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Graça Foster virá 
na quarta-feira 
explicar Pasadena 
em comissão

O texto, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, 
permite o uso de arma de fogo nos casos previstos 
no Estatuto do Desarmamento. Também ontem, o 

Plenário aprovou o parecer do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar que suspende, por 90 dias, o 
mandato de Carlos Alberto Leréia.                                                                    

Pela proposta, os integrantes das guardas também terão direito ao porte de arma

Câmara aprova projeto que regulamenta 
funcionamento de guardas municipais

Aprovadas novas 
regras para o 
trânsito de forças 
estrangeiras 

Planos de saúde 
terão que substituir 
profissionais 
descredenciados

Permanência temporária no 
Brasil poderá ser autorizada 
por ministro da Defesa.

Texto aprovado de forma 
conclusiva determina que 
consumidor seja avisado com 
antecedência de 30 dias.

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Deputados comemoraram a aprovação do projeto de lei complementar que regulamenta as guardas municipais no País; texto será enviado para a análise do Senado
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LEGISLATIvO | Segundo o presidente, só informação mostrará atividades parlamentares 

Alves diz que cidadão precisa ser bem 
informado sobre trabalho da Câmara

O presidente Henrique Eduardo 
Alves afirmou ontem que o Legis-
lativo é o poder mais transparen-
te e aberto do País, mas reclamou 
que, na maioria das vezes, o gran-
de público não conhece o trabalho 
realizado na instituição. “Basta 
uma fotografia, numa sexta-feira 
de manhã, com o Plenário vazio, 
para se pensar que os deputados 
não trabalham”, afirmou o presi-
dente, lembrando que passam pela 
Câmara, todos os dias, cerca de 30 
mil pessoas. 

Bases - Para Henrique Alves, so-
mente com informação será possí-
vel mostrar para a população que, 
nos dias em que os parlamentares 
não estão em Brasília, eles se en-
contram trabalhando em suas ba-
ses eleitorais. 

“Trabalhamos aqui na terça, 
na quarta, na quinta-feira, porque 
na segunda e na sexta estamos em 
nossos estados conversando com 
prefeitos, sindicatos, associações, 
ouvindo deles o que eles querem 
que façamos aqui, a sua voz, seus 
sonhos e suas esperanças”, afir-

mou.
De acordo com o presidente da 

Câmara, que participou ontem no 
Salão Nobre do lançamento do ser-
viço de notícias em tempo real so-
bre política do jornal Valor Econô-
mico, o novo produto irá ajudar a 

difundir melhor o trabalho do Con-
gresso Nacional. 

O presidente do jornal, Alexan-
dre Caldini, disse que o foco do 
novo produto, o Valor Política se-
rão os debates que ocorrem no Con-
gresso Nacional.

Henrique Alves afirmou que o grande público desconhece atividades do Legislativo

Novo 1º vice 
deve ser eleito
em 7 de maio

O líder do PT, deputado Vicen-
tinho (PT-SP), solicitou ontem ao 
presidente Henrique Eduardo Alves 
o adiamento para a primeira semana 
de maio (dia 7) da eleição para o car-
go de 1º vice-presidente da Câmara, 
que estava originalmente marcada 
para a semana que vem (29).

Segundo Vicentinho, o motivo é 
que a bancada do PT ainda não de-
finiu o candidato para o cargo. “Eu 
desejo que isso se resolva na próxima 
terça (29)”, disse. O líder afirmou que 
o presidente acatou o pedido, que de-
verá ser formalizado à Mesa Diretora 
da Casa.

O PT ainda não definiu o candi-
dato oficial – foram divulgados os 
nomes dos deputados Paulo Teixeira 
(PT-SP) e Luiz Sérgio (PT-RJ) como 
pretendentes. Mas qualquer depu-
tado do partido poderá se inscrever 
como candidato avulso. O prazo para 
a candidatura oficial será até as 19 
horas do dia 6 de maio.

O eleito vai substituir o deputa-
do licenciado André Vargas (PT-PR), 
que renunciou à vaga depois de de-
núncias de envolvimento com o do-
leiro Alberto Youssef, preso em ope-
ração da Polícia Federal.

Terras indígenas
As comissões de Direitos Humanos 
da Câmara e do Senado promovem 
audiência sobre “Conflitos no cam-
po e demarcações de terras indí-
genas”. Entre os convidados está o 
ministro-chefe da Casa Civil, Gil-
berto Carvalho. Plenário 9 da Câ-
mara, 9h

Pagamentos ambientais
Seminário da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sus-

tentável debate “Sistemas esta-
duais de pagamentos por serviços 
ambientais (PSA)”. Com represen-
tantes da área de meio ambiente. 
Plenário 2, 9h

Educação e golpe
As comissões de Educação e de Cul-
tura fazem audiência sobre “Os re-
flexos do golpe militar na educação 
brasileira”. São convidados repre-
sentantes de universidades e de es-
tudantes.  Plenário 10, 9

Indústria do vestuário
A Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio 
debate “Desindustrialização na in-
dústria nacional de vestuário”. São 

convidados o ministro da área, 
Mauro Borges, e entidades de em-
presários e trabalhadores. Plenário 
5, 9h30

Saúde do trabalhador
Audiência da Comissão de Seguri-
dade Social e Família discute “Im-
pacto social e à saúde do trabalha-
dor provocado pela monocultura do 
eucalipto no extremo sul da Bahia”. 
Com representantes do Executivo e 
de trabalhadores. Plenário 7, 9h30. 

Servidores de universidades
A Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público reali-
za audiência sobre  “Carreira dos 
servidores técnico-administrativos 

das instituições federais de ensino 
superior e a crescente terceirização 
de serviços no âmbito das univer-
sidades”. Plenário 12, 10h

Empregadas domésticas
A Bancada Feminina promove de-
bate sobre “Direitos das emprega-
das domésticas”. Plenário 14, 10h. 
O evento será transmitido ao vivo 
pelo portal e-Democracia.  

