
concurso público e em exer-
cício do cargo até a véspera 
do início da vigência do Re-
gime Jurídico dos Servidores 
da União (Lei 8.112/90).

Como essa lei está em vi-
gor a partir da data de sua pu-
blicação, 12 de dezembro de 
1990, a data prevista na PEC 
é o dia anterior, 11 de dezem-
bro de 1990.

Também é requisito para 
ganhar a estabilidade que 
o servidor tenha cumprido 
pelo menos 20 anos de efeti-
vo exercício no serviço públi-
co até a data de promulgação 
desta emenda à Constituição, 
caso seja aprovada pelo Con-
gresso.

O texto se aplica aos ser-
vidores públicos civis da 
União, dos estados, do Distri-
to Federal e dos municípios, 
da administração direta, au-
tárquica e das fundações pú-
blicas, admitidos pela Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT, Decreto-Lei 5.452/43), 
bem como aos ocupantes de 

cargos, funções e empregos 
de confiança, em comissão ou 
de livre exoneração.

substitutivo - O relator, 
deputado Átila Lins (PSD- 
AM), defendeu a aprovação 
do texto na forma de substi-
tutivo à PEC 518/10, de auto-
ria do deputado Pompeo de 
Matos (PDT-RS). 

“Da forma como está re-
digida a PEC 518/10, seriam 
declarados estáveis servido-
res admitidos às vésperas da 
promulgação da nova emen-
da constitucional, portanto, 
mais de 25 anos após a ins-
tituição da exigência consti-
tucional de prévia aprovação 
em concurso público. Isso 
ocorreria mesmo que a pro-
posição fizesse referência à 
instituição, do respectivo 
ente federativo, do regime ju-
rídico dos ocupantes de cargo 
público”, disse o relator.

Segundo Átila Lins, “as 
apontadas deficiências reda-
cionais da PEC 518/10, ainda 
que inadvertidas, afiguram- 
se extremamente graves”. Ele 
afirma que “o eventual aco-
lhimento da proposta em sua 
forma original poderia dar 
margem a uma imensurável 
leva de contratações irregu-

lares em todas as esferas da 
administração pública”.

ressalva - De acordo com 

o relator, bastaria, para tan-
to, nomear servidores para 
cargos ou empregos em co-

missão antes da promulga-
ção da nova emenda consti-
tucional, que tais servidores 
ganhariam estabilidade logo 
em seguida. “Salvo melhor 
juízo, não é essa a intenção 
de nenhum dos coautores da 
proposição”, ressaltou o de-
putado, ao apresentar o novo 
texto.

Atualmente, a garantia de 
estabilidade para servidores 
sem concurso é válida ape-
nas para os que estavam em 
atividade em 5 de outubro de 
1988 – data da promulgação 
da Constituição – e ocupa-
vam o cargo há pelo menos 
cinco anos.

tramitação - A proposta 
de emenda à Constituição 
seguirá para ser votada em 
dois turnos pelo Plenário da 
Câmara. Caso aprovada, se-
guirá para análise do Senado.

Servidores temem impacto de renegociação com estados
Zeca Ribeiro

Wolney Queiroz propôs o debate com as entidades de servidores

Representantes de enti-
dades sindicais criticaram o 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP) 257/16 por, segundo 
eles, causar prejuízos a servi-
dores públicos dos estados. O 
projeto, de autoria do Poder 
Executivo, permite o alonga-
mento das dívidas de estados 
com a União por 20 anos des-
de que sejam adotadas medi-
das de restrição de despesas 
com pessoal.

A proposta foi discutida 
em seminário da Comissão de 
Trabalho, de Administração 
e Serviço Público da Câma-
ra. Após ouvir as críticas, o 
relator na comissão, Wolney 
Queiroz (PDT-PE), reconhe-
ceu que é necessário dividir o 
projeto entre a renegociação 
da dívida pública dos estados 
e a alteração de direitos dos 
servidores.

“O PLP 257 tem o ponto 
positivo de ajudar na dívida, 
que é um problema grave de 
todo o Brasil, mas tem um 

lado negativo, uma reper-
cussão nefasta para os servi-
dores”, afirmou Queiroz, que 
também preside a comissão e 
sugeriu o debate.

direitos - Segundo o vi-
ce-presidente da Federação 
Nacional do Fisco Estadual 
e Distrital (Fenafisco), João 
Marcos de Souza, é preciso 
evitar que os servidores se-
jam prejudicados. “Não po-
demos pagar uma dívida que 
nós não fizemos. Há outros 
meios para pagar, como com-
bater a sonegação fiscal. O 
que falta é vontade do Esta-
do”, declarou ele.

Já o vice-presidente da 
Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Tra-
balho, Guilherme Guimarães 
Feliciano, afirmou que o pro-
jeto pretende tirar direitos a 
partir de mecanismos legais, 
a partir de um contrato com a 
União para refinanciamento 
de dívida. 

