
www.camara.leg.br/camaranoticiasDisque - Câmara 0800  619  619

BRASÍLIA-DF, SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2014 CÂMARA DOS DEPUTADOS Ano 16 | Nº 3332

Orçamento recebe 
emendas de 85,3 
bi, a maioria para 
investimentos
Das emendas apresentadas à 
proposta orçamentária, 9.664 
são de deputados e senadores, 
e grande maioria destina-se a 
custeio e investimentos. Entre 
os órgãos, os ministérios da 
Saúde e das Cidades foram 
os principais beneficiados.  
O primeiro recebeu R$ 15 
bilhões em emendas. O 
segundo, R$ 11,3 bilhões.
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Comissão 
sugere plano 
educacional 
nas prisões

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Mercosul: aprovado órgão 
para direitos humanos 

Secretário do Tesouro 
defende política fiscal

Texto pede o indiciamento de 52 pessoas e o aprofundamento das investigações de 17 empresas suspeitas de fraude

A CPMI da Petrobras aprovou ontem, por 19 votos a 8, o relatório do 
deputado Marco Maia sobre fraudes na estatal. Os pedidos de indi-
ciamento incluem 23 pessoas que já são réus em processos na Justiça 

Federal do Paraná, derivados da Lava Jato. A comissão não chegou a 
votar o relatório paralelo feito por partidos da oposição, que critica-
ram a CPMI e chamaram de “chapa-branca” o texto de Maia. 

CPMI aprova parecer de Marco Maia

Indicação 
encaminhada pela 
Comissão de Educação 
ao Ministério da 
Justiça pede o 
plano de educação 
nas prisões, com 
determinação de 
metas e prazos. 
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Luís Macedo

Luiz Alves

A votação foi marcada por polêmica e 
críticas de parlamentares da oposição

Presídio de Ananindeua,
no estado do Pará
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O 1º vice-presidente da Câmara, 
deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), 
disse ontem, em discurso no Plená-
rio da Câmara, que sua candidatura 
à Presidência da Câmara não tem o 
apoio do governo. Chinaglia afirmou 
que nunca se valeu da sua condição 
de ex-líder do governo, por isso ne-
nhum jornalista tem autoridade para 
dizer “que este ou aquele candidato 
é do governo ou é da oposição, ou 
aquele que é carne e peixe ao mes-
mo tempo”.

As reportagens que o citam como 
candidato apoiado pelo governo, se-
gundo ele, “são uma tentativa de in-
terferir no resultado da disputa da 
Presidência da Câmara dos Depu-
tados”.

O deputado acrescentou que a 
vinculação de sua candidatura com 
o governo “é apenas uma avaliação, 
que é uma péssima conduta do jor-

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA | Também são candidatos ao cargo os deputados Eduardo Cunha e Júlio Delgado

Chinaglia: reportagens são tentativa de interferir no resultado da disputa

Chinaglia: candidatura independente do governo
nalismo brasileiro; ao invés de noti-
ciar, eles interpretam”. Ele afirmou 
ainda que “qualquer um que venha 
a se sentar naquela cadeira [do pre-
sidente] não tem esse direito, nem 
constitucional nem regimental [de 
ser governo ou oposição]. E, se al-
guém tentar, o Plenário vai segurar”.

Candidaturas - Arlindo China-
glia lançou sua candidatura na últi-
ma quarta-feira (17) com o apoio do 
PCdoB, do Pros e do PDT, além do 
próprio PT. No mesmo dia, o deputa-
do Júlio Delgado (PSB-MG) também 
lançou sua candidatura com o apoio 
do PSDB, do PV e do PPS, além do 
próprio PSB. 

O primeiro a se lançar oficial-
mente na disputa para a Presidên-
cia da Câmara foi o líder do PMDB, 
deputado Eduardo Cunha (RJ), com 
o apoio do Solidariedade, do PSC e 
do seu próprio partido.

Zeca Ribeiro

O PPS, o PSB, o SD e o PV lan-
çaram nesta semana um novo bloco 
parlamentar que funcionará na pró-
xima legislatura, chamado Esquerda 
Democrática.

As atividades do bloco irão além 
do Congresso, estendendo-se a as-
sembleias legislativas e câmaras de 
vereadores, semelhante a uma fede-
ração de partidos.

A junção das agremiações cria a 
segunda maior bancada da Câmara 
dos Deputados, com 67 parlamenta-
res. A união é menor apenas que a 
bancada petista, que terá 69 depu-
tados a partir do próximo ano.

O deputado Paulo Pereira da Sil-
va (SD-SP) afirmou que a união dos 
partidos é importante para discutir 
e votar assuntos de interesse popular 
e se apresentar como uma alternati-
va à polarização PT-PSDB. “A ideia 
dessa federação que construímos é 
apresentar essa alternativa”, disse.

Para o deputado Penna (PV-SP), o 
bloco deverá assumir uma oposição 
propositiva. “É evidente que não te-

O presidente da comissão espe-
cial da PEC 215/00, deputado Afon-
so Florence (PT-BA), comunicou, em 
Plenário, na quarta-feira, o cance-
lamento da votação do relatório do 
deputado Osmar Serraglio (PMDB-
-SC). O texto do relator é favorável à 
proposta, que submete ao Congresso 
a decisão final sobre a demarcação de 
terras indígenas no Brasil.

