
BRASÍLIA-DF, TERÇA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2013 CÂMARA DOS DEPUTADOS Ano 15 | Nº 3026

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Plenário discute mobilidade urbana 

Câmara pode 
votar projeto 
de combate à 
corrupção

| 4

Primeiro alvo das manifestações populares no Brasil, o transporte público mobiliza deputados em várias frentes

As mudanças feitas 
pelo Senado ao 

substitutivo que 
destina royalties do 

petróleo para as áreas 
de educação e saúde, 

aprovado pela Câmara, 
reduzem em mais de R$ 
170 bilhões os recursos 

destinados a esses 
setores sociais até o 

ano 2022. A conclusão 
é da Consultoria 

Legislativa da Câmara, 
que publicou nota  

sobre o assunto.

O Plenário da Câmara reú-
ne-se hoje em comissão geral 
para debater os temas ligados a 
transporte coletivo e mobilida-
de urbana. Há um diagnóstico 
praticamente unânime quan-
to ao valor elevado das tarifas 
diante de um serviço sem qua-
lidade. O encontro, às 9h30, 
deve discutir diversas propo-
sições em tramitação, além 
de propostas da sociedade.

Entre 2001 e 2011, no Brasil, o 
número de carros nas metrópoles 
saltou de 11,5 milhões para 20,5 
milhões, enquanto as motos pas-
saram de 4,5 milhões para 18,3 
milhões.  O maior crescimento foi 
de 108,5%, em Belo Horizonte.

Em contrapartida, o País 
tem uma rede de metrôs sig-
nificativamente menor do que 
as redes que servem as prin-
cipais cidades do mundo.

Carlos Zarattini 
(PT-SP)

Sérgio Moraes 
(PTB-RS)

“Durante 
metade do 
tempo, o 
governo pensa 
que sabe tudo 
e, na outra 
metade, tem 
certeza de que 
sabe tudo.”

Pingue-pongue | 5
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Aprovado seguro-
desemprego para 
trabalhador 
rural contratado 
por safra | 2

Orçamento tenta, 
mais uma vez, 
votar  relatório 
preliminar da LDO 
de 2014 | 8

Demarcação de 
terras indígenas 
será debatida 
em comissão da 
Câmara | 8

“Precisamos 
realizar 

investimento 
em metrô e 

em corredores 
de ônibus 

e reduzir o 
valor das 

tarifas.”

Royalties: 
Senado reduz 

verba para 
educação

| 3

Ivaldo Cavalcante

Rodolfo Stuckert

Está na pauta de votações 
o projeto de lei que 
considera hediondos vários 
crimes contra a 
administração 
pública, como 
corrupção, peculato ou 
concussão. Com a mudança 
proposta, os condenados 
por esses crimes não terão 
mais direito a anistia, 
graça, indulto e liberdade 
sob pagamento de fiança. 
Mudanças nas regras 
eleitorais também poderão 
ser analisadas. | 3

O trânsito nas cidades 
brasileiras está cada
vez mais intenso 

Estudo da consultoria legislativa mostra 
redução dos recursos para a educação 
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AGROPECUÁRIA | Proposta garante benefício por até quatro meses

Comissão aprova seguro-desemprego 
para trabalhador rural temporário

Inadimplentes 
incluídos no Minha 
Casa Minha Vida

Transporte coletivo
Comissão Geral discute a política tari-
fária do transporte coletivo municipal 
de passageiros. Plenário Ulysses Gui-
marães, 9h30

Terras indígenas
Comissão de Integração Nacional, De-
senvolvimento Regional e da Ama-
zônia realiza audiência pública sobre 
relatório da Embrapa que apontou fa-
lhas nos estudos realizados pela Funai 
nos processos de demarcação de terras 
indígenas. Plenário 13, 11h

Reserva marinha
A Comissão de Meio Ambiente e De-

senvolvimento Sustentável realiza au-
diência pública sobre a recategoriza-
ção da reserva biológica marinha do 
arvoredo. Plenário 8, 14h

Faixa de fronteira
A Comissão de Integração Nacional, 
Desenvolvimento Regional e da Ama-
zônia realiza audiência pública sobre 
as ações e políticas públicas para o de-
senvolvimento e integração da Faixa 
de Fronteira. Plenário 11, 14h

Circos brasileiros
A Comissão de Cultura realiza audiên-
cia pública sobre propostas voltadas 
à atividade circense. Local a definir, 
14h30

Banda larga
A Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática realiza a 
2ª parte da audiência pública sobre as 

ações do governo federal no âmbito do 
Programa Nacional de Banda Larga. 
Plenário 13, 14h30

Píer do Rio de Janeiro
A Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio realiza 
audiência pública sobre as obras na 
região portuária na cidade do Rio de 
Janeiro, em especial sobre o projeto de 
construção do píer. Plenário 5, 14h30

Segurança e saúde
A Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público realiza audi-
ência pública sobre segurança e saúde 
no trabalho. Plenário 12, 14h30

Produção de caju
A Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural realiza audiência pública sobre 

a produção brasileira do caju. Plená-
rio 14, 14h30

Execução orçamentária
A Comissão Especial do Orçamento 
Impositivo se reúne para discussão 
e votação do parecer do relator, dep. 
Edio Lopes. Plenário 6, 15h

Plebiscito 
Instalação do Grupo de Trabalho des-
tinado a analisar o plebiscito para Re-
forma Política. Local e hora a definir

HABITAÇÃO

A Comissão de Agricultura, Pe-
cuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural aprovou proposta que 
garante seguro-desemprego por até 
quatro meses ao trabalhador rural 
que tenha sido contratado por sa-
fra, por pequeno prazo ou por pra-
zo determinado. O texto aprovado 
foi o substitutivo do deputado Assis 
do Couto (PT-PR) ao Projeto de Lei 
4285/12, do senador Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE). 

