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Plenário aprova 
criação de 580 
cargos no Tribunal 
de Justiça do DF

O diretor de Abastecimento da 
Petrobras, José Carlos Cosenza, 
não trouxe novidades em seu 
depoimento à CPMI. Ele disse 
que jamais ouviu falar em 
irregularidades e propina na 
empresa, ao contrário do que 
afirmou Paulo Roberto Costa à 
Polícia Federal. Foi aprovado o Projeto de 

Lei 7722/14, do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e 
Territórios, criando 355 cargos 
efetivos, 25 em comissão e 200 
funções comissionadas, para 
suprir necessidades do tribunal 
com novos fóruns e outras 
unidades administrativas. 
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CPMI da Petrobras: diretor 
nega conhecimento de cartel
Em depoimento ontem, Cosenza negou ainda saber se há prática de propina na estatal

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Parlamentares dividiram-se sobre depoimento; oposição criticou “tática de negação”

Pela primeira vez, 
estudantes simularam 
votação na CCJ. Hoje, 
sessão será no Plenário

Câmara Mirim  
aprova projeto 
em reunião 
de comissão

| 2

Gabriela Korossy

Luis Macedo

Laura Alencar, de 11 anos, 
foi a presidente da reunião 
simulada na CCJ
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CÂMARA MIRIM | Participam do programa do site infantil Plenarinho alunos do 5º ao 9º ano de escolas de todo o País

Estudantes aprovam projeto em reunião na CCJ
A Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJ) teve 
uma reunião inédita ontem. No to-
tal, 22 alunos do 5º ano da Escola 
Classe nº 1 de Sobradinho (DF) par-
ticiparam de uma iniciativa piloto 
do Projeto Câmara Mirim, do site 
infantil Plenarinho, na qual simu-
laram uma reunião da CCJ. Hoje,  os 
estudantes se juntam a outras cen-
tenas de crianças para participar no 
Plenário de uma “Sessão Mirim”, 
como já ocorre todo ano no projeto.

A ideia de abrir a discussão com 
uma reunião na CCJ, segundo Maru-
sia Meneguin, do Plenarinho,  veio 
para aproximar, cada vez mais, os 
estudantes do processo legislativo e 
da política. “A gente entendeu que o 
Plenário é a coroação de um traba-
lho prévio e intenso realizado nas 
comissões”, explica.

O Plenarinho planeja estender o 
projeto piloto na CCJ a outras esco-
las nas próximas edições do Câmara 
Mirim. A experiência deste ano de-
monstra que a ampliação da inicia-
tiva tende a ser um sucesso, dado o 
engajamento e participação dos alu-
nos da instituição de Sobradinho, a 
exemplo de Laura Alencar, 11 anos, 
presidente da reunião piloto na CCJ.

“Eu achei muito importante par-
ticipar de uma comissão, que vai ser 
muito bom para todos da sala.” Lau-
ra coordenou a votação de um dos 
três projetos de lei vencedores do 
Câmara Mirim 2014. Por 21 votos 
a favor e 1 contra, foi aprovada a 
proposta de Lívia Carneiro, de 12 
anos, de Belo Horizonte (MG), que 
incentiva a criação de minibiblio-
tecas por empresas a partir de um 
desconto de 1% sobre o Imposto de 
Renda devido.

A relatora da medida, a estudan-
te Sarah Guedes, 10 anos, sugeriu 
mudanças no texto. Entre elas, a 
oferta mínima de sete lugares nas 
minibibliotecas, a fim de acomodar 
toda uma família.

Professor - A escolha da turma 
para o projeto piloto veio do profes-
sor responsável pela classe, Carlos 
Campos, no programa Missão Pe-
dagógica no Parlamento. Carlos foi 
um dos seis vencedores do concurso 
nacional, com a iniciativa “Repúbli-
ca em Sala”, no qual os estudantes 
assumem diversas funções dos Três 
Poderes, do Banco Central e da im-
prensa.