De acordo com o Regimento In-
terno da Câmara, como o parecer 
não foi votado pela comissão espe-
cial, a PEC será arquivada ao final 
desta legislatura.

O deputado Chico Alencar (Psol-
-RJ) afirmou que a proposta  retira 
direitos dos povos indígenas e recla-
mou que eles não estão sendo ouvi-
dos nos debates sobre o tema. 

TERRAS INDíGENAS

PEC que muda 
demarcação 
será arquivada

PPS, PSB, Solidariedade e PV lançam bloco
mos uma neutralidade suíça. Nós te-
mos dificuldades com o governo, mas 
temos mais interesse em propor con-
cretamente algo para o País, como 
discutir a matriz energética. São coi-
sas concretas: discutir a Amazônia, 
discutir o desenvolvimento sustentá-
vel, um outro modelo de desenvolvi-
mento”, declarou.

Eleições municipais - O líder do 
PPS, deputado Rubens Bueno (PR), 
afirmou que a união dos partidos 
também vai valer para as eleições 
municipais de 2016. “Esse bloco quer 
atuar nas eleições de forma unida, ou 
seja, orientando cada estado e cada 
município que atue em conjunto para 
que o bloco tenha um candidato para, 
com essas novas ideias e novos pro-
jetos, enfrentar o debate eleitoral”, 
afirmou.

Presidência da Câmara - Sobre a 
sucessão à Presidência da Câmara 
dos Deputados, os partidos do novo 
bloco não devem caminhar juntos. 
O SD declarou apoio à candidatura 
do deputado Eduardo Cunha (PMDB-

-RJ). O PSB anunciou candidatura 
própria, com o deputado Júlio Del-
gado (MG). O PV E o PPS também 
apoiam o candidato do PSB.

Bueno: bloco também valerá em 2016

Gabriela Korossy
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PETROBRAS | Mesmo com mudanças, oposição, que queria indiciar políticos e Graça Foster, diz que texto é “chapa-branca”

19 de dezembro de 2014

CPMI aprova relatório final com polêmicas 
A CPMI da Petrobras aprovou on-

tem, por 19 votos a 8, o relatório do 
deputado Marco Maia (PT-RS) que 
pede o indiciamento de 52 pesso-
as pelos crimes de participação em 
organização criminosa, lavagem de 
dinheiro e corrupção passiva, entre 
elas o ex-diretor de Abastecimento 
da estatal Paulo Roberto Costa, pre-
so na Operação Lava Jato da Polícia 
Federal. Desse total, 23 já são réus 
em processos na Justiça Federal do 
Paraná, derivados da Lava Jato. A co-
missão não chegou a votar o relatório 
paralelo feito pela oposição.

O texto de Maia, feito após sete 
meses de investigação e 23 depoi-
mentos, foi alterado na quarta-feira. 
Uma das mudanças detalhou os pedi-
dos de indiciamento e os crimes re-
lacionados. Segundo Maia, quando o 
relatório inicial, apresentado no últi-
mo dia 10, defendeu um pedido para 
o Ministério Público “aprofundar as 
investigações”, o significado real já 
era uma solicitação de indiciamento.

O relator também limitou a 17 
empresas o pedido para aprofundar 
as investigações para analisar se co-

meteram os crimes de formação de 
cartel, fraudes às licitações da Pe-
trobras, lavagem de dinheiro e paga-
mento de propinas a agente públicos.

Relatório “chapa-branca” - Parla-
mentares da oposição criticaram o 
resultado final. Para o líder do PPS 
na Câmara, Rubens Bueno (PR), “o 
relatório chapa-branca aprovado 
pela base do governo é um sinal de 
que não querem aprofundar qualquer 
tipo de investigação. O que eles que-
rem é passar a mão na cabeça, blin-
dar, jogar sujeira para baixo do tape-
te, lamentavelmente”.

Para Onyx Lorenzoni (DEM-RS), 
a única certeza do resultado é a ne-
cessidade de haver uma nova CPMI 
na próxima legislatura. “Precisamos 
de uma nova CPI, sem nenhuma dú-
vida, na expectativa de que o Parla-

mento se debruce para continuar as 
investigações.” Segundo ele, todo o 
acervo de informações da CPMI atual 
será transferido para a futura comis-
são ter “um patamar mínimo” para 
começar as investigações.

Relatório paralelo - Com a aprova-
ção do texto de Marco Maia, a comis-
são não chegou a analisar o relatório 
paralelo do deputado Carlos Sampaio 
(PSDB-SP) que pedia o indiciamento 
do deputado Luiz Argôlo (SD-BA), do 
deputado cassado André Vargas e de 
outras 58 pessoas. A lista também 
inclui a presidente da estatal, Graça 
Foster, o ex-presidente José Gabrielli 
e o tesoureiro nacional do PT, João 
Vaccari Neto. 