O projeto original garantia o be-
nefício por três meses. O substitutivo 
determina ainda que o benefício po-
derá ser concedido a cada período de 
16 meses, reduzindo o prazo de dois 
anos do projeto original.

O texto aprovado exige o descon-
to da contribuição previdenciária, 
com alíquota de 8%, sobre os valo-
res do seguro-desemprego pagos ao 
trabalhador, contando esse período 
para efeitos de concessão de benefí-
cios previdenciários. O projeto origi-
nal não tratava desse assunto.

A Comissão de Desenvolvimen-
to Urbano aprovou o Projeto de Lei 
3692/12, do deputado José Humber-
to (PHS-MG), que permite a pesso-
as incluídas em cadastro de inadim-
plência ou de proteção ao crédito 
participar do programa Minha Casa 
Minha Vida. A proposta altera a Lei 
11.977/09, que criou o plano. Hoje,  
pessoas inadimplentes em cadastros 
de informações de consumidores têm 
sua proposta de crédito negada limi-
narmente, sem exame, para o pro-
grama habitacional federal. 

O parecer do relator, deputado 
Alberto Filho (PMDB-MA), foi pela 
aprovação da proposta, com emen-
das. “O que se pretende, na prática, é 
aumentar a base de possíveis benefi-
ciários do Minha Casa, Minha Vida”.

“O valor da prestação do finan-
ciamento é, em regra, inferior ao de 
um aluguel, e a obtenção de moradia 
favorecerá essas pessoas”, disse.

Tramitação - O projeto tramita em 
caráter conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Finanças e Tri-
butação; e de Constituição e Justiça.

Por fim, o substitutivo retira uma 
das exigências feitas pelo projeto 
original para que o beneficiário pos-
sa receber o seguro-desemprego; as-
sim, o trabalhador poderá exercer, no 
período aquisitivo, atividade remu-
nerada fora do âmbito rural. O proje-
to do senador definia essa atividade 
como impeditivo para o recebimento 
do benefício. “A proibição de exercer 

atividade fora do âmbito rural para 
ter acesso ao seguro-desemprego es-
timula o emprego informal e o de-
semprego”, disse o relator.

Tramitação - Em caráter conclu-
sivo, o projeto será analisado pelas 
comissões de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania.

Texto exige o desconto da contribuição previdenciária do seguro-desemprego recebido
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VOTAÇÕES | Crimes poderão ser considerados hediondos, sem direito a fiança ou indulto

Combate à corrupção na pauta de hoje
O Plenário pode votar nesta se-

mana o projeto de lei que conside-
ra hediondos vários crimes contra 
a administração pública, como cor-
rupção,  peculato  ou concussão. O 
tema consta do PL 3760/04, do ex-
-deputado Wilson Santos, ao qual 
estão apensados outros oito projetos.

Na última semana de junho, o 
Senado aprovou matéria semelhante 
(PL 5900/13), que também poderá 
ser analisada pela Casa. Com a mu-
dança proposta, os condenados por 
esses crimes não terão mais direito 
a anistia, graça, indulto e liberdade 
sob pagamento de fiança. Também 
se torna mais rigoroso o acesso a be-
nefícios como livramento condicio-
nal e progressão de regime.

Proteção ao usuário - Outro pro-
jeto que pode ser votado pela Câma-
ra é o PL 6953/02, do Senado, que 
estabelece mecanismos de prote-
ção e defesa do usuário dos servi-
ços públicos da União. O texto ex-
plicita direitos básicos dos cidadãos 

ao recorrerem a esses serviços, pres-
tados pela administração direta ou 
indireta e pelas entidades às quais 

o governo federal os delegou.
Regras eleitorais - Mudanças nas 

regras eleitorais também poderão 

ser analisadas, se aprovado o regi-
me de urgência para o PL 5735/13, 
do deputado Ilário Marques (PT-CE) 
e outros, que muda diversos pontos 
das leis eleitorais.

Segundo a última versão do subs-
titutivo do deputado Cândido Vac-
carezza (PT-SP), serão permitidos, 
por exemplo, a pré-campanha pela 
internet, o recebimento de doações 
pessoais de autoridades públicas e 
o voto em trânsito para presidente 
da República em cidades com mais 
de 200 mil eleitores.

O líder do PTB, deputado Jovair 
Arantes (GO), disse que há acordo 
entre os líderes da base aliada para 
a votação da minirreforma. “O que 
temos que fazer agora são ajustes 
de interesse político-partidário, de 
facilitar e melhorar o projeto do de-
putado Vaccarezza”, afirmou.

Já o líder do DEM, deputado Ro-
naldo Caiado (GO), afirmou que essa 
votação ainda não foi negociada 
com a oposição.

ROYALTIES | Texto do Senado alterou projeto aprovado na Câmara; governo espera negociar a proposta

Saúde e educação perdem R$ 170 bi em nova votação
As mudanças feitas pelo Senado 

ao substitutivo que destina royalties 
do petróleo para as áreas de educa-
ção e saúde, aprovado pela Câmara, 
reduz em mais de R$ 170 bilhões os 
recursos destinados a esses setores 
sociais até o ano 2022. A conclusão é 
da Consultoria Legislativa da Câma-
ra, que publicou nota técnica sobre 
o assunto.

O substitutivo apresentado pelo 
deputado André Figueiredo (PDT-
-CE) destina significativos recursos 
para as áreas de educação e saúde, 
aumentando a estimativa de recei-
tas destinadas a essas áreas de R$ 
25,88 bilhões – conforme proposta 
inicial do governo, apresentada na 
forma do Projeto de Lei 5500/13 – 
para R$ 279,08 bilhões, sendo 75% 
para a educação e 25% para a saúde.