Para a deputada Keiko Ota (PSB-
-SP), que acompanhou a “Reunião 

Mirim” na CCJ, ampliar o contato 
das crianças com o processo legis-
lativo é de grande importância.  “Eu 
tiro por mim. Eu, com 54 anos, tinha 
projeto forte, ganhei eleição, mas 
não sabia nada. Então, hoje vejo as 
crianças, começando cedo assim, 
quanto que o Brasil vai ganhar com 
tudo isso”, disse.

Sessão Mirim - O trabalho da tur-
ma de Sobradinho continua hoje, às 
9h30, no Plenário, na “Sessão Mi-
rim”, quando são esperadas 400 

crianças do 5º ao 9º ano. Elas vo-
tam outros dois projetos, além do 
das minibibliotecas. Um deles, de 
Francisco Quirino, de Ingazeira 
(PE), estabelece a criação de uma 
“Conferência Nacional Infanto-Ju-
venil dos Estudantes dos Ensinos 
Fundamental e Médio”. O outro, de 
Zack de Carvalho, de Serrinha (BA), 
visa a distribuir uma “Bolsa Cultu-
ra” a crianças, adolescentes e jovens 
que participem de forma amadora 
de projetos culturais

TRANSPARÊNCIA | Condecoração, concedida anualmente, é uma iniciativa da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle

Rede Sarah e TCE-PB receberão prêmio da Câmara
A Comissão de  Fiscalização 

Financeira e Controle da Câmara 
elegeu ontem as instituições que 
serão homenageadas com o Prê-
mio Transparência e Fiscalização 
Pública 2014. Os deputados de-
cidiram premiar a Rede Sarah de 
Hospitais de Reabilitação, na cate-
goria sociedade civil, e o Tribunal 
de Contas da Paraíba (TCE-PB), na 
categoria governamental.

A entrega da condecoração será 
feita no dia 9 de dezembro, às 10 
horas, no Plenário Ulysses Gui-
marães. O Prêmio Transparência 
e Fiscalização Pública, criado em 

2003 pela comissão, é concedido 
anualmente e busca valorizar as 
melhores experiências de trans-
parência adotadas por órgãos pú-
blicos e pessoas físicas e jurídicas.

Concorrentes - Os concorrentes 
ao prêmio são indicados por líde-
res partidários e presidentes de co-
missões permanentes da Câmara. 
Neste ano, dos doze votantes, dez 
elegeram a Rede Sarah e oito es-
colheram o Tribunal de Contas da 
Paraíba.

A Rede Sarah foi indicação do 
líder do PRB, deputado George 
Hilton (MG), que não compareceu 

à reunião. Na sua ausência, o de-
putado Márcio Marinho (PRB-BA) 
enalteceu o trabalho desenvolvido 
pela instituição hospitalar, que é 
referência nacional e internacional 
na reabilitação motora.

O presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira, deputa-
do Hugo Motta (PMDB-PB), que 
indicou o TCE-PB, justificou sua 
escolha devido ao trabalho do ór-
gão em incentivar o cidadão pa-
raibano para o exercício do con-
trole social, por meio do programa 
“Diálogo Público-PB – O TCE e o 
Controle Social”. Hugo Motta: TCE-PB incentiva cidadania

Foi aprovada proposta que incentiva a criação de minibibliotecas por empresas

Gabriela Korossy

Alexandra Martins
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VOTAÇÕES | Vagas são para compor quadros de funcionários de cinco fóruns criados em cidades do Distrito Federal

Plenário aprova novos cargos para TJDFT
O Plenário aprovou ontem o Pro-

jeto de Lei 7722/14, do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Terri-
tórios (TJDFT), que cria 580 cargos 
para complementar os quadros do 
tribunal. A proposta seguirá para o 
Senado.

O texto cria 355 cargos efetivos, 
a serem preenchidos por concur-
so público, divididos entre técnicos 
e analistas. Os salários iniciais são 
de R$ 4.575,16 para técnicos e R$ R$ 
7.506,55 para analistas. Também se-
rão criados 25 cargos em comissão 
CJ-3, que pagam R$ 10.352,52; e 200 
funções comissionadas (FCs) com 
remuneração entre R$ 1.567,95 e R$ 
3.434,43.