O texto, endossado por cinco 
partidos de oposição (PSDB, DEM, 
PPS, PSB e SD), também pedia ao 
Ministério Público para aprofundar 
a investigação e instaurar inquéri-
tos policiais envolvendo 36 pessoas, 
entre elas os deputados Eduardo da 
Fonte (PP-PE) e Nelson Meurer (PP-
-PR), e os senadores Fernando Collor 
(PTB-AL), Gleisi Hoffmann (PT-PR) 
e Humberto Costa (PT-PE). As pro-

vas obtido pela comissão não autori-
zam o indiciamento, segundo Sam-
paio, mas as pessoas devem ser mais 
investigadas.

Sampaio não sugeriu investiga-
ção ou indiciamento da presidente 
Dilma Rousseff ou do ex-presiden-
te Lula, como alguns parlamenta-
res da oposição pediram. Porém, ele 
afirmou que uma nova CPI sobre a 
Petrobras deverá investigar o en-
volvimento do Palácio do Planalto. 
“Os delatores, tanto Alberto Yous-
sef como Paulo Roberto Costa, fa-
zem menção a momentos específicos 
que evidenciam uma proximidade do 
Planalto com o núcleo criminoso ins-
talado na Petrobras.”,disse. O texto 
será entregue à Procuradoria-Geral 
da República.

O líder do PT no Senado, sena-
dor Humberto Costa, criticou o re-
latório da oposição. “Não houve zelo 
com a verdade dos fatos”, afirmou. 
Costa disse que ofereceu seus sigi-
los bancário, fiscal e telefônico para 
a CPMI. “Se houvesse coragem aos 
parlamentares da oposição, eles te-
riam me convocado para depor.”

Marco Maia propõe novas regras para licitações da estatal
O relatório do deputado Mar-

co Maia apresenta também uma 
proposta de novo regime de con-
tratação para as estatais. “Iden-
tificamos que um dos principais 
problemas enfrentados na práti-
ca de corrupção na Petrobras está 
ligado ao regime de contratação 
da estatal”, disse o relator. Entre 
as mudanças, o anteprojeto cria 
uma contratação semi-integrada 
em que as obras e serviços de en-
genharia sejam feitas com projeto 
básico aprovado. Esse será o do-

cumento de referência para orien-
tar os interessados a apresentarem 
suas propostas.

O contratado poderá inovar, 
em relação às soluções previstas 
no projeto básico, em itens como 
materiais, insumos e soluções 
técnicas, desde que apresente so-
luções melhores, seja em redução 
de custos, aumento de qualidade, 
diminuição do prazo de execução 
e facilidade de manutenção. “Essa 
flexibilidade é inovadora, mas 
perfeitamente alinhada ao espíri-

to modernizador do RDC [Regime 
Diferenciado de Contratações]”, 
afirmou Marco Maia.

Legislação atual - Desde 1998, 
a Petrobras adota um regime de 
contratações próprio, regido pelo 
Decreto 2.745/98, para simplificar 
as contratações de obras e servi-
ços, diferente da Lei de Licitações 
(8.666/93) e do Regime Diferencia-
do de Contratações (Lei 12.462/11), 
usados por outras estatais e por ór-
gãos da administração direta. Pelo 
decreto, as contratações não têm 

restrições para aditivos nem limi-
te para serem feitas na modalidade 
convite, sem edital e com mínimo 
de três participantes cadastrados 
ou não. A Petrobras admite que os 
valores das propostas fiquem entre 
15% e 20% acima do valor estimado 
para a obra.

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) já declarou o decreto in-
constitucional, mas a Petrobras 
continuou usando a norma graças 
a uma liminar ainda não julgada no 
Supremo Tribunal Federal (STF).

O relator Marco Maia mudou o 
texto inicial, mas não satisfez 
a oposição, que quer abrir 
uma nova CPI em 2015, para 
investigar o Palácio do Planalto

Complexo Petroquímico de Suape (PE) é uma 
das obras da Petrobras onde o TCU aponta 

irregularidades na contratação 

AI Suape
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O secretário do Tesouro Nacional, 
Arno Augustin, fez ontem uma de-
fesa da política fiscal do governo da 
presidente Dilma Rousseff. Segundo 
ele, a redução da meta de superavit 
primário e a mudança no cálculo do 
resultado, sancionada nesta semana, 
decorreram da decisão do governo de 
manter os gastos sociais, principal-
mente com saúde e educação, e com 
investimentos públicos.

A meta de superavit anunciada 
em fevereiro, de R$ 80,8 bilhões, 
foi reduzida em novembro para R$ 
10,1 bilhões. “Se não fizermos isso 
nos anos difíceis, a retomada depois 
será muito mais complexa”, disse o 
secretário, em audiência pública na 
Comissão Mista de Orçamento.

Ele ressaltou que poucos países 
integrantes do G20, que reúne as 
maiores economias do mundo, con-
seguirão fechar o ano com supera-
vit primário. Augustin apresentou 
uma planilha aos deputados e se-
nadores mostrando que economias 
como Japão, Reino Unido e Estados 
Unidos acumulavam, até outubro, 
deficit primário em relação ao Produ-

 DISCURSO

O deputado José Aníbal (PSDB-
-SP) criticou em Plenário o governo 
da presidente Dilma Rousseff. “Che-
go à minha maturidade política e ob-
servo incrédulo a grande obra desse 
governo: a decadência veloz das re-
lações políticas, o cinismo como ide-
ologia e o apodrecimento dos costu-
mes e das instituições republicanas.” 

