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Conselho de 
Ética quer 
concluir processos 
em 90 dias 

O projeto de Lei Orçamentária Anual de 2015 pre-
vê um cenário econômico com aumento de 8,8% no 
salário mínimo a partir de janeiro, um índice de in-
flação de 5% e um crescimento do Produto Interno 

Bruto de 3%. Há aumento de investimentos nas áre-
as de saúde, educação e programas sociais, como o 
PAC e o Minha Casa, Minha Vida. As despesas com 
pessoal devem ser menores do que neste ano. | 4

Orçamento de 2015: mínimo 
vai a R$ 788 e PIB cresce 3% 
A proposta foi entregue ontem ao Congresso Nacional pela ministra do Planejamento

Relatório prevê 
incentivos para 
a indústria 
farmacêutica

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Texto de subcomissão 
formada na Câmara 
apresenta sugestões para 
alavancar o setor no País. 

| 2

| 3
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CONSELHO DE éTICA E DECORO PARLAMENTAR | Atualmente, colegiado analisa processos contra três deputados

Presidente quer concluir trabalhos em 90 dias 
O presidente do Conselho de Ética, 

deputado Ricardo Izar (PSD-SP), quer 
concluir todos os processos de decoro 
parlamentar ainda neste ano. O conse-
lho já aprovou a cassação do mandato 
do deputado André Vargas (PT-PR)  e, 
atualmente, analisa o processo contra  
Luiz Argôlo (SD-BA), investigado por 
envolvimento com o doleiro Alberto 
Youssef.  Nos próximos dias, será aber-
to o processo contra o deputado Rodri-
go Bethlem (PMDB-RJ),  acusado de 
desvio de recursos enquanto ocupava 

a Secretaria de Assistência Social da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Mesmo 
com o período eleitoral, Ricardo Izar 
disse que espera concluir a pauta em 
três meses.

“Acho que a gente consegue fechar 
os processos. Quanto ao André Vargas, 
o conselho já fez sua parte e já está en-
tregue o relatório pedindo a cassação. 
O do Luiz Argôlo deve ter o relatório 
complementado nos próximos dias 
para ser votado no conselho. E em 90 
dias esperamos abrir o novo processo.”

De acordo com o deputado, as pró-
ximas terça e quarta-feira serão dedi-
cadas ao depoimento de testemunhas, 
inclusive da ex-contadora de Alberto  
Youssef, Meire Poza, que confirmou 
a informação de que Luiz Argôlo  re-
cebeu dinheiro do doleiro. Já no caso 
de Rodrigo Bethlem, o primeiro passo 
no conselho será a escolha do relator 
do processo.

“No Conselho de Ética, nós sor-
teamos três nomes, e eu escolho um 
deles. O sorteio será na terça-feira e, 

partir daí, teremos 90 dias para con-
cluir o processo total, desde as oitivas 
das testemunhas até o levantamento 
de provas dos autos e dos processos de 
escuta telefônica”, explicou Izar.

O deputado André Vargas recorreu 
à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania (CCJ) contra a decisão 
do Conselho de Ética. Se a CCJ apro-
var o recurso, o conselho terá que re-
abrir o caso. Do contrário, o processo 
de cassação de Vargas vai ao Plenário 
da Câmara, em votação aberta.

Vargas afirma que direito de defesa foi prejudicado
Cerceamento no direito de defesa, 

término antecipado da investigação 
(instrução) e falta de acesso pleno à 
cópia do processo. Essas são as prin-
cipais alegações do recursos impe-
trado na CCJ pelo deputado Andre 
Vargas contra a decisão do Conselho 
de Ética de cassar seu mandato. 

Segundo os advogados de Vargas, 
duas testemunhas de defesa de “ex-
trema importância” (entre elas o de-
putado estadual Enio Verri) também 
deixaram de ser ouvidas.

André Vargas teve a cassação do 
mandato recomendada pelo Conse-
lho de Ética sob a acusação de ten-
tar favorecer, junto ao Ministério da 
Saúde, o laboratório Labogen, do do-
leiro Alberto Youssef. A viagem do 
deputado em um jatinho alugado 
pelo doleiro, em 2013, também feriu 

o Código de Ética da Câmara, segun-
do o parecer.

Andamento do processo - O pre-

sidente do conselho, deputado Ricar-
do Izar, reafirmou que o processo de 
Vargas foi conduzido com correção 

no colegiado. A CCJ terá cinco dias 
úteis para analisar o recurso contra 
a decisão do Conselho de Ética, mas, 
na prática, a pauta de votação da co-
missão já está trancada por essa ma-
téria, em virtude do esgotamento do 
prazo de 90 dias úteis do processo 
por quebra de decoro parlamentar. 
Esse prazo é contado desde a instau-
ração do processo no conselho.

