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OS DOIS LADOS
DA OPOSIÇÃO
nova Câmara Municipal de Fortaleza tem sua
segunda semana com a nova configuração e
já deu para entender muita, muita coisa. A
sessão de ontem entrou pela noite. Não é coisa comum. Na Assembleia Legislativa, vez em quando
acontece. Entre os vereadores é coisa bastante rara. O
assunto era importante: na prática, os primeiros passos de uma reforma da Previdência municipal.

A

Nesse início de legislatura, já se vislumbra a atuação
dos dois lados da oposição ao prefeito José Sarto
(PDT). Na semana passada, a oposição à direita chegou
com tudo, confrontou a mesa diretora. Porém, a mim
ficou a impressão que foi fazer um giro e fez um jirau.
Questionou as sessões com participação de vereadores
fora do prédio da Câmara. Havia intenção de garantir a
presença dos parlamentares no prédio, para que possam
sentir a pressão na votação de medidas impopulares.
Para isso cobraram o cumprimento da resolução 1.664.
Porém, deixaram de atentar que a mesma resolução
prevê apenas uma sessão por semana, às quartasfeiras. Atualmente elas ocorriam, por acordo, às terças
e quartas. A sessão de terça foi cancelada junto com
a participação remota. Os vereadores terão 50% a
menos de espaço de atuação em plenário. A diminuição
da quantidade de sessões tem tudo a ver com o fato de
terem ido ontem até tarde da noite. O adiamento de
uma sessão agora vira uma semana. O resultado é que
fizeram duas sessões, ou mais, ontem.
Também ontem se viu um outro lado da oposição.
Aliás, há impasse se o PT é oposição ou não, porque o
diretório municipal decidiu assim, o diretório estadual
desfez a decisão, mas o PT municipal diz que não foi
informado e segue com a deliberação. Enfim, a bancada
do PT inteira votou ontem contra a proposta do prefeito
Sarto. Não apenas isso: deram muitas dores de cabeça
à mesa diretora com questionamentos regimentais que
prolongaram a decisão.
Nesse aspecto, a bancada do PT é mais experiente.
Sobretudo Guilherme Sampaio (PT). Demonstrou estar
bem mais preparada para essas batalhas regimentais.
A base governista, por sua vez, mostrou que não será
vencida pelo cansaço.
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Mesa teve trabalho na
tumultuada sessão de
ontem

PARTIDOS E POSIÇÕES
Houve votos interessantes na sessão de ontem. Por
exemplo, Bruno Mesquita, do Pros, votou a favor da
proposta do governo. Ele é, da bancada do partido
do Capitão Wagner (Pros), a única incógnita política.
Julierme Sena, Márcio Martins e Sargento Reginauro
(este licenciado e substituído por Pedro Matos) já têm
posições bem conhecidas. Inspetor Alberto chegou agora,
mas também já se sabe suas posições. Bruno é a novidade.
Vinha sinalizando que teria postura independente e,
nesse primeiro teste, pendeu para o governo.
Já Enfermeira Ana Paula, do PDT, foi contra o prefeito.
Ela é casada com o ex-vereador Márcio Cruz (PSD),
que também era um governista que votava contra
quando discordava. Ela iniciou o discurso elogiando o
ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) pela capacidade de
articulação. Uma forma de criticar o atual gestor pela
ótica doméstica.
Três vereadores não votaram, todos de oposição:
Inspetor Alberto e Márcio Martins, do Pros, e Priscila
Costa (PSC). Os três, e mais notadamente Alberto e
Priscila, são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E
são duros opositores de Sarto. Não que eles estivessem
ausentes por isso, mas as mudanças previdenciárias
agora aprovadas são desdobramento da reforma
federal. Até por isso outro opositor, Carmelo Neto
(Republicano), liberal convicto, votou com o prefeito.

Câmara aprova autonomia
do BC, com mandatos ﬁxos
para diretoria
| CONGRESSO | Medida
deve reduzir inﬂuência
política sobre dirigentes.
Texto segue para sanção
de Jair Bolsonaro

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira,
10, por 339 votos a favor 114 votos
contrários, o projeto de autonomia
do Banco Central. Bandeira histórica do BC, o projeto estabelece
mandatos ﬁxos e não coincidentes
para os dirigentes da instituição.
A proposta também deﬁne
como objetivo fundamental do
Banco Central assegurar a estabilidade de preços, mas ﬁxa como
objetivo secundário fomentar o
pleno emprego. O texto, que já foi
aprovado no Senado, vai agora à
sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Pelo projeto aprovado, o presidente do Banco Central e os oito
diretores da instituição - responsáveis pela condução da política
monetária (ou seja, o controle da
inﬂação) - terão mandatos ﬁxos de
quatro anos. O mandato da presidência do BC começará sempre no
terceiro ano de governo do presidente da República.
O início dos mandatos dos
diretores varia entre os quatro
anos do presidente da República.
Todos, presidente do BC e diretores, podem ser reconduzidos
por quatro anos.
Essa dinâmica marca uma
mudança em relação ao que
ocorre atualmente. Os dirigentes do BC são hoje nomeados pelo
presidente da República e podem
ser demitidos a qualquer momento ou permanecer no cargo
indeﬁnidamente.
Para o BC, o estabelecimento de
mandatos ﬁxos reduzirá a inﬂuência política sobre seus dirigentes,
que determinam o patamar da Selic (a taxa básica de juros da economia), atualmente em 2% ao ano.
Com esse instrumento, o BC controla a quantidade de dinheiro na
economia e o impacto que isso tem
sobre os preços.
Além disso, a autonomia é
vista como um sinal positivo
para o mercado financeiro - em
especial, investidores internacionais. Em tese, com mandatos
fixos os diretores do BC teriam
mais condições de manter a
continuidade da política monetária, independentemente do
presidente da República eleito.
“A aprovação da independência
do Banco Central representa justamente a blindagem da instituição
de quaisquer ingerências políticas,
uma conquista histórica do país,
longamente acalentada e ﬁnalmente alcançada agora”, escreveu
o presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), no Twitter.
A autonomia do BC é a primeira aprovação de relevância com
o deputado Arthur Lira (PP-AL)
ocupando a presidência da Câmara. O projeto foi apresentado
pelo governo de Jair Bolsonaro
como uma das suas prioridades
ao Congresso Nacional.
Após a aprovação do projeto,
Lira disse ter entregue um BC independente. “Para que o Brasil
possa ser visto como um País que
tem uma seriedade monetária e
que pensa no futuro e no desenvolvimento de sua nação”, disse.
O presidente da Câmara também disse que “basta de engavetamento para atrapalhar que o Brasil não cresça propositalmente”.
Ao ser questionado sobre a retomada do auxílio emergencial,
Lira respondeu que quem tem que
achar os recursos para o benefício
é a Economia. “Não eu”, disse.
A votação foi marcada por “inﬁdelidades” partidárias, com deputados votando contra a orientação de suas legendas. Entre
eles, a deputada Tabata Amaral
(PDT-SP) foi a favor do texto. Já
o tucano Aécio Neves (PSDB-MG)
votou contra a proposta que vem
sendo debatida no Congresso há
30 anos. (Agência Estado)