No Senado, o texto aprovado pela 
Câmara recebeu emenda que alte-
rou significativamente sua estrutu-
ra, que reduz os recursos destinados 
às áreas de educação para R$ 108,18 
bilhões no período. 

Líderes - No caso da educação, 
as receitas seriam reduzidas de R$ 
209,31 bilhões para R$ 97,48 bilhões; 
em relação à saúde, a redução seria 
de R$ 69,77 bilhões para R$ 10,70 bi-
lhões. Por conta das mudanças feitas 
no Senado, a matéria voltará a ser 
discutida na Câmara. O tema deverá 
ser objeto de negociações na reunião 
de líderes marcada para hoje.

O texto aprovado no Senado des-

tina às áreas de educação e saúde na 
proporção de 75% e 25%, respecti-
vamente, 50% dos rendimentos dos 
recursos recebidos pelo Fundo So-
cial, em vez do total dos seus recur-
sos. “Dessa forma, bônus de assina-
tura e excedente em óleo referentes 
aos contratos de partilha de produ-
ção não serão destinados às áreas 
de educação e saúde, a não ser pelos 
rendimentos”, salientou o consultor 
legislativo Paulo César Ribeiro Lima. 

O Senado também retirou a ga-
rantia de se destinar, no mínimo, 
60% do excedente em óleo para a 
União. “No regime de concessão, a 
participação especial é semelhante 

ao excedente em óleo e, nos grandes 
campos, varia de 30% a 40% da recei-
ta líquida”, disse o consultor. 

“Se a introdução do regime de 
partilha de produção em áreas estra-
tégicas teve o objetivo de aumentar 
a renda do Estado, nada mais justo 
que se estabeleça um excedente em 
óleo da União de, no mínimo, 60%”. 

Sem isso, acredita o consultor, 
não se garante que o regime de par-
tilha gere receitas substancialmente 
maiores que as do regime de conces-
são, e não é possível estimar as re-
ceitas decorrentes do novo regime. 

Questão jurídica - O líder do PT, 
deputado José Guimarães (CE), de-

clarou que pretende negociar para 
manter o texto do Senado e disse que 
o governo alertou para “uma questão 
jurídica” que poderá comprometer o 
texto da Câmara, que tem no fundo 
social uma importante fonte de fi-
nanciamento. 

“A Câmara tirou 50% não só dos 
dividendos como dos recursos que 
são a base da existência do fundo so-
cial, que é o fundo soberano”, disse. 
“Há uma questão jurídica importan-
te, pois a lei que criou o fundo so-
berano já define a base desse fundo, 
que é de estabilidade fiscal, com a 
qual o texto da Câmara não é compa-
tível”, acrescentou Guimarães. 

“Retrocesso” - O relator do pro-
jeto na Câmara, André Figueiredo 
(PDT-CE), lamentou as mudanças e 
classificou o texto do Senado como 
“retrocesso”. “O Senado fez, na ver-
dade, algumas alterações que pre-
judicaram bastante a área da saúde 
ao destinar para o setor apenas os 
rendimentos do fundo social”, disse. 

O líder do DEM, Ronaldo Caiado 
(GO), afirmou que “a ampla maioria” 
dos deputados deverá ser contrária 
às mudanças feitas pelo Senado. “O 
texto é uma agressão. Neste momen-
to em que está caracterizado o caos 
na saúde, por falta de investimentos, 
principalmente por parte da União, 
pode ter certeza que o texto da Câ-
mara será vitorioso, pois ele foi cons-
truído dentro da visão de necessida-
de de investimento nos dois setores.”

O combate à corrupção foi uma das exigências das manifestações de junho

O Senado retirou a garantia de se destinar 60% do excedente em óleo para a União

Laycer Tomaz

Acervo CD
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TRANSPORTE | Deputados apontam altas tarifas e falta de investimentos como os principais problemas

Comissão geral discute mobilidade urbana
José Carlos Oliveira

Primeiro alvo das recentes ma-
nifestações populares no Brasil, 
o transporte público mobiliza de-
putados em várias frentes. Há um 
diagnóstico praticamente unânime 
quanto ao valor elevado das tarifas 
diante de um serviço sem qualida-
de. Uma comissão geral vai debater 
os temas ligados a transporte cole-
tivo e mobilidade urbana hoje, às 
9h30, no Plenário da Câmara.

O debate foi proposto pelo líder 
do PSB, deputado Beto Albuquer-
que (RS), que foi relator na Comis-
são de Constituição e Justiça e de 
Cidadania da PEC 90/11, da depu-
tada Luiza Erundina (PSB-SP). A 
proposta, que está agora em aná-
lise em comissão especial, inclui o 
transporte público entre os direitos 
sociais previstos no Artigo 6º da 
Constituição.

Alíquota zero - Para facilitar a 
ação do Executivo na redução da ta-
rifa, a Câmara já aprovou o Projeto 
de Lei 2729/11, do deputado Men-
donça Filho (DEM-PE), que reduz a 
zero as alíquotas das contribuições 
sociais para o PIS/Pasep e a Cofins 
que incidem sobre os serviços de 
transporte público coletivo muni-
cipal rodoviário, metroviário, fer-
roviário e aquaviário de passagei-
ros. Iniciativa semelhante consta 
de medida provisória (MP 617/13) 
em análise no Congresso.

Os deputados também já haviam 
aprovado, em 2009, o projeto que 
institui o regime especial de in-
centivos para o transporte coleti-
vo urbano e metropolitano de pas-
sageiros, apelidado de Reitup (PL 
1927/03, de Fernando de Fabinho). 
Calcula-se que o novo regime per-
mita uma redução imediata de 15% 
no valor das tarifas.