Fóruns - Os novos cargos vão 
compor os quadros de cinco novos 
fóruns criados em cidades do Dis-
trito Federal: Águas Claras, Recanto 
das Emas, Guará e Itapoã. O Fórum 
do Guará já foi finalizado, os demais 
estão em construção. As outras áreas 
do TJDFT que serão beneficiadas são 
varas especializadas, o núcleo de in-
formática e o setor responsável pela 
mediação e conciliação.

Foi aprovada uma emenda da Co-
missão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público para vincular a 
criação dos cargos à expressa autori-
zação da lei orçamentária.

O relator do projeto pela Comis-
são de Trabalho, de Administração e 

O presidente Henrique Eduardo 
Alves afirmou ontem que continuará 
dialogando com o governo federal, 
mesmo após a derrubada pelos depu-
tados do decreto da presidente Dilma 
Rousseff que criava a Política Nacio-
nal de Participação Social (Decreto 
8.243/14), na noite de terça-feira. O 
projeto de decreto legislativo (PDC 
1491/14)  que cancelou a proposta 
enviada pelo Executivo foi apresen-
tado pela oposição e teve o apoio de 
partidos da base.

Diante de notícias sobre uma pos-
sível crise entre o Planalto e o Le-
gislativo, Henrique Alves disse que 
o decreto tramitava na Casa, há três 
meses, sem acordo, e que tentou, por 
diversas vezes outro caminho de dis-
cussão. “Eu tentei, antes de votar o 
decreto, que o governo o retirasse e 
apresentasse via projeto de lei, para 
que as incorreções ou distorções nós 
pudéssemos, nesta Casa legislativa, 

aprimorar e refazer. Tentei muito, 
mas não consegui”, explicou.

Segundo Henrique Alves, não 
houve qualquer manobra da oposição 
e que a vontade democrática prevale-
ceu. “Votaram a favor da derrubada 
do decreto 19 partidos. Apenas três 
partidos votaram pela manutenção 
do texto. Então, não é uma ques-
tão só de oposição, muito menos de 
PMDB com oposição”. 

Ele disse ainda que já conversou 
com a presidente Dilma Rousseff 
para parabenizá-la pela reeleição e 
reforçou a disposição para o diálogo. 
“O que ela já disse, eu gostaria mui-
to de reforçar: diálogo permanente, 
com muita disposição, à exaustão.” 
O presidente Henrique Alves afirmou 
que, quando a presidente voltar de 
viagem, marcará uma reunião para 
que novas propostas possam ser dis-
cutidas e aprovadas, por acordo, na 
Câmara.

Henrique Alves reforça 
diálogo com o Executivo

PODERES | Reunião deve debater propostas de consenso

Serviço Público, deputado Policarpo 
(PT-DF), disse que os cargos vão per-
mitir a instalação dos novos fóruns e 
a melhoria do atendimento em varas 
especializadas. “Eles prestam servi-
ços em questões de extrema sensibi-
lidade e importância para a socieda-
de”, disse.

Já a relatora do projeto pela Co-
missão de Finanças e Tributação, de-
putada Erika Kokay (PT-DF), ressal-

tou que os novos fóruns vão dar mais 
acesso ao Judiciário para a população 
dessas comunidades.

A proposta também teve parecer 
favorável do relator pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ), deputado Izalci (PSDB-DF).

Projeto anterior - O TJDFT havia 
solicitado ao Congresso, em 2012, 
a criação de 2.666 cargos e funções 
por meio do Projeto de Lei 4312/12. 

A proposta acabou sendo retirada em 
agosto de 2013 porque o orçamento 
da instituição não comportaria o au-
mento de gastos com a criação dos 
postos de trabalho.

Em 2014, o tribunal optou por um 
número menor de cargos, o mínimo 
necessário para permitir o funciona-
mento dos cinco fóruns criados pelo 
TJDFT e melhorar outras estruturas 
que estavam deficitárias.

A votação da proposta sobre o orçamento impositivo foi adiada para a próxima terça pelo presidente Henrique Eduardo Alves

PMDB | Deputado voltará a comandar a bancada do partido

Eduardo Cunha é eleito 
líder pela segunda vez

O deputado Eduardo Cunha (RJ) 
foi reconduzido à liderança do PMDB 
em reunião da bancada realizada na 
manhã de ontem. Além de escolher 
a liderança, a bancada do segundo 
maior partido da Câmara discutiu a 
posição em relação à proposta de re-
forma política.