Celeridade - O assessor jurídi-
co da Secretaria Geral da Mesa da 
Câmara, Fernando Saboia, acredita 
em uma decisão rápida do caso An-
dré Vargas, apesar da complexida-
de do recurso. Ele informou que o 
presidente da CCJ vai indicar o re-
lator do recurso, que oferecerá um 
parecer. Em seguida, a comissão vai 
decidir sobre a procedência ou não 
desse recurso.

Na semana passada, foi aprovada por 
unanimidade cassação de André Vargas

André Vargas (ao microfone) apresentou recurso à CCJ alegando falhas no processo

Luis Macedo

Antonio Araújo
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PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE | Relatório apresenta anteprojetos de lei para estimular a inovação na área

A indústria da saúde envolve a economia, a produção farmacêutica, de equipamentos e materiais e todos os serviços do setor

Proposta quer impulsionar mercado brasileiro
Relatório apresentado à Comis-

são de Seguridade Social e Família 
pretende impulsionar o mercado 
brasileiro de medicamentos e produ-
tos de saúde e diminuir a dependên-
cia externa, com foco na inovação. 
O texto foi aprovado pela subcomis-
são especial de desenvolvimento do 
complexo industrial em saúde, pro-
dução de fármacos, equipamentos e 
outros insumos, mas teve a votação 
na comissão adiada devido a um pe-
dido de vista coletivo.

Para a relatora na subcomissão, 
deputada Jandira Feghali (PCdoB-
-RJ), o tema é estratégico para a in-
dependência do Brasil no setor, e ne-
cessita de maior atenção. O complexo 
industrial da saúde envolve a eco-
nomia, a produção farmacêutica, de 
equipamentos e materiais, e todos os 
serviços do setor. “O Brasil tem con-
dições de se transformar em grande 
produtor de insumos, operando um 
efetivo sistema universal de atenção 
à saúde”, afirmou Jandira Feghali.

Propostas - O relatório apre-
senta três anteprojetos de lei para 
tentar impulsionar a inovação na 
área. O primeiro permite que um 
país, quando não tiver capacidade 
de produzir determinado medica-
mento, importe o produto por licen-
ça compulsória, ou seja, sem a au-
torização da empresa farmacêutica 
dona da patente. Para que isso ocor-
ra, as duas nações deverão ter assi-
nado o Acordo sobre Aspectos dos 
Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio (TRIPs, 
em inglês), pré-requisito para filia-
ção à Organização Mundial do Co-
mércio (OMC).

Na avaliação de Feghali, a medi-

da pode ampliar o acesso a remédios 
com preços menores e estimular a 
exportação de fármacos fabricados 
no Brasil.

A segunda proposta amplia a 
possibilidade de importação de me-
dicamentos e produtos, mesmo sem 
consentimento do titular da paten-
te. Atualmente, a Lei de Patentes 
(9.279/96) permite ao titular impe-
dir a importação de itens patente-
ados, se ainda não tiverem sido co-
mercializados no Brasil.

Segundo a relatora, a regra atu-
al é a “mais desfavorável” ao País, 
pois dificulta o acesso dos brasilei-
ros aos medicamentos e serve ape-
nas para atender ao governo dos 
Estados Unidos.

Já o último anteprojeto facilita 
o acesso aos recursos genéticos e 
ao conhecimento tradicional para 
pesquisa e desenvolvimento de no-
vos remédios. A proposta dispensa 
a autorização para extração de ma-
terial genético para pesquisa, bas-

tando uma notificação ao Conselho 
de Gestão do Patrimônio Genético 
(Cgen), órgão vinculado ao Ministé-
rio do Meio Ambiente e responsável 
pelo controle.

Fica mantida a necessidade de 
autorização para extrair material 
genético com fins de produção e 
comercialização. “Estaremos pro-
tegendo nossa biodiversidade e pro-
porcionando condições de seguran-
ça e estímulo para investimento em 
biotecnologia”, disse Feghali.

Incentivos para produtos hospitalares nacionais
O relatório da subcomissão espe-

cial de desenvolvimento do comple-
xo industrial em saúde propõe uma 
série de indicações a diversos órgãos 
de governo para alavancar o setor.