O autor do substitutivo sobre 
o tema, deputado Carlos Zaratti-
ni (PT-SP), no entanto, acha pou-
co viável a possibilidade de tarifa 
zero. “Eu acredito que a tarifa zero 
é uma bandeira utópica. Temos de 
nos concentrar em buscar a tarifa 
mais barata possível, com tendên-
cia a chegar a zero. O transporte 
é um serviço utilizado por pesso-
as de baixa renda, então, não pode 
ser tributado. Em segundo lugar, a 
transparência: precisamos debater 
as planilhas e ver o quanto as em-
presas de ônibus estão ganhando 
no Brasil e fazer de tudo para que 
elas reduzam seus lucros.”

Nessa mesma linha, a Câmara 
aprovou na semana passada um 
projeto (PL 3546/12), do deputado 
Ivan Valente (Psol-SP), que deter-
mina a transparência dos critérios 
usados para o reajuste das passa-
gens do transporte coletivo.

Passe livre - O Senado deve apro-
var e enviar à Câmara, em breve, 
o projeto (PLS 248/13) que cria o 
Programa Passe Livre Estudantil, 

garantindo a gratuidade do trans-
porte coletivo para estudantes.

Outra proposta (PL 2965/11) cria 
o Vale-Transporte Social, para be-
neficiar famílias inscritas no Cadas-
tro Único para Programas Sociais do 
governo federal, o CadÚnico. O pro-
jeto já foi aprovado na Comissão de 
Seguridade Social e Família e preci-
sa passar por mais duas comissões.

Mobilidade urbana - Tramita na 
Câmara a proposta de Lei de Mo-
bilidade na Metrópole (PL 4881/12, 
do deputado Carlos Zarattini), que 
estabelece diretrizes para a execu-
ção da política metropolitana de 
mobilidade, cria o Pacto Metropo-
litano da Mobilidade Urbana e o Sis-
tema de Informações e Planejamen-
to dos Transportes Metropolitanos 
(Siptram).

Desde janeiro de 2012, está em 
vigor a lei (12.587/12) que institui 
as diretrizes da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, oriunda de uma 
proposta (PL 694/95, do ex-deputa-
do Alberto Goldman) apresentada 
na Câmara em 1995.

Metrô no mundo

Cidade Extensão (km) Estações  Passageiros/dia

Londres         402  270        3,21 milhões

Pequim          442         262        6,74 milhões

Paris            218        382        4,18 milhões

Nova York      368        468        4,53 milhões

Tóquio            304        290        8,5 milhões

São Paulo      74         67        2,4 milhões

Rio             42        34        581 mil

Brasília           42        24        151 mil

Recife           40        3        285 mil

Fonte:  World Metro Database e CBTU Recife e Revista Exame

Entre 2001 e 2011, o  

número de  carros nas 

12
metrópoles

quase dobrou:  

passou de 

11,5 
milhões para 

20,5 
milhões,  enquanto as 

 motos passaram de

4,5 
milhões para 

18,3 
milhões.

O maior 

crescimento foi de 

108,5% 
em Belo Horizonte

Fonte: Observatório das Metrópoles
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PINGUE-PONGUE | Mobilidade urbana

Sérgio Moraes aponta
improviso do governo

Zarattini sugere mais
recursos para metrôs

O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado 
Sérgio Moraes (PTB-RS), critica os governos federal, estaduais e mu-
nicipais pela demora em priorizar o transporte público e a mobilidade 
urbana. “O povo não suporta mais esse improviso do Brasil”, avalia. 
Segundo ele, o problema não será resolvido só com redução de tarifas, 
mas com investimento maciço em transporte de massa. Moraes faz 
restrições à proposta de tarifa zero e sugere mais debate sobre o tema.

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) está envolvido na análise de 
propostas consideradas como possíveis soluções para o transporte pú-
blico e a mobilidade urbana. Ele é o relator do PL 1927/03, que institui 
o regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano de 
passageiros (Reitup); e é autor do PL 4881/12, que estabelece a Lei de 
Mobilidade na Metrópole. Zarattini acredita que, em “meia década”, o 
País possa reverter o atual quadro crítico nestes setores.

Como melhorar a situação da mo-
bilidade urbana no Brasil?

Carlos Zarattini – Nas capitais, re-
giões metropolitanas e cidades mé-
dias, a situação da mobilidade só vem 
piorando, por dois motivos: falta de 
investimento em transporte público 
e aumento de automóveis e motos 
em circulação. Basicamente, precisa-
mos ter investimento em metrô e em 
corredores de ônibus e reduzir o va-
lor das tarifas para que a população 
possa optar pelo transporte público 
e deixar o carro ou a moto em casa.

O sr. é a favor da tarifa zero?
Carlos Zarattini – Eu acredito que 

a tarifa zero é uma bandeira utópi-
ca. Mas temos de nos concentrar em 
buscar a tarifa mais barata possí-
vel, com tendência a chegar a zero. 
E, aqui nesta Casa, já aprovamos o 
regime especial de tributação do 
transporte urbano, que desonera o 
transporte. O transporte é um servi-
ço usado pelas pessoas de baixa ren-
da e não pode ser tributado. É como 
a cesta básica: nós temos que retirar 
os impostos da cesta básica porque 
é o tipo de tributo que é cobrado das 
pessoas que ganham menos. E, em 
segundo lugar, a transparência: pre-

cisamos debater as planilhas, ver o 
quanto as empresas de ônibus estão 
ganhando no Brasil e fazer de tudo 
para que elas reduzam seus lucros. 

Em relação a outros países, o lu-
cro dos empresários brasileiros estaria 
muito grande?

Carlos Zarattini – A maioria dos 
países europeus tem transporte es-
tatizado. No Brasil, o transporte é 
privatizado. Pouquíssimas cidades 
no Brasil ainda têm alguma frota 
pública de ônibus. Em segundo lu-
gar, nesses outros países, existe um 
subsídio muito grande ao transporte 
e, portanto, a tarifa é mais barata. 
Aqui no Brasil, nós temos dificulda-
de de subsidiar porque a maioria das 
cidades brasileiras não tem caixa su-
ficiente para fazer esse subsídio. 