Segundo Aníbal, a presidente 
“desperdiçou uma grande oportu-
nidade, e radicalizou o que havia de 
pior no governo Lula. A obra desse 
governo é uma colcha de retalhos de 
interesses nada republicanos, velhos 
ranços ideológicos, intervenções, 
teimosias e improvisos e muito vo-
luntarismo irresponsável”, disse.

“Dilma poderia deixar como lega-
do instituições sólidas e uma demo-
cracia cheia de vitalidade e em cons-
tante transformação. Ao contrário, 
deixará o País parado, a economia 
em ruínas, contas enroladas e um Es-
tado comido por parasitas”, afirmou.

José Aníbal recordou os avanços 
trazidos com a Constituição de 1988 
e com o Plano Real. Segundo o de-
putado, o Brasil precisa mudar muito 
mais e dar continuidade a diversas 
reformas interrompidas.

“Nesse exercício de reavaliação 
da trajetória, reforço os nossos pon-
tos de partida: espírito público, res-
ponsabilidade e ética. O que houve 
após o Plano Real foi um salto da ins-
titucionalização. O Brasil mudou e 
reencontrou a capacidade de crescer. 
Essa responsabilidade na condução 
dos destinos do País está na base de 
tudo o que conquistamos desde en-
tão”, declarou.

O parlamentar afirmou que, “ape-
sar da crise e de todas as dificuldades 
do momento”, se mantém confiante.

“Se não bastasse um cinismo dig-
no da ditadura, a presidente reeleita 
tenta, meio sem jeito, implementar 
o programa que demonizou na cam-
panha”, concluiu.

O secretário do Tesouro Nacional 
disse que o governo está estudando 
mudanças nas regras do seguro-de-
semprego, que enfrentou nos últi-
mos anos um forte aumento de gas-
tos. “De todos os pontos da despesa 
pública, esse é o que merece uma 
atenção mais detalhada”, afirmou 
Arno Augustin.

Ao lado do abono salarial, o segu-
ro-desemprego é uma das contas das 
despesas primárias que mais cres-
ceram nos últimos anos. Em 2009, o 
governo gastou R$ 19,6 bilhões com 

Regras do seguro-desemprego podem mudar
o seguro. Para este ano, a projeção 
mais recente aponta R$ 27,7 bilhões 
de despesa, um aumento nominal de 
41,3%.

Segundo Arno Augustin, esse au-
mento tem várias explicações eco-
nômicas, sendo uma delas o cresci-
mento da formalidade no mercado de 
trabalho – só tem acesso ao seguro-
-desemprego quem possui carteira 
assinada.

Ele disse, no entanto, que o au-
mento dos gastos preocupa. “Há um 
problema. Temos que fazer uma aná-

lise nas regras, no grau de controle”, 
afirmou o secretário do Tesouro.

O crescimento das despesas com 
o seguro-desemprego foi questio-
nado pelo deputado Izalci (PSDB-
-DF) e pelo senador Waldemir Moka 
(PMDB-MS).

O benefício do seguro-desempre-
go é pago ao trabalhador demitido 
sem justa causa, ao resgatado de tra-
balho análogo ao trabalho escravo, 
ao pescador artesanal em período 
de defeso e ao empregado domésti-
co dispensado sem justa causa.

ECONOMIA | Redução da meta garantiu políticas sociais, diz Arno Augustin

“Situação primária alta
não é a norma no mundo.
Poucos países têm primário
nessa situação de
dificuldades internacionais,
fortes e elevadas.” 
Arno Augustin, secretário do Tesouro

Secretário do Tesouro 
defende política fiscal

to Interno Bruto (PIB) de 6,3%, 3,5% 
e 3,4%, respectivamente. O Brasil, 
segundo ele, obteve superavit de 
0,2% no mesmo período.

“Situação primária alta não é a 
norma no mundo. Poucos países têm 
primário nessa situação de dificul-
dades internacionais, fortes e eleva-
das”, alegou.

Dívida bruta - Augustin defendeu 
também o conceito utilizado pelo go-
verno para medir a saúde fiscal do 
País, a chamada Dívida Líquida do 
Setor Público (DLSP). Alguns espe-
cialistas, incluindo o novo ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy, vêm pro-
pondo o uso de Dívida Bruta do Go-
verno Geral, que mostraria melhor 
a situação fiscal. A Dívida Bruta é 
calculada mensalmente pelo Banco 
Central (BC), mas não é usada como 
parâmetro pelo Executivo.

A diferença entre ambas é que a 
Dívida Bruta inclui apenas o passivo 
do estado junto ao setor privado, aos 
bancos públicos e ao resto do mundo, 
enquanto a DLSP retira do passivo 
os saldos a favor do governo, sendo 
o maior deles as reservas internacio-

nais do País. Entre 2010 e este ano, 
a DLSP caiu de 39,1% para 36,1% do 
PIB. Já a Dívida Bruta subiu de 53,4% 
para 62%, segundo os dados mais re-
centes.