J.Batista
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Dalva Figueiredo presidiu sessão sobre PEC de servidores de Amapá e Roraima

24 de abril de 2014

O Plenário aprovou ontem o Pro-
jeto de Lei 1332/03, do deputado 
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), que 
regulamenta a criação e o funciona-
mento das guardas municipais, per-
mitindo o uso de arma de fogo nos 
casos previstos no Estatuto do De-
sarmamento (Lei 10.826/03).

O texto aprovado é uma sube-
menda do relator pela Comissão de 
Segurança Pública, deputado Fer-
nando Francischini (SDD-PR), que 
incorporou negociações com os par-
tidos e o governo. A matéria será en-
viada ao Senado.

Nos termos do Estatuto do De-
sarmamento, o porte de arma será 
permitido nas capitais dos estados e 
nos municípios com mais de 500 mil 
habitantes; e em cidades com mais de 
50 mil e menos de 500 mil habitan-
tes, quando em serviço. O direito ao 
porte poderá ser suspenso em razão 
de restrição médica, decisão judicial 
ou por decisão do dirigente com jus-
tificativa.

Efetivo total - Segundo o texto, 
a guarda municipal não poderá ter 
efetivo maior que 0,4% da população 
do município com até 50 mil habi-
tantes. Nas cidades com população 
maior que 50 mil pessoas e menor 
que 500 mil, o efetivo mínimo será 

Foi aprovado ainda o Projeto de 
Lei Complementar 276/02, do Exe-
cutivo, que permite ao presidente da 
República delegar ao ministro da De-
fesa a concessão de permissão para o 
trânsito e a permanência temporária 
de forças estrangeiras no Brasil, sem 
autorização do Congresso Nacional, 
nos casos previstos. A matéria deve 
ser ainda votada pelo Senado.

Forças Armadas - O projeto foi 
aprovado por 270 votos a 1, na for-
ma de uma emendas substitutiva do 
deputado Lincoln Portela (PR-MG). 
De acordo com a emenda, a autori-
zação a cargo do ministro também 
poderá ser subdelegada aos co-
mandantes das Forças Armadas. A 
emenda prevê que as forças estran-
geiras deverão especificar, no pedi-
do de ingresso no Brasil, o trecho a 
ser transitado e também o tempo de 
permanência.

O Plenário também aprovou, por 
353 votos a 26, o parecer do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar que 
suspende por 90 dias o mandato 
do deputado Carlos Alberto Leréia 
(PSDB-GO). A punição foi aprovada 
pelo conselho em setembro de 2013 
por conta das relações entre o depu-
tado e o bicheiro goiano Carlinhos 
Cachoeira.

A suspensão do mandato passa a 
valer a partir da publicação de uma 
resolução no Diário da Câmara in-
corporando a decisão do Plenário. 
Durante os 90 dias de suspensão, 
Leréia ficará sem salário, cota par-
lamentar ou verba de gabinete. To-
dos os funcionários do gabinete per-
derão o cargo.

Nenhum suplente assume o man-
dato durante o período de suspensão. 
Isso somente poderia ocorrer se a 
suspensão fosse maior que 120 dias.

Defesa - Ao se defender, Leréia 
disse que nunca escondeu a amiza-
de com Carlinhos Cachoeira. “Tenho 
altivez para dizer que não nego ami-
zade. Carlos Cachoeira era e é ainda 
meu amigo”, declarou. Ele reconhe-
ceu que pediu dinheiro emprestado 
ao bicheiro, mas afirmou que a dívida 
já foi paga. 

Leréia negou que tenha feito 
qualquer ilegalidade com Cacho-
eira. “Não mereço ser punido. Fui 
presidente de comissões, todos con-
viveram comigo e nunca me viram 
armar nada para fazer qualquer tipo 
de negócio ou negociata”, afirmou. 
O relator do caso no Conselho de 
Ética, deputado Sérgio Brito (PSD-
-BA), está de licença médica e não 
compareceu à sessão. O parecer foi 
lido pelo deputado José Carlos Araújo 
(PSD-BA). No documento, Brito ar-
gumenta que o comportamento de 
Leréia não exige a pena de cassação, 
mas é censurável.

Segundo Sérgio Brito, para haver 
quebra de decoro parlamentar, não é 
necessário o deputado ter cometido 
um crime ou infração penal, “basta 
a existência de sério dano à respei-
tabilidade do Parlamento”.

Pena alternativa - Esta é a primei-
ra vez em que o Plenário opta por 
uma pena de suspensão do manda-
to de um deputado em vez da cas-
sação. Isso foi possível por conta da 
reforma do Código de Ética, em 2011, 
que criou a possibilidade de outras 
punições, como censura; suspensão 
de prerrogativas regimentais por até 
seis meses; suspensão do exercício 
do mandato por até seis meses; e a 
perda do mandato.

Duas propostas de emenda à 
Constituição (PECs) foram aprova-
das ontem em segundo turno e serão 
analisadas pelo Senado. Por  357 vo-
tos a 1 e 2 abstenções, a PEC 111/11, 
da deputada Dalva Figueiredo (PT-
-AP), permite aos servidores pú-
blicos dos ex-territórios federais 
do Amapá e de Roraima, admitidos 
entre a transformação em estado e 
sua efetiva instalação (outubro de 
1993), optarem por fazer parte de 

Mandato 
de Leréia é 
suspenso por 
90 dias

Servidores e incentivo à tecnologia

quadro em extinção da administra-
ção federal.

A outra proposta, PEC 290/13,  da 
deputada Margarida Salomão (PT-
-MG), muda vários dispositivos cons-
titucionais para melhorar a articula-
ção entre o Estado e as instituições 
de pesquisa com o objetivo de esti-
mular o desenvolvimento científi-
co, tecnológico e a inovação. A PEC 
contou com o voto unânime de 354 
deputados.