Para o sr., estamos longe de ter um 
transporte público de qualidade? 

Carlos Zarattini – Acho que não. 
Temos tecnologia, experiência e sa-
bemos como fazer. O que é preciso é 
tomar uma decisão a partir dos go-
vernos federal, estaduais e munici-
pais no sentido de priorizar o trans-
porte. Se fizermos isso,  em meia 
década vamos ter um transporte 
público de muito melhor qualidade.

Para Sérgio Moraes, 
o governo Dilma 

precisa “descer 
do salto”

Zarattini: 
tarifa zero 
é uma bandeira 
utópica

Como o sr. avalia o atual quadro da 
mobilidade brasileira? 

Sérgio Moraes – É preocupante, e 
as ruas têm mostrado isso para to-
dos nós, principalmente para a presi-
dente Dilma, para os governadores e 
para os prefeitos. O povo não suporta 
mais esse improviso do Brasil. Hoje, 
o transporte público coletivo real-
mente não atende às necessidades. 
O povo está como sardinha dentro 
de ônibus antigos, que não oferecem 
segurança nenhuma e com uma pas-
sagem muito cara. Não basta ter re-
duzido a passagem em R$ 0,20. Tem 
que investir em metrô e trens; me-
lhorar a frota de ônibus e criar cor-
redores para dar velocidade ao trans-
porte coletivo, facilitando o trânsito 
e reduzindo o tempo que as pessoas 
levam de suas casas até o trabalho. 
Mobilidade urbana já estava em de-
bate forte em nossa comissão e vai 
aumentar agora para chamar a aten-
ção do governo. 

Qual a sua opinião sobre a propos-
ta de tarifa zero? 

Sérgio Moraes – Eu não acredito 
que isso possa existir, porque, de al-
gum lugar, esse dinheiro vai ter que 
sair. Tenho minhas restrições, in-

clusive, quanto à gratuidade que já 
existe hoje, porque, se alguém anda 
de graça, alguém está pagando. Isso 
tem que ser muito bem pensado. Não 
adianta – no oba-oba e no calor das 
passeatas de rua – criar algo que não 
vai se sustentar. Então, temos de ter 
cuidado.  

Qual é o papel da Câmara na solu-
ção desses problemas? 

Sérgio Moraes – A Câmara deveria 
ter uma participação muito maior. 
Porém, o governo Dilma não fala 
com ninguém: durante a metade do 
tempo, pensa que sabe tudo e, na ou-
tra metade do tempo, tem certeza de 
que sabe tudo. Não ouve a base, não 
ouve os deputados que estamos no 
meio da população no dia a dia. E aí, 
deu no que deu. Então, a primeira 
coisa que o governo Dilma tem que 
fazer é descer do salto. Não temos, 
por exemplo, o direito de criar despe-
sas, mas temos aqui várias propostas 
para melhorar a mobilidade urbana, 
com foco em trens, metrô, redução 
do valor do diesel. O governo tem 
que ouvir essas sugestões que vêm 
do povo, não só de nós, da Comissão 
de Desenvolvimento Urbano, mas de 
toda a Câmara.
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SUDENE | Comissão aprova benefício para municípios dos dois estados 

Indústria petrolífera pode ter
incentivo fiscal em MG e ES 

A Comissão de Integração Na-
cional, Desenvolvimento Regional 
e da Amazônia aprovou projeto que 
aumenta a área de abrangência do 
Regime Especial de Incentivos para 
o Desenvolvimento de Infraestrutu-
ra da Indústria Petrolífera nas Regi-
ões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
(Repenec). A proposta (PL 5334/13, 
do Senado) inclui os municípios de 
Minas Gerais e do Espírito Santo 
que integram a Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene). 

De acordo com a proposta, o be-
neficiário do Repenec passa a ser a 
pessoa jurídica com projeto apro-
vado para implantação de obras de 
infraestrutura na área de atuação da 
Sudene e nas regiões Norte e Cen-
tro-Oeste, nos setores petroquími-
co, de refino de petróleo e de pro-
dução de amônia e ureia, a partir 
do gás natural. 

A Sudene compreende os nove 
estados nordestinos e dezenas de 
municípios de Minas Gerais e do 

Espírito Santo. Atualmente, o Re-
penec beneficia as obras de infraes-
trutura das regiões Nordeste, Norte 
e Centro-Oeste. O projeto altera a 
Lei 12.249/11, originada da Medida 
Provisória 472/09, que instituiu o 
programa.

prorroga por quatro anos o Repenec, 
inicialmente programado para durar 
até 30 de junho de 2011. O relator, 
deputado Plínio Valério (PSDB-AM), 
foi favorável à proposta. “A desone-
ração tributária do setor petroquími-
co, do refino de petróleo e da produ-
ção de ureia a partir do gás natural 
tem o objetivo de estimular setores 
que se tornam cada vez mais estra-
tégicos para o desenvolvimento da 
economia nacional”, observou. “Des-
sa forma, é oportuno estender o al-
cance dos benefícios do regime espe-
cial de incentivos a um leque maior 
de beneficiários”, completou.

Para Valério, o estímulo à im-
plantação de indústrias nesses se-
tores pode dinamizar a economia 
das regiões mais atrasadas, e incluí-
-las no processo de crescimento in-
dustrial.

Tramitação - De caráter conclu-
sivo o projeto será analisado agora 
pelas comissões de Minas e Energia; 
de Finanças e Tributação; e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

CCJ amplia beneficiários de renegociação
SUPERSIMPES | Proposta inclui dívidas contraídas entre fevereiro e dezembro de 2006

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) aprovou proposta que 
aumenta os casos em que é possível 
parcelar os débitos de empresas que 
pagam o Simples Nacional (Supersim-
ples, regime tributário diferenciado 
destinado a pequenas empresas).