Na reunião com a Comissão de Orçamento, Augustin disse que poucos países do G20 conseguirão fechar o  ano com superavit

Segundo Arno Augustin, o au-
mento da Dívida Bruta do Governo 
foi motivado pelas operações com-
promissadas do BC, que compra os 
dólares que entram na economia, 
trocando-os por real e reforçando 
as reservas, mas é obrigado a enxu-
gar o excesso de moeda para evitar 
a inflação. “Esse aumento [da Dívi-
da Bruta] não é negativo. É positivo, 
porque tem por trás dele um maior 
nível de reservas. Ele se faz relevante 
no momento de turbulências inter-
nacionais”, afirmou.

José Aníbal: Estado comido por parasitas

José Aníbal 
critica governo 
Dilma Rousseff

Gustavo Lima

Lúcio Bernardo Jr.
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ORÇAMENTO | R$ 75,6 bilhões foram apresentados pelas bancadas estaduais e comissões

19 de dezembro de 2014

Proposta recebeu 9,3 mil emendas 
de parlamentares para investimento

A proposta orçamentária de 2015 
(PLN 13/14), que tramita na Comis-
são Mista de Orçamento (CMO), re-
cebeu 9.664 emendas de deputados 
e senadores. O prazo para apresen-
tação das sugestões acabou na quar-
ta-feira (17). Do total das emendas, 
9.341 destinam-se à despesa, ou seja, 
são voltadas para gastos com inves-
timento e custeio.

Em valores, elas somam R$ 85,3 
bilhões, sendo que R$ 75,6 bilhões 
foram apresentados pelas bancadas 
estaduais e comissões da Câmara e 
do Senado. O restante (R$ 9,7 bi-
lhões) foi para as emendas indivi-
duais de deputados e senadores.

Somente estas últimas terão exe-
cução obrigatória, como determina 
o projeto da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) aprovado nesta 
quarta pelo Congresso Nacional.

Entre os órgãos, os ministérios da 
Saúde e das Cidades foram os prin-
cipais beneficiados pelas emendas. 
O primeiro recebeu R$ 15 bilhões. O 
segundo, R$ 11,3 bilhões. Educação 
vem em terceiro lugar, com R$ 9,9 
bilhões. No geral, os investimentos 
ficaram com a maior parte dos recur-
sos, R$ 67,9 bilhões.

Os parlamentares também apre-
sentaram 323 emendas à parte nor-
mativa da próxima lei orçamentá-
ria. São as chamadas “emendas ao 
texto”. A proposta orçamentária tem 
4.020 páginas. Uma pequena parte é 
normativa, com os números gerais 
do orçamento e regras de execução 
complementares à LDO. O restante é 
formado por tabelas com valores de 
receita e despesa.

Tramitação - As emendas serão 
distribuídas agora aos dez relatores 
setoriais que auxiliam o relator-geral 
do projeto do  da Lei Orçamentária 
Anual, senador Romero Jucá (PMDB-
-RR), na definição das despesas orça-
mentárias. As emendas individuais 
são todas incorporadas aos relató-
rios. As coletivas variam conforme 
a disposição de recursos dos relato-
res e negociações com as bancadas 
estaduais.

Os relatores terão que decidir as 
que serão acolhidas. Com base nisso, 
as consultorias de orçamento da Câ-
mara dos Deputados e do Senado Fe-
deral vão elaborar os relatórios que 
serão colocados em votação. Sem a 
decisão dos relatores, os consultores 
não têm como preparar esses textos.

Presidente da comissão quer votar relatórios setoriais 
O presidente da Comissão Mista 

de Orçamento, deputado Devanir Ri-
beiro (PT-SP), marcou reunião para o 
dia 22, às 14 horas, para análise dos 
relatórios setoriais. Este é o último 
dia de trabalho do Congresso Nacio-
nal, segundo a Constituição.

Ontem, o deputado Izalci (PSDB-
-DF) informou que a oposição só con-
cordará com a votação dos relatórios 
setoriais na segunda-feira se todos 
eles estiverem prontos. “Temos todo 
o interesse de votar a lei orçamentá-
ria. Mas para isso é preciso votar aqui 
todos os relatórios, e o governo preci-
sa convocar a sua base”, disse.

Mudança - O senador Romero 
Jucá apresentou uma alteração ao 
seu parecer preliminar, aprovado na 
Comissão de Orçamento na semana 
passada. A mudança, que terá que 
ser aprovada para integrar o pare-
cer, permite que as emendas indivi-
duais de deputados e senadores pos-
sam destinar recursos para despesas 
primárias obrigatórias, como gasto 
com pessoal, despesas discricionárias 
(não obrigatórias) relativas ao Pro-
grama de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e despesas financeiras. A mu-
dança atende a parlamentares que 

apresentaram emendas a despesas 
obrigatórias. Cada deputado e sena-
dor pôde apresentar R$ 16,3 milhões 
em emendas ao orçamento de 2015.

 Orçamento impositivo - Na terça-
-feira, o Plenário Congresso Nacional 
aprovou a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias de 2015. O texto retoma a exe-
cução obrigatória das emendas indi-
viduais de deputados e senadores ao 
orçamento federal. É o segundo ano 
consecutivo que a norma estabelece 

o orçamento impositivo das emendas 
individuais, que este ano vão somar 
R$ 9,7 bilhões. 