Permanência 
para forças 
estrangeiras 

Câmara aprova regulamentação 
de guardas municipais no País

vOTAÇÕES | Plenário aprovou dois projetos, duas PECs e suspensão de mandato

de 200 guardas; e o máximo, de 0,3% 
da população. Para municípios com 
mais de 500 mil habitantes, o índice 
máximo será de 0,2% da população.

O projeto, que ficou conhecido 
como Estatuto Geral das Guardas 
Municipais, também permite a exis-
tência das guardas por meio de con-
sórcio em cidades limítrofes.

Competências - Segundo o texto, 
a competência geral das guardas é 
a proteção dos bens, serviços, ruas 
públicas e instalações do município. 
Entre as competências específicas, 
destacam-se: cooperar com os ór-
gãos de defesa civil em suas ativida-

des; colaborar com os órgãos de se-
gurança pública, inclusive em ações 
preventivas integradas; e atuar com 
ações preventivas na segurança es-
colar. 

Requisitos - A criação de guar-
da municipal deverá ocorrer por lei, 
com ingresso por concurso. O texto 
exige curso de capacitação específica 
do servidor, permitindo ao município 
a criação de órgão de formação, trei-
namento e aperfeiçoamento. Poderá 
haver convênio com o estado para a 
manutenção de um órgão de forma-
ção centralizado, que não poderá ser 
o mesmo de forças militares. 

Entre as competências das guardas está a colaboração com os órgãos de segurança

Jaelson Lucas - SMCS

Gustavo Lima
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TV RÁDIO 

DESTAquES Do PoRTAL CâmARA noTíCIAS
AGÊNCIA

A luta pelo Distrito 
Federal, 40 anos  
antes de Brasília

Ato público na  
Câmara cobra  
reforma política

Especial lembra 
os 30 anos 
das Diretas Já

SAÚDE | Câmara aprova projeto que exige substituição do profissional ou empresa, e comunicação prévia aos clientes 

Plano deverá substituir descredenciados 
A Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania aprovou on-
tem o Projeto de Lei 6964/10, do 
Senado, que determina a substitui-
ção, pelo plano de saúde, do profis-
sional ou empresa prestadora que 
deixou de atender pelo convênio 
por outro equivalente, e estabele-
ce a comunicação da mudança aos 
consumidores com 30 dias de an-
tecedência.

O objetivo é evitar os descreden-
ciamentos súbitos e imotivados de 
profissionais, clínicas, hospitais e 
laboratórios. A proposta torna obri-
gatória a existência de contratos es-
critos entre as operadoras de pla-
nos de saúde e seus prestadores de 
serviço (pessoas físicas e jurídicas).

Como o projeto já foi aprovado 
pelo Senado e tramita em caráter 
conclusivo, deve ser encaminhado 
à sanção presidencial, a menos que 

haja requerimento para votá-lo em 
Plenário.

Estabilidade - O relator da pro-
posta, deputado Fábio Trad (PMDB-
-MS), entendeu que os contratos da-
rão maior segurança e estabilidade 
aos serviços prestados, e recomen-
dou a aprovação do texto do Sena-
do, para que a mudança entre em 
vigor imediatamente. Com isso, as 
emendas das comissões de Defesa 
do Consumidor, e de Seguridade So-
cial e Família da Câmara foram des-
consideradas.

Pelo texto aprovado, ficam dis-
pensados dessa exigência os mem-
bros das cooperativas que operam 
planos de saúde, os estabelecimen-
tos próprios das operadoras e os 
profissionais diretamente empre-
gados pelos planos.

Procedimentos - O texto também 
define que o contrato entre médicos 

Regra vale para profissionais, clínicas, hospitais e laboratórios credenciados

e operadoras deverá ter cláusulas so-
bre o reajuste anual dos procedimen-
tos. Se o reajuste não for definido até 

o final de março, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) deverá 
estabelecer o valor.

DIREITOS HUMANOS | Decreto do governo dará efetividade à lei que cria a política nacional de proteção a pessoas com o transtorno

Regulamentação de direitos dos autistas deve sair este mês
Passados quase dois anos da 

aprovação da Lei 12.764/12, que 
instituiu a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autis-
ta, resta regulamentar a proposta. 
O movimento de defesa dos direi-
tos dos autistas considerou a lei um 
avanço, e comemorou sua aprova-
ção pelo Congresso, mas pede agora 
ajuda aos deputados para mediar a 
regulamentação.

A Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias ouviu representan-
tes do Movimento Orgulho Autista 
Brasil, que estão preocupados prin-
cipalmente com a menção a Cen-
tros de Atendimento Psicoterápico 
(CAP) durante a elaboração do de-
creto que deve regulamentar a lei.

“Os autistas precisam de aten-
dimento de saúde, mas não podem 
ficar relegados aos CAPs, onde 
inclusive já ouvimos histórias de 
abusos. Precisamos de capacitação 
para o atendimento geral, e não de 
uma área psiquiátrica”, explicou o 
Fernando Cotta, presidente do mo-

Debatedores lembraram que a lei foi aprovada há quase dois anos pela Câmara 

vimento.
Segundo Cotta, a maior parte da 

lei deveria ser aplicada sem regula-
mentação, mas gestores de escolas 
e hospitais argumentam muitas ve-
zes que a lei não foi regulamentada 
para não atender demandas de au-
tistas e seus pais.

Governo - Durante a audiência 
pública, o secretário nacional de 
Promoção dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Antônio José Fer-
reira, disse que o decreto está qua-
se pronto para ser publicado ainda 
este mês, e que outros represen-
tantes do movimento autista fo-
ram ouvidos. “Estamos de portas 
abertas para todos os movimentos, 
as reuniões sobre a regulamentação 
foram públicas, mas no futuro in-
cluiremos todos nas convocações”, 
disse.