A medida está prevista no Projeto 
de Lei Complementar 25/07, do ex-de-
putado Barbosa Neto, segundo o qual 
as empresas têm direito de parcelar as 

dívidas decorrentes de fatos gerado-
res até 31 de dezembro de 2006. Esse 
período foi ampliado em 11 meses.

Pela regra atual, o parcelamento 
só é permitido para fatos geradores 
ocorridos até 31 de janeiro de 2006. O 
projeto modifica o Estatuto Nacional 
da Microempresa (Lei Complemen-
tar 123/06) e tramita em conjunto 
com outros sete projetos de lei com-
plementar. Alguns deles permitem o 

parcelamento de débitos em geral do 
Supersimples. O relator na CCJ, de-
putado Felipe Maia (DEM-RN), de-
fendeu a medida.

Tramitação - A proposta, que tra-
mita em regime de prioridade, foi 
aprovada pela Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e 
Comércio e rejeitada pela Comissão 
de Finanças e Tributação. Ela segue 
para análise em Plenário.

Entre os incentivos previstos na 
lei, estão a suspensão de impostos 
e contribuições, como o PIS/Pasep 
e a Cofins incidentes sobre venda e 
aluguel de máquinas, equipamentos 
e materiais de construção; o IPI in-
cidente na saída do estabelecimento 
industrial; o PIS/Pasep–Importação; 
e a Cofins-Importação.

Prorrogação - O projeto também 

Pressão popular
A pressão popular é o único 

meio de quebrar a resistência 
do Congresso Nacional. Essa é 
a opinião de Newton Lima (PT-
-SP), que defende a realização 
de um plebiscito para nortear 
os principais pontos da refor-
ma política. Para o deputado, 
a posição contrária de alguns 
membros da classe política so-
bre a ida do povo às urnas de-
monstra o medo dos resultados 
nas próximas eleições. Newton 
Lima acredita que o plebiscito 
vai possibilitar que a reforma 
política se amplie e fortaleça 
ainda mais a democracia.

Aniversário de Ilhéus
O município de Ilhéus, no 

Sul da Bahia, completou 479 
anos de fundação e 132 anos 
de elevação à categoria de ci-
dade no dia 28 de junho. Ge-
raldo Simões (PT-BA) agrade-
ceu à administração municipal 
por dar início a diversas obras 
importantes para a popula-
ção.  Entre as obras, o depu-
tado destacou a construção da 
Ferrovia de Integração Oeste-
-Leste, que vai ligar Ilhéus 
ao município de Figueirópo-
lis, no Tocantins, que, segun-
do ele, ajudará no escoamento 
da produção do estado baiano.  

Reforma política
Coordenador da bancada 

do Piauí, Jesus Rodrigues (PT) 
afirmou que o Congresso Na-
cional não pode decidir sobre os 
rumos da reforma política sozi-
nho. Para o deputado, a popu-
lação deve estar envolvida nos 
principais pontos da propos-
ta. Mas o deputado reconhece 
que a reforma política pode não 
acontecer para as eleições de 
2014. Ele observou que o prazo 
para dar início ao plebiscito é 
curto, já que o Tribunal Supe-
rior Eleitoral exige um tempo 
mínimo de 70 dias para realizar 
a consulta popular após a apro-
vação pelo Congresso Nacional. 

Trabalhando na Copa
Doutor Ubiali (PSB-SP) in-

formou que a bancada do seu 
partido estava presente na Câ-
mara durante o jogo do Brasil 
pela Copa das Confederações. 
Na visão do deputado, a pauta 
da Casa não poderia ser tran-
cada por causa do campeonato. 
O deputado também informou 
que será realizada em Franca 
audiência pública sobre a re-
dução da maioridade penal. 

“A desoneração do 
setor petroquímico 
estimula setores que se 
tornam cada vez mais 
estratégicos.”
Plínio Valério

Ricardo Stuckert

Refinaria da Petrobras
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Mais alimentos
O Ministério da Agricultu-

ra vai integrar o Grupo Técni-
co que acompanha o Programa 
Mais Alimentos Internacional. 
Celso Maldaner (PMDB-SC) in-
formou que o projeto de coope-
ração tem como objetivo garan-
tir a troca de experiências em 
políticas voltadas ao fortaleci-
mento da agricultura familiar 
e da segurança alimentar com 
países em desenvolvimento.

Mortalidade infantil
Miriquinho Batista (PT-PA) 

lamentou a morte de 27 recém-
-nascidos, apenas na primeira 
quinzena de junho, no estado 
do Pará. O deputado disse que 
a enfermaria da Santa Casa de 
Misericórdia do estado tem ca-
pacidade para 10 crianças, mas 
abrigava 30. Miriquinho fez 
um apelo ao governo do esta-
do para que tome uma atitude 
contra a superlotação. 

Câmara enfraquecida
Jô Moraes (PCdoB-MG) de-

fendeu uma revisão no regi-
mento interno da Câmara. A 
deputada sugere uma comissão 
especial que aperfeiçoe a dinâ-
mica da pauta na Casa. Jô Mo-
raes acredita que a Câmara está 
submissa a projetos influencia-
dos por manchetes ou corpora-
ções. Segundo a parlamentar, 
as falhas no funcionamento es-
trutural da Casa enfraquecem a 
relação entre os poderes.

Preços dos genéricos
Dr. Rosinha (PT-PR) re-

conheceu a importância dos 
medicamentos genéricos, mas 
disse que o governo precisa 
estar mais atento aos preços 
desses remédios. Segundo o 
deputado, os valores nas far-
mácias oscilam bastante e isso 
ocorre por conta de manipula-
ções feitas em acordos inter-
nos do setor.