Referendo - Assim como os pre-
sidentes da Câmara, Henrique Edu-
ardo Alves, do Senado, Renan Ca-
lheiros e vários líderes partidários, 
Cunha já se manifestou contraria-
mente à ideia de um plebiscito sobre 
a reforma política. 

Ele defende um referendo popular 
depois que os deputados aprovarem 
a reforma, e não um plebiscito, como 
chegou a ser proposto pela presiden-
te Dilma Rousseff.

Para o deputado, a elaboração de 
plebiscitos com temas tão complexos 
não seria a melhor solução. “A ten-
tativa de substituição do Congresso 

Cunha defende referendo para reforma

em seu poder de legislar para con-
sultas populares não é uma medida 
que, acredito, tenha apoio no Parla-
mento”, afirmou.

Eduardo Cunha assumiu a lide-
rança do PMDB em fevereiro do ano 
passado. O deputado tem 56 anos, é 
economista e foi eleito para o quarto 
mandato consecutivo na Câmara dos 
Deputados.  

Gustavo Lima

Gustavo Lima
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Em depoimento à Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito (CPMI) 
que investiga irregularidades na Pe-
trobras, o atual diretor de Abasteci-
mento da estatal, José Carlos Cosen-
za, afirmou ontem que nunca ouviu 
falar em cartel de empresas para 
bancar esquema de propina, como foi 
citado pelo ex-diretor Paulo Rober-
to Costa, preso pela Polícia Federal 
por suspeita de participar de esque-
ma que teria desviado R$ 10 bilhões 
da petrolífera. “Desconheço a exis-
tência disso. Meu trabalho é condu-
zir o suprimento do País”, disse em 
resposta ao relator, deputado Marco 
Maia (PT-RS).

“Desde que assumi a diretoria da 
Petrobras, troquei, no máximo, três 
telefonemas com Paulo Roberto Cos-
ta”, afirmou Cosenza, em resposta se 
teria conversado com o ex-diretor e 
poderia ter mantido o suposto es-
quema de corrupção do antecessor. 
Ele também informou que se encon-
trou duas vezes pessoalmente com o 
ex-diretor. O líder do PPS, deputado 
Rubens Bueno (PPS-PR) disse que a 
resposta de Cosenza mudou depois 
de ele se lembrado que estava falando 
sob juramento e poderia responder 
por eventuais mentiras.

Já o líder do PT no Senado, Hum-
berto Costa (PE), elogiou a “postu-
ra firme” de Cosenza nas respostas. 

 DISCURSO

A deputada Maria do Rosário (PT-
-RS) afirmou na tribuna que o res-
peito à vontade popular manifesta-
da nas urnas é o princípio essencial 
que deve orientar a democracia. De 
acordo com a parlamentar, com o fim 
do processo eleitoral, “todos devem 
trabalhar pelo Brasil sem ceder aos 
discursos que desvalorizam os resul-
tados das eleições”.

“A democracia não é aquele go-
verno onde há vencidos e vencedo-
res, mas onde, escolhido um projeto 
e um governante, podemos trabalhar 
de forma unificada”, disse. Segundo 
ela, o Brasil decidiu não fazer conces-
sões em termos de desenvolvimento, 
direitos e democracia. 

“O País decidiu não dar nenhum 
passo atrás no programa de desen-
volvimento inaugurado em 2002 pelo 
presidente Lula”, declarou.

O Brasil, segundo Maria do Ro-
sário, tem construído um caminho 
próprio, considerando os desafios da 
era global para uma “inserção sobe-
rana e decente”.

“Ao longo dos últimos anos con-
quistamos importantes níveis de 
emprego, desenvolvemos políticas 
e investimentos em obras de infra-
estrutura e moradias. Trinta e seis  
milhões de brasileiros e de brasilei-
ras superaram a pobreza extrema e 
42 milhões chegaram à classe média. 
Sete milhões e trezentos mil chega-
ram ao ensino superior, ampliamos 
significativamente os investimentos 
em políticas sociais e educacionais 
inclusivas”, afirmou.