A deputada Janete Capiberibe 
(PSB-AP), que coordenou o debate 
juntamente com Luiz Couto (PT-
-PB) e Érika Kokay (PT-DF), disse 
que a comissão vai participar do 
debate, e deve se comunicar com 

a Casa Civil da Presidência da Re-
pública antes da publicação do tex-
to. “Infelizmente ainda há pessoas 
sem atendimento por uma demora 

que podemos resolver”, disse.
Uma reunião já está agendada 

com a Casa Civil para deputados e 
senadores terem acesso ao texto.

Laycer Tomaz

Zeca Ribeiro
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PETROBRAS | Depoimento marcado para ontem foi adiado por problema de agenda

24 de abril de 2014

Graça Foster explicará compra 
de Pasadena na próxima quarta

A presidente da Petrobras, Gra-
ça Foster, adiou sua vinda à Câmara 
para o próximo dia 30, às 10 horas, 
para prestar esclarecimentos sobre 
a compra da refinaria de Pasadena 
(EUA), que teria ocasionado perdas 
contábeis superiores a 500 milhões 
de dólares à estatal brasileira.

O presidente da Comissão de Fis-
calização Financeira e Controle, de-
putado Hugo Motta (PMDB-PB), ha-
via reservado a tarde de ontem para 
ouvir Graça Foster, mas disse que foi 
procurado por representantes da Pe-
trobras, que alegaram problemas de 
agenda e pediram para remarcar a 
audiência pública.

Diante desta informação, o de-
putado Vanderlei Macris (PSDB-
-SP) pediu o adiamento da votação 
do seu requerimento de convocação 
do ministro de Minas e Energia, Edi-
son Lobão. A votação desse requeri-
mento foi suspensa porque o minis-
tro garantiu que Graça Foster viria 
à comissão no prazo de 30 dias (co-
missões do Congresso podem con-
vocar ministros, mas não presidente 
de estatais).

O deputado José Guimarães (PT-
-CE) pediu a retirada do requerimen-
to de convocação de Lobão (e não o 
adiamento) e criticou o “clima de 
desconfiança” em relação ao gover-
no. Segundo ele, até hoje o governo 
tem cumprido todos os acordos e não 

Aprovado convite 
ao ex-presidente 
Sérgio Gabrielli

As comissões de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria e Comércio; 
e de Fiscalização Financeira e Con-
trole vão convidar o ex-presidente da 
Petrobras José Sérgio Gabrielli para 
explicar a compra da refinaria de Pa-
sadena. No início do mês, Gabrielli 
afirmou que a compra da refinaria 
foi, à época (2006), “um bom negó-
cio”. Na semana passada, no entanto, 
em depoimento no Senado, a atual 
presidente, Graça Foster, disse que 
“não foi definitivamente um bom 
negócio”.

A vinda de Gabrielli foi pedida 
pelos deputados Mendonça Filho 
(DEM-PE), Vanderlei Macris (PSDB-
-SP) e Laercio Oliveira (SDD-SE). A 
audiência ainda será marcada.

Ex-funcionários - A Comissão de 
Relações Exteriores também aprovou 
requerimento para ouvir Gabrielli; o 
ministro da Fazenda, Guido Mante-
ga, o advogado-geral da União, Luís 
Inácio Adams, o ex-diretor da área 
internacional da Petrobras Nestor 
Cerveró e o ex-funcionário Alber-
to Feilhaber, que teria participado 
da negociação com a empresa belga 
Astra Oil, dona da refinaria de Pa-
sadena. Cerveró esteve na Câmara 
na semana passada e seu depoimen-
to provocou reações divergentes nos 
partidos oposicionistas e no PT.

O convite foi proposto pelos de-
putados Rubens Bueno (PPS-PR), 
Duarte Nogueira (PSDB-SP) e Clau-
dio Cajado (DEM-BA). A audiência 
também não tem data marcada.

concorda com “essa espada da des-
confiança”.

O líder do PMDB, Eduardo Cunha 
(RJ), disse que o acordo foi descum-
prido, pois previa o comparecimento 
de Graça Foster no prazo de 30 dias, 
o que não ocorreu. “Se ela não com-
parecer novamente no dia 30, vamos 
convocar o ministro sim, pois o acor-
do foi feito com ele e não com a pre-
sidente da Petrobras”, disse Cunha.

Na semana passada, em depoi-
mento no Senado, a atual presiden-
te da Petrobras reconheceu que Pa-
sadena “não foi definitivamente um 
bom negócio”. 

Economia e seca – José Guimarães 

reafirmou que tudo que foi combina-
do está sendo cumprido. O deputado 
lembrou que está acertada a vinda do 
ministro da Fazenda, Guido Mante-
ga, no próximo dia 14, às 9h30, para 
uma audiência pública sobre a polí-
tica econômica do governo. Ele disse 
ainda que a Subcomissão de Defesa 
Civil e Combate à Seca, vinculada à 
Comissão de Fiscalização Financeira, 
acertou a vinda do ministro da Inte-
gração Nacional, Francisco Teixeira, 
no próximo dia 13, às 14h30. Ele par-
ticipará de audiência pública sobre 
as ações do governo Dilma Rousseff 
na área de prevenção e convivência 
com a seca.