Na quarta, a Câmara dos Deputa-
dos aprovou, em primeiro turno, uma 
proposta que inclui a execução impo-
sitiva das emendas no texto consti-
tucional. Até que essa proposta seja 
definitivamente aprovada no Con-
gresso, a execução obrigatória das 
emendas dos parlamentares só é ga-
rantida pela LDO.

 DISCURSO

Vitor Paulo
destaca luta 
por idosos

O deputado Vitor Paulo (PRB-RJ) 
destacou em Plenário as bandeiras 
de seu mandato parlamentar nesta 
legislatura e os projetos de lei que 
apresentou na Câmara. De acordo 
com o deputado, a valorização dos 
idosos e das Forças Armadas foram 
as principais lutas a que se dedicou 
nos últimos quatro anos.

“Em parceria com dezenas de 
parlamentares de variadas colora-
ções partidárias, lutamos, incansa-
velmente, para arquitetar as condi-
ções que permitissem o avanço de 
três pontos fundamentais nas leis 
que regem os direitos dos idosos: pri-
meiro, o fim do fator previdenciário; 
segundo, o direito de se desaposen-
tar; terceiro, a suspensão da cobran-
ça da contribuição previdenciária de 
servidores públicos na inatividade e 
pensionistas”, informou.

O deputado, que presidiu a Frente 
Parlamentar em Apoio ao Idoso, afir-
mou que é preciso oferecer melhores 
condições de vida aos cidadãos com 
mais de sessenta anos de idade, “que 
tanto já ofereceram ao País”.

“Acredito que os investimentos 
nas Forças Armadas e na valoriza-
ção de seus militares seja um meio de 
instituir uma política de defesa na-
cional que realmente possa cumprir 
seu papel, defendendo a nossa pátria 
amada de forma estruturada. A se-
riedade com que procurei lidar com 
esses temas está estampada nas de-
zenas de proposições que apresentei 
e relatei ao longo do mandato, bem 
como nos pronunciamentos”, disse.

Vitor Paulo destacou ainda sua 
dedicação à juventude, à defesa dos 
direitos das mulheres e crianças, ao 
combate à violência e à exploração 
sexual, à defesa da vida, ao livre fun-
cionamento das instituições religio-
sas e seu posicionamento contrário 
ao aborto.

Vitor Paulo: idosos e Forças Armadas

Gustavo Lima

Ribeiro: análise de relatórios setoriais Izalci: oposição só vota o texto total

Fotos: Lúcio Bernardo Jr..
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PARLASUL | Várias propostas foram votadas pela Representação Brasileira, em áreas como saúde e segurança

Aprovado acordo entre Mercosul e Egito
Cinco mensagens presidenciais e 

um projeto de lei do Poder Execu-
tivo foram aprovados na terça-feira 
(16) pela Representação Brasileira no 
Parlamento do Mercosul (Parlasul).

Um dos itens principais é a men-
sagem que submete ao Congresso 
Nacional o Acordo de Livre Comér-
cio entre o Mercosul e o Egito. 

O acordo foi assinado na reunião 
do Conselho do Mercado Comum, in-
tegrado pelos presidentes dos países 
do bloco (Brasil, Argentina, Uruguai, 
Paraguai e Venezuela), e precisa ser 
ratificado pelo Congresso. Segundo 
o relator, Renato Molling (PP-RS), a 
medida representa um esforço das 
para ampliar as oportunidades de 
comércio e aproveitar as vantagens 
econômicas dos perfis das cadeias 

produtivas de bens e mercadorias 
de cada um dos parceiros.

Saúde - Já a Mensagem 354/14 
se refere à parceria entre o Brasil e 
a União de Nações Sul-Americanas 
(Unasul) para a criação do Instituto 
Sul-Americano de Governo em Saúde 
(Isags) na cidade do Rio de Janeiro. O 
objetivo, conforme o relator, deputa-
do João Ananias (PCdoB-CE), é unir 
esforços e implementar medidas para 
mudar o quadro atual da saúde nos 
países integrantes do bloco.

Democracia  - A Representação 
Brasileira no Parlasul aprovou ainda 
a mensagem  que institui regime de 
proteção à democracia nos países na 
Unasul (Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 

Venezuela); outra, que cria o Fundo 
Mercosul Cultural, e a que prevê a 
criação do Acordo de Defesa da Con-
corrência do Mercosul, substituindo 
Protocolo de Defesa da Concorrência 
do Mercosul, atualmente em vigên-
cia que apresentou poucos avanços.

Viaturas - Outro item aprovado é 
o PL 6643/13, que autoriza o Poder 
Executivo a doar 25 viaturas blinda-
das de combate para o Uruguai. O 
relator, deputado Vieira da Cunha 
(PDT-RS), ressaltou os altos cus-
tos do Brasil com a manutenção dos 
blindados desativados, razão pela 
qual defendeu a aprovação.

Agora, os textos serão remetidos 
à Comissão de Relações Exteriores, 
onde passam a tramitar como proje-
tos de lei.

Bloco pode ter 
Instituto de 
Direitos Humanos

A Comissão de Finanças apro-
vou proposta que estabelece a es-
trutura do Instituto de Políticas 
Públicas em Direitos Humanos 
(IPPDH) do Mercosul. O texto foi 
aprovado pelo Parlasul na Argen-
tina em 2012 e tramita na Câma-
ra por meio do Projeto de Decreto 
Legislativo 1292/13.