Golpe contra idosos
Marllos Sampaio (PMDB-

-PI) afirmou que o golpe do 
crédito consignado contra ido-
sos já é um crime antigo em 
seu estado. Investigações apu-
raram o envolvimento de al-
guns juízes e levaram também 
à prisão de advogados. Para o 
deputado, é preciso uma pu-
nição mais severa para os ali-
ciadores. Sampaio destacou o 
PL 807/11, de sua autoria, que 
prevê dez anos de cadeia para 
quem cometer o crime.

CCJ | Certificados serão destinados a produtores que preservem a vegetação nativa

Câmara aprova selos verdes para 
certificar cacau sustentável

A Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou 
proposta que institui os selos verdes 
Cacau Cabruca e Cacau Amazônia, 
para atestar a sustentabilidade e os 
interesses social e ambiental da ca-
cauicultura nacional.

Por tramitar em caráter conclusi-
vo, o texto segue agora para o Sena-
do, exceto se houver recurso para que 
seja analisado pelo Plenário. A maté-
ria também havia sido aprovada pelas 
comissões de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; e de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável.

O relator, deputado Marcos Ro-
gério (PDT-RO), apresentou parecer 
pela aprovação do substitutivo da Co-
missão de Agricultura, que estende a 
possibilidade de certificação ao cacau 
da Amazônia. O projeto original (PL 
3665/12), do deputado Félix Mendon-
ça Júnior (PDT-BA), tratava apenas do 
cacau cabruca.

O sistema cabruca é a forma tradi-
cional de produção de cacau na Bahia, 
na qual apenas parte da cobertura 
vegetal original da Mata Atlântica é 
retirada para dar lugar às plantas de 

Os deputados aplaudiram a aprovação. Ao centro, o relator, Marcos Rogério, bate palmas

cacau. A alternativa ao cabruca é o 
cultivo do cacau com a supressão total 
da vegetação nativa.

A Comissão de Agricultura, no en-
tanto, criou também o Selo Verde Ca-
cau Amazônia, com o argumento de 
que o cacau cultivado na região ama-
zônica desenvolve-se em condições 
semelhantes ao da Bahia. Conforme 

o texto, o cacauicultor poderá usar os 
selos para a promoção de sua empresa 
e seus produtos.

Os selos terão validade de dois 
anos e poderão ser renovados indefi-
nidamente, mediante nova avaliação 
do órgão ambiental. Quem descum-
prir alguma das obrigações previstas 
no texto terá a certificação retirada.

Zeca Ribeiro

CONSUMIDOR | Projeto havia sido rejeitado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico

Comissão define rótulo sobre agrotóxico
A Comissão de Defesa do Con-

sumidor aprovou o Projeto de Lei 
6448/09, do deputado Sarney Filho 
(PV-MA), que obriga as indústrias de 
alimentos a incluir nos rótulos infor-
mações sobre todos os tipos de agro-
tóxicos, medicamentos e substâncias 
similares empregados na fabricação 
dos produtos de origem vegetal e 
animal colocados à venda.

O relator na comissão, deputado 
Ricardo Izar (PSD-SP), ressaltou que 
os produtos alimentícios estão rela-
cionados diretamente com a saúde, 
e o direito à informação é um dos di-
reitos básicos do consumidor. “Nada 
mais justo que o cliente seja infor-
mado sobre quais substâncias está 
consumindo juntamente com o pro-
duto que adquire”, disse.

O projeto havia sido rejeitado pela 
Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio, sob 
a alegação de que seria economica-
mente inviável prestar as informa-
ções. Para Izar, no entanto, essas di-
ficuldades precisam ser superadas. “O 
que nos interessa é bem informar o 
consumidor e deixá-lo fazer suas op-
ções baseado em boas e completas in-
formações para seu consumo”, disse.

Diógenes Santos

Relator lembrou que produtos alimentícios estão relacionados diretamente com a saúde

Emendas - O texto aprovado é um 
substitutivo do relator, que acatou o 
voto em separado do deputado Aureo 
(PRTB-RJ). Uma das emendas acres-
centadas ao texto original inclui a 
necessidade de os fabricantes infor-
marem ao cidadão a existência de al-
gum componente de origem animal 
nos produtos. “O motivo é informar 
ao grande público vegetariano sobre 
a eventual existência de componen-
tes de origem animal nos alimentos”, 
explicou Izar.

Se os produtos forem vendidos 

a granel ou in natura diretamente 
ao consumidor, as informações de-
verão constar nos recipientes e nos 
documentos fiscais. Quanto aos 
produtos de origem animal, são 
obrigatórios dados sobre os medi-
camentos utilizados.

Tramitação - O projeto será anali-
sado ainda pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, antes 
de seguir para o Plenário. Como duas 
comissões divergiram sobre o méri-
to, o texto perdeu o caráter conclu-
sivo de tramitação.
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RESERVAS | Comissão quer esclarecer o papel da Embrapa e da Funai nos processos 

Demarcação de terras indígenas é 
tema de novo debate pela manhã

A polêmica envolvendo a demar-
cação de terras indígenas volta à pau-
ta da Câmara. Desta vez, em uma 
audiência pública da Comissão de In-
tegração Nacional, Desenvolvimen-
to Regional e da Amazônia, que hoje 
debate estudos da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
sobre o assunto.

O presidente da comissão, deputa-
do Jerônimo Goergen (PP-RS), lembra 
que, segundo reportagens, um relató-
rio da Embrapa com críticas aos es-
tudos realizados pela Fundação Na-
cional do Índio (Funai) teria levado 
o governo a suspender a demarcação 
de terras indígenas no Paraná. A Em-
brapa teria indicado que a presença 
de índios em 15 áreas no estado seria 
inexistente ou recente demais para 
justificar a criação dos territórios.