Manifestantes apontam campanha para “desmoralizar” a estatal
Em meio a palavras de ordem e 

cartazes com dizeres como “a ri-
queza do petróleo pertence ao povo 
brasileiro”, dezenas de pessoas se 
reuniram ontem, na Câmara, em 
ato público promovido pelas frentes 
parlamentares em Defesa da Petro-
bras e do Fundo Social do Pré-Sal. 
Entre outros pontos, o grupo atacou 
o que classificou como tentativas de 
“desmoralizar e privatizar” a estatal. 
Representantes das bancadas do PT, 
do PCdoB, sindicatos, entidades es-
tudantis, militantes e movimentos 
sociais marcaram presença.

manifesto - O deputado Luiz Al-
berto (PT-BA), coordenador da Fren-
te em Defesa da Petrobras, leu um 
manifesto assinado pela Federação 
dos Petroleiros, Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), Movimento 
dos Trabalhadores sem Terra (MST) 
e outras 13 entidades. O documento 
diz que a empresa é mais uma vez 
“alvo de ataques em ano eleitoral, 

amplamente repercutidos pela mídia 
partidarizada”. As intenções, con-
forme a nota,  são “desmoralizar e 
privatizar” a estatal. O interesse do 
que chamam de “campanha contra 
a Petrobras” seria o de acabar com o 

regime de partilha que fez da Petro-
bras a única operadora do pré-sal.

CPI - O manifesto também criti-
cou uma possível CPI da Petrobras. 
“Entendemos que as denúncias con-
tra uma estatal devem ser apuradas 

pelos órgãos fiscalizadores e não por 
uma CPI, armada para ser palanque 
eleitoral e midiático dos que defen-
dem a privatização”, destaca a nota.

Luiz Alberto disse que a fiscaliza-
ção já é feita pelo Ministério Público, 
pela Polícia Federal e pela Controla-
doria-Geral da União. 

Pré-sal - A deputada Benedita da 
Silva (PT-RJ), coordenadora da Fren-
te Parlamentar em Defesa do Fundo 
Social do Pré-Sal, também ressaltou 
que o interesse dos que criticam a 
estatal é privatizá-la. “A Petrobras 
tem um trabalho eficaz, e agora um 
papel fundamental nos recursos para 
saúde e educação com o pré-sal. Os 
opositores não vão conseguir priva-
tizá-la.”

oposição - O líder do DEM, Men-
donça Filho (PE),  descartou qual-
quer intenção de privatizar a estatal 
e defendeu a CPI da Petrobras, como 
uma forma de fazer valer o papel fis-
calizador do Congresso Nacional. 

Deputados participaram do ato público organizado por frentes parlamentares 

Eduardo Cunha: acordo descumprido

Viola Jr.

José Guimarães: combinado e cumprido 

Viola Jr. Gustavo Lima
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Defensores da legalização dos jo-
gos em dinheiro no Brasil afirmaram 
que o setor tem potencial de arreca-
dar cerca de R$ 15 bilhões por ano em 
impostos, quase 1/3 do orçamento 
federal para a área de educação em 
2014. A regulamentação de práticas 
como o jogo do bicho, bingos, caça-
-níqueis e apostas pela internet foi 
discutida ontem em audiência públi-

O deputado Romário (PSB-RJ) 
afirmou que a população vive um 
momento de grande insatisfação e 
de desejo de mudanças, em que a cor-
rupção gera indignação e descrença 
na política. Ele apontou o aumento 
dos custos da Copa do Mundo, os 
atrasos nas obras e os poucos bene-
fícios que advirão do evento como 
alguns dos motivos do desconten-
tamento. “A gente não sabe mais se 
a realização desse evento no Brasil é 
um horror ou uma maravilha”, disse.

O deputado divulgou dados que 
mostram o Brasil entre 30 países com 
a maior carga tributária em relação 
ao PIB e onde o retorno dos impostos 
é o menor. Para Romário, esse é um 
dos motivos que levaram as pessoas 
às ruas para protestar. “Queremos 
serviços de qualidade e queremos 
respeito ao nosso dinheiro. Não sou, 
de forma alguma, contra a Copa do 
Mundo, como alguns pensam, mas 
lamento que a gente tenha perdido 
essa oportunidade de tornar o nosso 
País um lugar melhor para se viver”, 
declarou.

Saúde - Romário criticou ainda a 

O deputado Edinho Bez (PMDB-
-SC) afirmou que o Brasil precisa de 
investimentos em infraestrutura 
para crescer e gerar recursos. “Es-
tamos inconformados com a falta de 
planejamento e principalmente de 
investimentos, há mais de 40 anos, 
em infraestrutura. Não vamos acei-
tar essa marcha lenta causada pela 
burocracia e pela falta de autoridade. 
O mundo está integrado. Nós esta-
mos globalizados”, afirmou.

Arbitragem - Edinho Bez defen-
deu também a profissionalização da 
arbitragem. Segundo ele, os erros dos 
juízes no futebol e a falta de punição 
têm desacreditado o esporte nacio-
nal. “Temos uma imagem ruim da 
arbitragem, que vem errando vergo-
nhosamente, tanto nos campeonatos 
regionais, como no Campeonato Bra-
sileiro, sem as punições adequadas. 
O Projeto de Lei 6.467/09, de minha 
autoria, regulamenta a profissão de 
árbitro de futebol. Não é possível 
continuarmos assim!”, criticou.

O deputado defendeu a moraliza-
ção da gestão dos esportes e o parce-
lamento das dívidas dos clubes de fu-

 DISCURSOS

Edinho Bez: falta de autoridade no País

Edinho Bez pede maiores investimentos 
em infraestrutura para o País crescer

tebol, que segundo ele, ultrapassam 
o valor de R$ 5 bilhões. “Nós preci-
samos de um modelo de gestão nos 
moldes da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, aprovada no governo Fernan-
do Henrique. Não podemos ignorar 
ou perder um patrimônio como o fu-
tebol brasileiro, reconhecido como o 
melhor do mundo”, afirmou.

Edinho Bez destacou ainda que a 
realização da Copa deixará um lega-
do positivo. Na opinião do deputado, 
os projetos de capacitação de profis-
sionais e as obras de mobilidade ur-
bana são muito importantes.