De acordo com a deputada, seu 
próximo mandato terá como priori-
dades a reforma política, a democra-
tização dos meios de comunicação, 
a educação e os direitos humanos. 
“Espero que reconheçamos em cada 
um a soberania da defesa de suas po-
sições, rejeitando, de forma unísso-
na, a intolerância, o desrespeito, as 
atitudes autoritárias e golpistas”.

A Comissão de Agricultura apro-
vou ontem a convocação do ministro 
de Minas e Energia, Edison Lobão, 
para explicar a venda de 51% da Com-
panhia Energética de Goiás (Celg) à 
Eletrobras. Ainda não há data para o 
depoimento. O pedido de convocação 
foi feito pelo deputado Ronaldo Caia-
do (DEM-GO), que considera apres-
sado o acordo para a federalização da 
Celg. Ele afirma que isso pode impac-
tar negativamente a distribuição de 
energia de Goiás. “Segundo noticia-
-se na imprensa, esse acordo – firma-
do entre o governo federal e o atual 
governador de Goiás – visa, especial-
mente, cobrir um rombo milionário 
resultante de má administração da 
máquina pública estadual.”

Caiado questiona ainda as avalia-
ções realizadas a respeito do patrimô-
nio da Celg. “Enquanto para a consul-

Depoimento de José Carlos Cosenza (E) foi criticado pela oposição e elogiado pelo PT

PETROBRAS | Cosenza afirma à CPMI que nunca soube da existência de irregularidades

Diretor diz a parlamentares 
desconhecer cartel e propina

“Não existe nenhum problema de o 
senhor ter tido contato com o Paulo 
Roberto. Primeiro porque ninguém 
sabia da existência desse esquema e 
segundo porque nada mais natural 
do que haver conversa de transição.”

Punições - Parlamentares da opo-
sição criticaram a falta de punições 
na Petrobras depois de Cosenza ter 
assumido o posto. “O senhor está lá 
desde abril de 2012 e nada aconte-
ceu?”, perguntou o deputado Anto-
nio Imbassahy (PSDB-BA). Cosenza 
disse que foram instaladas comissões 
internas para analisar todos os con-
tratos das obras de construção da re-
finaria Abreu e Lima, em Pernambu-
co, e do Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro, ambas sob investiga-
ção do Tribunal de Contas da União. 
“Estamos esperando o resultado para 

tomar alguma decisão”. 
Rubens Bueno criticou Cosenza 

por negar saber de irregularidades. 
“Até a presidente Dilma reconheceu 
que há desvios na Petrobras e o se-
nhor, que trabalha na área, não reco-
nhece?”, indagou. O deputado Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS) ironizou as 
declarações do diretor, dizendo que 
Cosenza foi “bem treinado” na Pe-
trobras para dar respostas evasivas. 

Já o deputado Afonso Florence 
(PT-BA) elogiou Cosenza por não 
cair em nenhuma “casca de bana-
na”. “O que estamos vivendo aqui é 
uma tentativa de 3º turno”, avaliou.
Cosenza negou conhecer o doleiro 
Alberto Youssef, preso na Operação 
Lava Jato, da Polícia Federal, e o de-
putado Luiz Argôlo (SD-BA). “Nunca 
estive nem com um nem com outro.” 

Caiado quer esclarecer avaliações da empresa e suposto rombo nas contas estaduais

COMISSÃO DE AGRICULTURA | Motivo é venda da Companhia Energética de Goiás à Eletrobras

Aprovada convocação de Edison Lobão

toria Delloite Brasil a Celg vale pífios 
R$ 400 milhões, estimativas feitas 
pela Universidade Federal de Goiás 
apontam o patrimônio da companhia 
em R$ 6,5 bilhões.”

O Conselho de Administração da 

Eletrobras aprovou em agosto a pro-
posta de aquisição do controle acio-
nário da Celg Distribuição. O acordo 
prevê o aporte de R$ 1,9 bilhão que 
será usado em investimentos e paga-
mento de dívidas da Celg.

Maria do Rosário: não há vencidos

Maria do Rosário 
pede união após 
as eleições

Gustavo Lima

Luis Macedo

Gabriela Korossy