Na área tributária, o texto suge-
re taxar a exportação de commodi-
ties, isentar de impostos a venda no 
Brasil de produtos hospitalares feitos 
no País e aumentar a alíquota de im-
portação de produtos farmacêuticos 
ativos e produtos para a saúde, a fim 
de forçar o uso de recursos nacionais. 
“A medida vai proteger o mercado in-
terno e estancar a desindustrializa-
ção nessas áreas”, afirmou a relatora, 
Jandira Feghali.

Para o Ministério de Ciência e 
Tecnologia, a subcomissão sugere, 
por exemplo, usar recursos de finan-
ciamento em inovação para importar 

produtos em fases de testes clínicos 
e ampliar o prazo de reembolso dos 
financiamentos da Agência Brasilei-
ra de Inovação (Finep).

A deputada também propôs au-

mentar o número de profissionais 
no Instituto Nacional da Proprieda-
de Industrial (INPI) para analisar os 
173 mil pedidos de patentes penden-
tes de análise. “Apesar de a quanti-
dade de examinadores ter dobrado 
desde 2005, ainda é insuficiente para 
enfrentar o número crescente de pe-
didos de patentes”, ressaltou.

Fragilidade - Conforme levanta-
mento feito pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), o déficit comercial 
da indústria farmacêutica brasilei-
ra chegou, em 2010, a 5,9 bilhões de 
dólares, a maior parte (2,4 bilhões 
de dólares) paga para importar insu-
mos de remédios. Cerca de 80% dos 
medicamentos consumidos no País 
são aqui produzidos, mas menos de 
20% deles são fabricados com insu-
mos brasileiros. “Esse fato indica a 

fragilidade do parque industrial far-
moquímico local”, disse Feghali.

Atualmente, o gasto anual do SUS 
com produtos relacionados ao com-
plexo industrial em saúde – como 
medicamentos, vacinas, equipamen-
tos, hemoderivados, kits de diagnós-
tico – chega a R$ 8 bilhões.

Parcerias - Segundo dados do Mi-
nistério da Saúde, desde 2009 já fo-
ram assinadas 104 parcerias com 70 
laboratórios (13 públicos e 57 priva-
dos) para produzir 102 produtos do 
setor. Os acordos permitem nego-
ciar reduções significativas e pro-
gressivas de preços, na medida em 
que a tecnologia é transferida e de-
senvolvida. A economia gerada com 
as aquisições de medicamentos com-
prados via parcerias, entre 2009 e 
2012, foi de R$ 544 milhões.

Feghali: proteção do mercado interno

 Laycer Tomaz

 Gabriela Korossy
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O projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2015, entregue na 
manhã de ontem ao Congresso Na-
cional, prevê um aumento de 8,8% 
no salário mínimo a partir de janei-
ro do próximo ano. Hoje, o salário 
mínimo é R$ 724. Com o aumento, 
passaria para R$ 788,06, um valor 
ainda maior do que o previsto pelo 
governo na proposta de Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) para 
2015 (PLN 3/14) entregue ao Con-
gresso em abril, que era de R$ 779,79.

O anúncio do novo valor foi feito 
pela ministra do Planejamento, Mi-
riam Belchior, que entregou ao pre-
sidente do Congresso Nacional, se-
nador Renan Calheiros, um resumo 
do Orçamento de 2015. “É a regra 
que está estabelecida de valoriza-
ção do salário mínimo”, explicou a 
ministra. Pelas regras atuais, o ano 
de 2015 é o último no qual será ado-
tada a atual fórmula de correção do 
salário mínimo, ou seja, variação da 
inflação do ano anterior e do Produ-
to Interno Bruto (PIB) de dois anos 
antes. A política de reajuste (Lei 
12.382/11) foi aprovada pelo Con-
gresso em 2011.

A projeção para a inflação me-
dida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), na 
avaliação do governo, deve chegar a 
5% em 2015, e o crescimento do PIB 
deve ficar em 3% – mesmos índices 
previstos na LDO 2015.

Em entrevista coletiva concedida 
no Ministério do Planejamento, após 
a apresentação da proposta, o mi-
nistro da Fazenda, Guido Mantega, 
afirmou que as condições econômi-
cas do País para o próximo ano serão 
melhores do que em 2014. Segundo 
Mantega, situações adversas neste 
primeiro semestre, como a seca, que 
causou pressão inflacionária sobre 
os alimentos, e a Copa do Mundo, 

Pela Constituição, a LOA deve 
ser entregue pelo Poder Executivo 
até 31 de agosto de cada ano e pode 
ser aprovada até dezembro, mas essa 
prática não é obrigatória e não impe-
de que o Congresso Nacional entre 
em recesso. Pela legislação em vigor, 
no início de um ano sem que o Orça-
mento tenha sido aprovado, o Exe-
cutivo conta apenas com a liberação 
mensal de 1/12 do valor previsto para 
o custeio da máquina pública. Para 
projetos e investimentos, o gover-
no deve esperar pela aprovação da 
LOA ou optar pela edição de medida 
provisória.