Romário: protestos mostram insatisfação

Romário critica o desperdício de recursos 
públicos e diz que o Brasil deseja mudanças

situação da saúde pública no Rio. Ele 
disse que o Ministério Público Fede-
ral ajuizou ação civil pública cobran-
do medidas contra a precariedade da 
prestação de serviços e o fechamento 
de leitos nos hospitais federais no es-
tado por falta de pessoal. 

O deputado também lamentou a 
situação das Apaes, que aguardam 
recursos da Fundação para a Infância 
e a Adolescência. “Esse é o principal 
convênio que mantêm essas institui-
ções. Sem os recursos, elas podem fe-
char as portas a qualquer momento. 
Isso não pode acontecer”, concluiu.

ECONOMIA | Participantes de audiência estimam que regulamentar apostas pode gerar R$ 15 bi anuais em impostos

Debatedores defendem liberação do jogo
ca na Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle da Câmara.

O deputado Vanderlei Siraque 
(PT-SP), que solicitou o debate, dis-
se que vai organizar uma Frente Par-
lamentar em Defesa do Jogo Legal. 
Segundo ele, a ideia é elaborar um 
projeto de lei para a regulamentação 
de todos os tipos de jogos de apos-
tas em dinheiro. “Desde os jogos de 
azar até os jogos da mente, que de-
pendem de habilidade, e aqueles que 
são operados pelo poder público. In-
clusive com a previsão de criação de 
uma agência reguladora nacional e a 
forma de cobrança de tributos”.

O presidente do Instituto Brasi-
leiro Jogo Legal, Magnho José, co-
mentou que existe uma estimativa 
de que o setor ilegal movimente hoje 
quase R$ 19 bilhões por ano. Os jogos 
legais, como as loterias e as corridas 
de cavalos, movimentariam cerca de 
R$ 12 bilhões.

Para Daniel Homem de Carvalho, 
ex-presidente da Loterj, a condena-
ção do jogo não pode ser feita pela 
lei. “Temos que tomar cuidado para 
não transformar como regra uma 
visão moral do mundo, uma visão 
pessoal, e obrigar a sociedade como 
um todo. Se eu sou contra o jogo e 

não jogo, não vou entrar numa casa 
de apostas, eu não entro em um site 
para jogar pôquer”, explicou.

Jogo do bicho - Magnho José in-
formou que o jogo do bicho deve ter 
pelo menos 350 mil pontos de ven-
da em todo o País e paga prêmios de 
60% do valor das apostas, enquanto 
as loterias da Caixa Econômica Fede-
ral pagariam pouco mais de 30%. O 
estado que mais realiza apreensões 
relacionadas ao jogo do bicho é Mi-
nas Gerais. No Rio de Janeiro, uma 
pesquisa de 2012 mostrou que 60% 
da população apoiaria a legalização.

O deputado Vanderlei Siraque 
ressaltou que o assunto é polêmico: 
“Basta ver a quantidade de proje-
tos em tramitação que, ou buscam 
proibir mais, ou buscam legalizar a 
prática”. Conforme o parlamentar, 
até mesmo os viciados em jogo po-
deriam ter um apoio maior caso fosse 
criada uma agência para supervisio-
nar o setor. 

Os defensores da regulamentação 
dizem que, dos 193 países membros 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), mais de 75% permitem jogos 
de apostas.

Debatedores mostraram movimentação financeira dos jogos no País

Luis Macedo

Gustavo LimaGustavo Lima
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HIDRELéTRICAS | Deputados e especialistas destacaram papel dessas unidades na produção de energia limpa

24 de abril de 2014

Debatedores: pequenas centrais podem ajudar sistema

Deputados da frente consideraram momento oportuno para debater o tema

Em seminário na Câmara sobre a 
importância das pequenas centrais 
hidrelétricas (PCHs), a pesquisadora 
Leontina Pinto, da Consultoria En-
genho, chamou a atenção para uma 
distorção que existe na análise do 
sistema elétrico nacional. “Não há 
no mundo sistema sem risco. Isso é 
uma ilusão”, destacou. Ela acrescen-
tou que existe realmente um cálculo 
para que sobre energia do País, mas 
ele é feito desprezando os 5% piores 
cenários. “O problema é que de ja-
neiro até agora houve a pior estiagem 
dos últimos 80 anos, então estamos 
fora dos 95% em que não existe ris-
co”, detalhou.

Leontina Pinto acrescentou que 
atender à demanda não significa ne-
cessariamente atender ao horário de 
pico (das 18 horas às 20 horas), prin-
cipalmente no caso da Região Sudes-
te, que é a grande consumidora do 
País, mas que, devido à estiagem, 
precisa no momento importar ener-
gia de outras regiões. “O suprimento 
do Sudeste hoje depende de trans-
missão e isso amplia a possibilida-
de de falhas no meio do caminho”, 
explicou.

De acordo com a consultora, cada 
linha de energia falha por volta de 
três dias por ano, mas, se o sistema 
não evoluir, esse número saltará para 
14 dias por ano em 2018. Uma pos-
sível solução, afirmou ela, está nas 
pequenas centrais, pois o regime de 
cheias e secas que elas encontrarão 
será complementar ao regime das 
grandes usinas da Amazônia. “Belo 
Monte é uma grande produtora na 
época das chuvas. Na época das se-

cas, não sai nada de lá”, disse.
marco legal - O seminário foi 

promovido pela Frente Parlamentar 
Mista em Defesa das Pequenas Cen-
trais Hidrelétricas e Microgeração. 
O coordenador da frente, deputado 
Pedro Uczai (PT-SC), disse que este 
é um momento importante para dis-
cutir o tema, pois tramita na Câmara 
uma medida provisória (641/14) que 
trata exatamente da questão ener-
gética. “Precisamos alcançar de uma 
vez por todas a construção da capa-
cidade política para encontrar solu-
ções e construir um novo marco legal 
para fortalecer as PCHs.”