Em nota, a Embrapa e a Casa Civil 
negaram que a empresa de pesquisa 
agropecuária tivesse como atribui-
ção emitir juízo de valor sobre direi-
tos indígenas ou de agricultores. A 
instituição, segundo o texto, elabo-
rou um estudo sobre a realidade fun-
diária no oeste do Paraná, a partir de 
1985, em razão de possível conflito 
de interesses entre índios e produto-

Executivo estuda indenizar proprietários de terra em conflito com indígenas

res rurais. Levantamento semelhan-
te está em execução em áreas de Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e 
Santa Catarina.

Para Goergen, é preciso esclare-
cer o papel da Embrapa e da Funai e 
cobrar do governo uma solução para 
os conflitos. “O governo anunciou 
em várias oportunidades e havia até 
um compromisso do ministro Cardo-

zo [da Justiça] que isso seria formal-
mente feito, através de resolução ou 
portaria administrativa, que mudaria 
o formato de análise dos laudos an-
tropológicos das demarcações.”

O parlamentar, no entanto, re-
clama que esse compromisso não foi 
cumprido. 

A audiência será realizada a partir 
das 11h, do Plenário 13.

ORÇAMENTO

Comissão tenta
outra vez votar
LDO nesta terça

A Comissão Mista de Orçamento 
se reúne hoje, às 14h30, no Plenário 
2, para tentar votar o relatório preli-
minar do projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2014 (PLN 
2/13). Na semana passada, mais uma 
vez não houve acordo para a análise 
do texto, que está pronto há quatro 
semanas. Antes, às 14h, os represen-
tantes dos partidos na comissão se 
reúnem, na presidência do colegiado, 
para negociar um acordo.

Só após a aprovação da versão 
preliminar do projeto da LDO será 
possível abrir prazo para emendas. 
O relatório final precisa ser aprovado 
pelo Congresso até o dia 17 de julho 
para que o recesso parlamentar não 
seja cancelado.

O relator, deputado Danilo For-
te (PMDB-CE), disse que, uma vez 
aprovado o relatório, um prazo de 
cinco dias seria suficiente para a 
apresentação de emendas. Oficial-
mente, o prazo é de até 10 dias; po-
rém, o relator acredita em um acor-
do para reduzir esse período, medida 
que já foi tomada em outros anos. 
Uma das possibilidades é um acordo 
para votar o relatório preliminar e 
deixar a obstrução apenas para o re-
latório final, se o impasse continuar.

PESQUISA ENERGÉTICA

A Comissão de Integração Na-
cional, Desenvolvimento Regional 
e da Amazônia aprovou o projeto  
4267/12, do deputado Sibá Machado 
(PT-AC), que aumenta o investimen-
to das concessionárias e permissio-
nárias de energia nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. Hoje, elas 
têm de investir 30% de sua receita 
líquida nessas regiões. O projeto au-
menta o investimento para 70%.

O texto altera a Lei 9991/00, que 
trata de investimentos em pesquisa 
em eficiência energética pelas em-
presas do setor de energia elétrica. 
O relator, deputado Asdrúbal Ben-
tes (PMDB-PA), defendeu a aprova-
ção da proposta. Para ele, iniciativas 
desenvolvidas em ciência e tecnolo-
gia fora do eixo Sul-Sudeste têm sido 
pouco eficientes, por falta de pesqui-
sadores e de infraestrutura. 

Tramitação - O projeto tramita 
em caráter conclusivo e passará pe-
las comissões de Minas e Energia; de 
Finanças e Tributação; e pela CCJ.

Mais verba do setor 
elétrico para regiões 
sem investimento

A Câmara comemorou ontem, em 
sessão solene, os 40 anos das Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil (Eletronor-
te) e os 51 anos das Centrais Elétricas 
Brasileiras (Eletrobras).  A solenidade 
foi proposta pelo deputado Cleber Ver-
de (PRB-MA), que destacou o papel do 
Centro de Pesquisa em Energia Elétri-
ca da Eletrobras (Cepel), segundo ele, 
o maior do hemisfério sul.

“O Cepel , que foi criado em 1974, é 
o responsável pela pesquisa e pelo de-
senvolvimento das avançadas tecnolo-
gias de geração, transmissão e distri-
buição de energia, que permitem, por 
exemplo, aproveitar, de forma susten-
tável, todo o potencial hidroelétrico 
da Amazônia, respeitando o homem 
e o meio ambiente”, destacou Verde.  

O deputado lembrou que, para o 
período 2011-2014, a Eletrobras po-
derá contar com investimentos de 
R$ 35 bilhões para fazer frente ao 
enorme desafio de garantir a oferta 
de energia no País. 

Cleber Verde também citou que 
o Cepel está sendo contratado pelo 
Ministério de Minas e Energia e pelo 
Banco Mundial para desenvolver usi-
nas hidrelétricas com um mínimo de 
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A Eletrobras completa 51 anos, enquanto a Eletronorte comemora 40 anos

impacto ambiental.
A Eletronorte, uma das seis sub-

sidiárias da Eletrobras, também foi 
homenageada pelos seus 40 anos de 
criação. Segundo Verde, a empresa 
tem papel de vanguarda em projetos 
na Amazônia Legal.  “O conhecimento 
sobre florestas, rios e povos da região 
tem sido fundamental para melhorar 
em 88% as condições de vida de co-
munidades rurais, como mostra pes-

quisa”, disse ele, destacando ainda o 
apoio a comunidades indígenas. 

Em discurso lido em Plenário, o 
presidente da Câmara, Henrique Edu-
ardo Alves, também deu destaque ao 
enorme desafio enfrentado pela Ele-
tronorte para gerar, transmitir e dis-
tribuir energia no meio da Amazônia, 
“onde a imensidão da natureza e a 
obrigação de respeitar o meio ambien-
te impõem obstáculos grandiosos”.

Luis Macedo

Zeca Ribeiro