O relator, deputado Afonso 
Florence (PT-BA), disse que o pro-
jeto está de acordo com os obje-
tivos e ações do Brasil, “que cada 
vez mais se solidifica como refe-
rência na articulação para conso-
lidação dos direitos humanos”.

O funcionamento do IPPDH 
será financiado com contribuições 
dos órgãos e repartições governa-
mentais competentes na matéria 
em cada país. A definição da ins-
tância governamental responsá-
vel pela contribuição, bem como 
o montante, será determinada na 
decisão que aprovar o orçamento 
anual. O instituto poderá utilizar 
também recursos de contribuições 
de organizações não governamen-
tais e cooperação internacional.

Políticas públicas - O IPPDH foi 
criado em 2009 com o objetivo de 
desenhar políticas públicas em 
direitos humanos. A ideia é que 
os direitos humanos sejam o eixo 
fundamental da identidade e do 
desenvolvimento do Mercosul. O 
IPPDH terá sua sede em Buenos 
Aires, Argentina

Tramitação - A proposta, que 
tramita em regime de urgência, 
será votada pelo Plenário.

Santo Agostini elogia 
programa Anjos da Paz
O programa de recuperação 
de dependentes químicos 
de Alagoas Anjos da Paz 
foi citado por Onofre Santo 
Agostini (PSD-SC) como um 
modelo a ser seguido. Segundo 
o deputado, o programa 
desenvolvido em Alagoas, que 
prevê a internação voluntária 
ou involuntária, tem dado 
mais resultado que aquele 
lançado pelo governo federal. 

Desmatamento na Amazônia
Novo estudo do Instituto 
Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) denuncia 
a gravidade dos reflexos 
e prejuízos causados pelo 
desmatamento na Amazônia. 
Arnaldo Jordy (PPS-PA) 
apontou o quadro de estiagem 
no sudeste do Brasil, como 
um desses reflexos. Na 
Amazônia já são 1.626 km² de 
desmatamento, o equivalente 
à área do município de São 
Paulo, apontou o deputado.

Balanço das eleições
Marcus Pestana (PSDB-MG) 
fez um balanço das últimas 
eleições presidenciais. A 
democracia brasileira, na 
opinião do parlamentar, 
revelou sua solidez. No 
entanto, Pestana lamentou 
a forma como foi realizada a 
campanha, entre “calúnias 
e mentiras”. Para ele, o 
candidato derrotado Aécio 
Neves saiu das urnas como 
protagonista de um novo ciclo 
histórico brasileiro.

Pesquisas eleitorais
Ao questionar os institutos 
de pesquisa por resultados 
equivocados, José Stédile 
(PSB-RS) pediu seriedade na 
divulgação dos levantamentos. 
Segundo ele, muitos eleitores 
mudaram o voto influenciados 
por pesquisas que não condiziam 
com a realidade. Stédile disse 
que é preciso refletir sobre o 
papel desses levantamentos para 
que se limite sua divulgação e 
haja mais responsabilidade dos 
institutos.

PINGA-FOGO

Mercosur.int

Sede do Mercosul em 
Montevidéu, onde também 

funciona o Parlasul
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A Comissão de Educação enca-
minhou ao Ministério da Justiça in-
dicação para que o Poder Executivo 
elabore e encaminhe ao Congresso 
projeto de lei que institua um Pla-
no Nacional de Educação no Sistema 
Prisional (PNEP), com definição de 
metas e estratégias.

O presidente da comissão, depu-
tado Glauber Braga (PSB-RJ), autor 
da solicitação, afirmou que o cole-
giado teve a oportunidade de discu-
tir o possível plano em seminários 
e audiências públicas. “A comissão 
chegou à conclusão da necessidade 
de um plano educacional nas prisões 
para que tenhamos 100% de oferta 
com determinação de metas e pra-
zos”, disse.

De acordo com Glauber Braga, a 
ação “também abre o debate neces-
sário para aprimorar essa política 
que visa garantir o direito à educa-
ção e proporciona a reinserção dos 
egressos dos sistemas prisionais na 

O centenário de nascimento do 
político catarinense Jorge Lacerda foi 
lembrado em cerimônia no auditório 
Nereu Ramos da Câmara. Durante 
a solenidade, deputados e convida-
dos destacaram a honestidade e os 
principais feitos políticos de Lacerda 
como deputado federal e governador 
de Santa Catarina, e ressaltaram que 
sua morte num acidente aéreo, em 
1956, representou uma grande perda 
para a política brasileira.

O deputado Espiridião Amin (PP-
-SC), responsável pelo pedido de 
homenagem, lembrou a capacidade 
inovadora de Jorge Lacerda enquan-
to governador de Santa Catarina e 
também seu lado humano. “Inovar e 
empreender são duas lições do admi-
nistrador Jorge Lacerda que, acima 
de tudo, era capaz de se sentir a von-
tade conversando com autoridades e 
também com membros mais simples 
da sociedade”, disse. 

O deputado Edinho Bez (PMDB-
-SC) disse que a morte precoce de 
Jorge Lacerda foi uma grande perda 
para o País, e que sua honestidade 
tem de servir como inspiração para 
a política brasileira. “Foi uma grande 
perda pela sua competência e inteli-
gência, mas seu legado continua vivo 
em nossas memórias. Lacerda era um 
homem bom e honesto. Lembrar dele 
é muito bom para melhorar o nível de 
honestidade desta Casa”, declarou.