Uczai defendeu que se encontrem 
posições comuns que possam ser le-
vadas aos órgãos do Executivo, e cri-
ticou o Ministério de Minas e Energia 
por não ter enviado nenhum repre-
sentante ao seminário. “Parece que, 
quando falamos de microgeração e 
pequenas centrais hidrelétricas, o 

tema não está na agenda do minis-
tério, algo lamentável.” No caso da 
Agência Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel), contudo, Uczai comentou 
que se conseguiu estabelecer um di-
álogo nos últimos meses.

Aneel - Dois diretores da Aneel 
compareceram ao evento. André Pe-
pitone comentou que apenas 3,5% 
da energia nacional vêm hoje de pe-
quenas centrais, mas eles também 
querem reverter o quadro. “Também 
queremos resolver a questão. Vamos 
fazer um esforço conjunto para fa-
cilitar a geração dessa energia. As 
pequenas centrais têm uma mis-
são muito importante para o futuro 
energético do País”, afirmou.

Já o presidente da Comissão de 
Minas e Energia, deputado Geraldo 
Thadeu (PSD-MG), lembrou que a 
região que representa, o sul de Mi-
nas Gerais, tem um dos maiores po-
tenciais de microcentrais em todo o 

País. “Não restam dúvidas de que os 
pequenos aproveitamentos hidre-
létricos possuem vantagens inegá-
veis”, comentou.  Thadeu acrescen-
tou que, nos últimos anos, a China 
implantou 40 mil pequenas usinas, 
alcançando grande êxito, enquanto 
o Brasil ainda conta com apenas 910 
usinas em atividade. 

Dilema - O presidente da Asso-
ciação Brasileira de Fomento às Pe-
quenas Centrais Hidrelétricas, Ivo 
Pugnaloni, reclamou da burocracia 
que cerca a geração de energia no 
País. “A Aneel exige a licença am-
biental para estudar os projetos e o 
órgão ambiental exige a autorização 
da Aneel para iniciar o estudo. Fica-
mos presos no meio da burocracia”, 
afirmou.  

Segundo a frente parlamentar, 
criada no ano passado, a política 
energética atual prioriza grandes 
usinas hidrelétricas distantes dos 
centros consumidores, sobretudo no 
Norte, e usinas eólicas nos extremos 
Nordeste e Sul. Mas essa opção pro-
voca alguns riscos, como blecautes; 
e maiores perdas elétricas (no trans-
porte até as grandes cidades). Assim, 
as pequenas centrais podem ajudar 
a recuperar a estabilidade que hoje 
falta ao sistema, porque  podem fi-
car próximas aos centros consumi-
dores, oferecendo baixas perdas.   Es-
sas qualidades foram lembradas pelo 
presidente do Conselho Federal de 
Engenharia (Confea), José Tadeu da 
Silva, que lamentou,  no entanto, que 
o tempo médio de análise ambiental 
dos projetos seja, em média, de três 
anos e meio. 

PROFORTE | O texto prevê contribuição da Confederação Brasileira de Futebol para o desenvolvimento do esporte estudantil 

Adiada votação de parecer sobre financiamento do esporte
A reunião da  comissão espe-

cial da Câmara que analisa o Pro-
grama de Fortalecimento dos 
Esportes Olímpicos (Proforte – 
PLs 5201/13 e 6753/13) foi cancela-
da ontem por falta de acordo em tor-
no do parecer do relator, deputado 
Otavio Leite (PSDB-RJ). Pelo texto, 
a Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF), uma entidade privada, passa-
rá a contribuir financeiramente para 
o desenvolvimento do esporte estu-
dantil no País.

Uma nova reunião está prevista 
para as 16 horas da próxima terça-
-feira (29). Esta é a terceira vez que 
a comissão tenta votar o substituti-
vo de Leite.

De acordo com o relatório, o fute-
bol  será declarado Patrimônio Cultu-
ral Imaterial do Brasil. O texto tam-

bém considera de “especial interesse 
público” a comercialização de patro-

cínios envolvendo a modalidade.
Na prática, o parecer estabelece 

que a instituição que exerça ativida-
de de representação do futebol bra-
sileiro, no País e no exterior, tenha 
os contratos de patrocínio auditados 
pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), sempre que solicitado pelo 
Executivo ou por membro do Poder 
Legislativo.

No relatório, o deputado propõe 
que a CBF passe a pagar a Contri-
buição de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide), no valor de 10% 
de seu faturamento, para o Fundo 
de Iniciação Desportiva na Educação 
(IniciE), que será destinado à forma-
ção de atletas nos ensinos fundamen-
tal e médio. Pelos cálculos de Otávio 
Leite, isso equivale hoje a cerca de R$ 
30 milhões. No ano passado, a confe-
deração teve faturamento de R$ 300 
milhões e lucro de R$ 50 milhões.

Relator quer que a CBF passe a pagar contribuição que irá para a formação de atletas

Antonio Augusto
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ENSINO | Decisão da comissão do PNE contrariou alguns deputados, por destinar recursos a instituições privadas

ProUni e Fies ficam na educação pública

Inclusão do Prouni e Fies foi questionada por membros da comissão especial do PnE

A comissão especial que analisa 
o Plano Nacional de Educação (PNE 
– PL 8035/10, do Executivo) se reu-
niu ontem para continuar a votação 
dos destaques à proposta, que teve o 
texto-base aprovado na terça-feira.

Os deputados mantiveram o tex-
to original, que previa que os recur-
sos destinados à educação pública 
previstos no PNE (10% do Produto 
Interno Bruto) também fossem apli-
cados em programas como o Finan-
ciamento ao Estudante do Ensino 
Superior (Fies), o Universidade para 
Todos (ProUni), o Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), o Ciência sem 
Fronteiras e nas creches conveniadas 
na área da educação infantil. 