“Isso é inimaginável, é 

uma violação dos direitos 
sociais de uma maneira que 
ainda não tinha visto, porque 
a União impõe isso ao estado 
que pratique uma inconsti-

tucionalidade em detrimen-
to do seu servidor”, criticou.

O presidente da Confede-
ração dos Servidores Públi-
cos do Brasil (CSPB), João Do-

mingos, também reclamou. 
“Aniquilar o servidor público 
é aniquilar o Estado brasilei-
ro”, disse.

auditoria - A represen-
tante da Associação Audito-
ria Cidadã da Dívida, Maria 
Lúcia Fatorelli, também afir-
mou que o projeto prejudica 
os servidores. Ela considerou 
que, antes de se criar alguma 
lei, é necessário realizar uma 
auditoria da dívida.

“Temos vários indícios de 
ilegalidade, ilegitimidades e 
até de fraudes. Essa dívida 
nunca foi objeto de uma au-
ditoria. Reivindicamos que, 
antes de qualquer negociação 
e medida, seja feita uma au-
ditoria com participação da 
sociedade civil para garantir 
que poderemos ter acesso aos 
dados”, afirmou.

O Plenário da Câmara 
aprovou o regime de urgên-
cia para o PLP 257/16. Quei-
roz espera votar a proposta 
na comissão ainda neste mês.
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Erika Kokay discute ataques homofóbicos 
ocorridos na Universidade de Brasília

Por iniciativa da deputada Erika Kokay (PT-DF), uma audiência pública 
discutiu ataques promovidos por grupos extremistas na Universidade de Brasília 

(UnB). “Ao proferirem expressões homofóbicas e contra a política de cotas, vemos 
que foi claramente um ataque contra o direito de ser, o direito de amar, protagoniza-
do por setores conservadores da sociedade que querem perpetuar a lógica excludente 

das senzalas, dos armários, dos manicômios e das prisões”, disse a deputada.

Deputados federais visitam as obras para 
duplicação da BR-135 no Maranhão

Deputados visitaram as obras de duplicação da BR-135 no Maranhão, por 
iniciativa de Hildo Rocha e Alberto Filho (PMDB-MA), após requerimento aprovado na 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. “O objetivo é verificar se está dentro 
do cronograma”, disse Hildo Rocha. Para Alberto Filho, emendas devem assegurar re-
cursos em 2017.  Juscelino Filho (DEM), coordenador da bancada maranhense, Aluisio 

Mendes (PTN), Weverton Rocha (PDT) e Rubens Júnior (PCdoB) também participaram.

Lobbe Neto comemora início das aulas em 
nova escola estadual de São Carlos

O deputado Lobbe Neto (PSDB-SP) comemorou nas redes sociais o início das aulas 
da nova Escola Estadual do Cidade Aracy IV, em São Carlos. “A escola recebeu todo o mobi-
liário, como carteiras, cadeiras, armários, mesas e geladeiras, que estarão à disposição dos 

alunos, professores e funcionários”, afirmou o deputado. Com mais de 4 mil metros quadra-
dos de área construída, o colégio deverá receber 1.400 estudantes. “Que os alunos cuidem da 

escola e aprendam muito, pois só a educação para mudar o futuro do País”, disse.

NOS ESTADOS

   As informações acima são de responsabilidade exclusiva dos parlamentares. Colaborações podem ser enviadas para jornal@camara.leg.br
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A retomada do incremento à produção agrícola das pequenas e médias proprie-
dades, com o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos, e a garantia da 
assistência técnica como forma de potencializar as atividades do campo, foram alguns dos 
temas enfocados pela deputada Ana Perugini (PT-SP) em Promissão, Fernandópolis, Su-
zanápolis e Birigui. Ela também defendeu investimentos dos governos estadual e federal 
no campo, para dar tranquilidade aos trabalhadores que produzem alimentos no País.

Ana Perugini visita cidades no interior 
paulista e cobra investimentos no campo
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O Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, foi uma das entidades 
filantrópicas do Espírito Santo beneficiadas com emenda parlamentar do deputado Evair 
de Melo (PV-ES). Com R$ 150 mil em caixa, a entidade vai adquirir 22 camas hospitalares me-
cânicas, 3 aparelhos cardioversores e 1 aparelho eletrocardiográfico. “O bom atendimento às 
crianças é prioridade no meu mandato”, afirmou o deputado. O hospital é referência em urgên-
cias e emergências e em diversas especialidades médicas.

Evair de Melo destaca o repasse de 
recursos a hospital infantil de Vitória
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O deputado Mauro Pereira (PMDB-RS) reuniu-se com especialistas e em-
presários na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. “Estamos 
em um momento de crescer e de investir”, ressaltou o parlamentar durante o evento, que 
fez parte da programação do 22º Seminário Dia da Qualidade Caxias. Ainda na cidade, 
Mauro Pereira participou de almoço com cerca de 1.000 pessoas em comemoração ao Dia 
do Comerciante, com representantes do setor. A data é celebrada em 16 de julho.

Mauro Pereira participa de reuniões com 
empresários em Caxias do Sul