A proposta do Executivo será exa-
minada inicialmente pela Comissão 
Mista de Orçamento, presidida pelo Ribeiro: “Não votamos nem a LDO”

Ainda sem LDO, projeto orçamentário deveria ser analisado até dezembro
deputado Devanir Ribeiro (PT-SP). O 
relator da LOA é o senador Romero 
Jucá (PMDB-RR).

O texto compreende: o orça-
mento fiscal referente aos poderes 
da União, seus fundos, órgãos e en-
tidades da administração direta e 
indireta, inclusive fundações insti-
tuídas e mantidas pelo poder públi-
co; o orçamento de investimento das 
empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto; e 
o orçamento da Seguridade Social, 
abrangendo todas as entidades e ór-
gãos a ela vinculados, da adminis-
tração direta ou indireta, bem como 
os fundos e fundações instituídos e 
mantidos pelo poder público.

LDO - Apesar de a LDO ter sido 
entregue ao Congresso em abril, a 
proposta ainda não foi votada por 
falta de acordo. Segundo o senador 
Valdir Raupp (PMDB-RO), em entre-
vista no início deste mês, a votação 
pode ocorrer durante o esforço con-
centrado em setembro. 

O deputado Devanir Ribeiro disse 
que vai comentar a proposta do go-
verno quando o documento chegar a 
suas mãos. Ele enfatizou, porém, que 
falta ainda um longo caminho para 
a análise da proposta orçamentária. 
“Ainda não votamos nem a LDO, não 
tem orçamento sem a LDO. Se não 
conseguirmos votar agora [no esfor-
ço concentrado], só depois das elei-
ções”, disse.

ORÇAMENTO | Valor consta do projeto da Lei Orçamentária Anual, entregue ontem pelo governo ao Congresso

Salário mínimo proposto para 2015 é de R$ 788

que diminuiu o número de dias úteis 
em junho e julho e, consequente-
mente, resultou em menos consumo 
e menos produção, foram responsá-
veis pela redução da atividade eco-
nômica. “São questões conjunturais 
que não ocorrerão no próximo ano”, 
afirmou o ministro.

Investimentos prioritários - De 
acordo com o governo, o orçamento 
de 2015 destinará R$ 109,2 bilhões 
para a saúde, 8,9% a mais em rela-
ção ao previsto para 2014 (R$ 100,3 
bilhões). Além da saúde, o Executi-
vo estabeleceu como prioridades em 
investimentos a educação (com R$ 
101,3 bilhões, 9,6% a mais), o Pro-
grama de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e o Minha Casa, Minha Vida, 

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, entregou a proposta orçamentária ao presidente do Congresso, Renan Calheiros

com R$ 65 bilhões, 2,7% a mais. Ou-
tros R$ 33,1 bilhões serão reservados 
para programas sociais do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, como o Bolsa Família, 
4,4%.

O Planalto manteve a meta de 
superavit primário em 2,5% do PIB 
– R$ 143,3 bilhões – para 2015, pre-
vista na proposta de LDO. A meta 
engloba as contas do governo, dos 
estados, municípios e de empresas 
estatais. Desse total, R$ 114,7 bi-
lhões (2% do PIB) correspondem à 
parcela da União.

A previsão do governo é de uma 
receita líquida de R$ 1,235 trilhão 
(21,5% do PIB) para o próximo ano. 
As despesas devem somar R$ 1,149 
trilhão (20% do PIB). Na proposta 
orçamentária de 2014, a receita lí-
quida estimada era um pouco me-
nor, R$ 1,097 trilhão (20,9% do PIB 
de 2014), e as despesas estavam pro-
jetadas em R$ 1,039 trilhão (19,8% do 
PIB do mesmo ano).

A despesa com pessoal em 2015 
deve ser de 4,1% do PIB, um pouco 
menor do que o previsto para este 
ano (4,2%).

O ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, acredita 
em condições econômicas 
melhores para 2015, devido 
à não repetição de condições 
adversas ocorridas este ano

Gabriela Korossy

Gabriela Korossy