Críticas - Destaques dos deputa-
dos Paulo Rubem Santiago (PDT-PE) 
e Ivan Valente (Psol-SP) e do DEM 
queriam retirar o financiamento des-
ses programas do cálculo dos 10% do 
PIB. O deputado Ivan Valente afir-
mou que o texto aprovado não re-
presenta na prática o investimento 
de 10% do PIB em educação pública, 
já que esses recursos serão transfe-
ridos para instituições privadas por 
meio desses programas. 

“O que foi aprovado aqui hoje não 
chega a 7,5% do PIB, porque uma 
grande parte é transferência de re-
curso público para o setor privado. 
Não somos contra que se dê dinhei-
ro para o ProUni ou para o Fies, ou 
para creche conveniada. O governo 
ao votar essa questão como se fosse 
10% para educação pública está en-
ganando a sociedade brasileira, por-

que na verdade, nós vamos ter um 
crescimento vegetativo de recursos 
públicos para educação pública nos 
próximos dez anos”, afirmou Ivan 
Valente.

Direito à educação - Já para o de-
putado Alex Canziani (PTB-PR), os 
alunos que não são absorvidos pelas 
universidades federais também têm 
o direito à educação, o que só é al-

cançado por meio do financiamen-
to do governo. “Quando falamos em 
educação, a gente não precisa dizer 
educação pública ou privada, é edu-
cação. O aluno, quando está em uma 
instituição, quer ter o conhecimento, 
quer poder melhorar sua condição, 
e é por isso que nós concluímos que 
os 10% para a educação pública po-
dem ser utilizados para programas 
importantes como o Fies, o Pronatec 
e o ProUni também.”

Votação - A votação foi suspensa 
por causa do início da Ordem do Dia 
em Plenário. Os deputados retomam 
a discussão dos cinco destaques res-
tantes no dia 6 de maio. O presidente 
da comissão, deputado Lelo Coim-
bra (PMDB-ES), acredita que os itens 
restantes não devem gerar muita po-
lêmica e portanto a votação do PNE 
na comissão deve terminar no dia 6.

Depois de encerrada a votação na 
comissão especial, o texto terá que 
ser votado pelo Plenário da Câmara, 
antes de ir a sanção pela presiden-
te Dilma Rousseff. A matéria já ha-
via sido aprovada pela Câmara em 
2012, mas, como sofreu alterações 
no Senado, voltou para exame dos 
deputados.

TRÂNSITO | Deputados e representantes de autoescolas debateram a obrigatoriedade do equipamento na formação de condutores

Exigência de simuladores em autoescolas gera polêmica 
A obrigatoriedade do uso de si-

muladores de direção por autoesco-
las gerou polêmica ontem em audi-
ência pública conjunta das comissões 
de Viação e Transportes; de Defesa 
do Consumidor; e de Finanças e Tri-
butação. Foi discutida a resolução do 
Conselho Nacional de Trânsito (Con-
tran), que exige, a partir de junho, 
cinco horas de aulas em simuladores 
de direção, antes do início das aulas 
práticas na rua.

Neste mês, a Câmara rejeitou um 
projeto que transformaria em lei a 
norma do Contran (PL 4449/12). Está 
pronto para ser votado no Plenário 
um projeto de decreto legislativo 
(PDC 1263/13) que susta a resolu-
ção do Contran.

mais qualificação - A represen-
tante do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), Maria Cristina 
Hoffman, defendeu que o início do 
aprendizado de direção comece em 
ambiente seguro. Para ela, com o uso 
dos simuladores, o candidato tem um 
melhor aproveitamento e passa por 
situações que muitas vezes não vai 
ter oportunidade de passar durante 
as aulas práticas, como de chuva ou 
de estrada. Segundo Edson Luis da 
Cunha, presidente do Sindicato dos 

Audiência conjunta de três comissões contou com participantes de vários estados

Centros de Formação de Conduto-
res do Rio Grande do Sul, onde está 
sendo aplicada a norma do Contran 
desde 2 de janeiro, estudo mostra 
que 80% dos candidatos que usaram 
os simuladores fizeram apenas as 20 
horas-aula práticas obrigatórias, sem 
necessidade de aulas extras.

Cunha disse que as autoescolas 
gaúchas compram os equipamentos 
de quatro empresas diferentes ou 

têm contratos de comodato. “Não 
há monopólio”, observou. Represen-
tante das autoescolas de São Paulo, 
Magnelson Carlos de Souza defendeu 
o uso compartilhado de simuladores. 

Falta de planejamento - A repre-
sentante do Ceará, Roberta Lima, 
afirmou que só os dados do Rio Gran-
de do Sul são insuficientes para ava-
liar a eficácia dos simuladores, sendo 
necessários dados nacionais, e que 

o equipamento não pode ser obri-
gatório neste momento. O vice-pre-
sidente da Federação Nacional das 
Autoescolas e Centro de Formação 
de Condutores, Murilo dos Santos, 
também destacou a falta de planeja-
mento antes de ser instituída a por-
taria do Contran. “Vamos fazer uma 
experiência com mais de 2 milhões 
de candidatos?”, questionou.

Deputados - Entre os deputa-
dos, o assunto também causou di-
vergência. Alguns defenderam que o 
uso dos simuladores seja facultativo. 
“Em nenhum país do mundo é obri-
gatório”, disse Domingos Sávio (PS-
DB-MG). Hugo Leal (Pros-RJ), que 
solicitou a audiência, disse acredi-
tar, porém, que o processo de forma-
ção de condutores deve ser único em 
âmbito nacional. Para o deputado, 
não há dúvidas sobre os benefícios 
dos simuladores para a formação dos 
condutores e defende a resolução do 
Contran. 

Para outros parlamentares, a re-
solução beneficia, sobretudo, os fa-
bricantes e comerciantes de simula-
dores. “É mais um bom negócio do 
que um bom instrumento para a for-
mação de condutores”, afirmou Mar-
cos Rogério (PDT-RO).
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Lucio Bernardo Jr.