Deputados da Comissão de De-
senvolvimento Econômico vão rea-
valiar o PL 7200/14, que dá garan-
tias às concessionárias de veículos, 
em caso de rescisão de contrato pelos 
fabricantes.

Após audiência com represen-
tantes dos setores envolvidos, os 
deputados concluíram de que a atu-
al legislação já é suficiente para dar 
segurança às revendas autorizadas.

A audiência, solicitada pelo de-
putado Osmar Terra (PMDB-RS), 
chamou atenção para o risco, com a 
atual queda da demanda do mercado 
interno e da exportação, de que os 
fabricantes invalidem os contratos.

Terra acredita, no entanto, que 
o problema pode ser resolvido com 
acordos entre as partes. “A conces-
sionária faz um investimento enor-
me, só trabalhando com certas mar-
cas e, da noite para o dia, pode ficar 
sem o seu fornecimento. Por isso, 
alguns deputados propuseram uma 
lei que garanta, pelo menos, que 
não haja rescisão pura e simples dos 
contratos, mas eu acho que isso é 
desnecessário.” Para Osmar Terra, 
é possível chegar a um acordo sem 
necessidade de uma lei.

Aprimoramento - Durante a reu-
nião, os representantes de impor-
tadores, de fabricantes e de distri-

MEMÓRIA

Ex-governador 
catarinense 
Jorge Lacerda é  
homenageado

Importadores, fabricantes e distribuidores defenderam a aplicação da lei

COMÉRCIO | Após debate, comissão conclui que a atual legislação já dá segurança às revendas

Garantia a concessionárias não tem consenso

buidores de veículos defenderam a 
aplicação e o aprimoramento da Lei 
Ferrari (6.729/79), que trata da con-
cessão comercial entre produtores e 
distribuidores, para que sejam mais 
claras as relações com as produtoras.

O presidente da Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), Luiz Moan 
Yabiku Júnior, mencionou as atuais 
regulamentações e garantiu que o 
diálogo tem sido eficiente. “Existe 
toda uma legislação que já regula e 
equilibra as relações entre monta-
doras e suas concessionárias”, disse. 

O autor do projeto, deputado La-
ércio Oliveira (SD-SE), afirmou que 
as concessionárias têm sido preju-
dicadas pela concorrência acirrada 
e pela falta de garantias das marcas 
que vendem. Mas, após o debate, re-
conheceu que o projeto precisa ser 
mais discutido. “A intenção é contri-
buir para o que o setor se fortaleça 
ainda mais”, disse, ao sugerir que de-
putados peçam vista do projeto “para 
aprofundar a discussão”.

O projeto continua em análise, e 
o parecer do relator, Henrique Oli-
veira (SD-AM), é pela aprovação.

Segundo a Unesco, no Brasil, 50% da população carcerária é reincidente

DIREITOS HUMANOS | Iniciativa visa facilitar a reinserção de ex-detentos na sociedade

Comissão pede criação do plano 
de educação no sistema prisional

sociedade, sendo neste sentido, tam-
bém, uma ação que favorece a segu-
rança pública”.

Seminário - A comissão realizou 
em abril deste ano um seminário que 
reuniu representantes de governos e 
especialistas no assunto. Os parti-
cipantes discutiram a necessidade e 

importância de os presos terem aces-
so a educação de qualidade. De acor-
do com dados da Unesco, no Brasil, 
50% da população carcerária é rein-
cidente. O percentual demonstra o 
fracasso das instituições prisionais e 
aponta claramente para a necessida-
de de mudanças na estrutura atual.

Jorge Lacerda foi deputado 
federal e governador de 
Santa Catarina, e faleceu em 
acidente aéreo em 1956

Carvão - O presidente da Câma-
ra, Henrique Eduardo Alves, enviou 
mensagem ao Plenário elogiando as 
habilidades de Jorge Lacerda. “Foi 
médico, advogado e jornalista, mas 
foi na política que conseguiu pacifi-
car todo o seu repertório de vários 
anos de estudo e atividades profis-
sionais. Participou ativamente na 
elaboração do Plano do Carvão Na-
cional, e como governador deixou 
expressiva contribuição para o apri-
moramento educacional do povo de 
Santa Catarina”, afirmou.

Além de deputados, outros con-
vidados estiveram presentes na ce-
rimônia, como o jornalista Moacir 
Pereira, que lançou na ocasião o livro 
“Jorge Lacerda: jornalista, humanis-
ta e estadista”.

Luis Alves

Zeca Ribeiro
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SERVIÇO PÚBLICO | Saúde, educação e segurança pública são os setores com a previsão de novas vagas

Aprovada criação de 11 mil cargos federais
A Comissão de Finanças e Tri-

butação aprovou o Projeto de 
Lei 6244/13, do Executivo, que cria 
11.028 cargos na administração pú-
blica federal em diversas áreas da 
saúde, educação e segurança pú-
blica.

O relator na comissão, deputado 
Manoel Júnior (PMDB-PB), foi favo-
rável à proposta, segundo a qual o 
provimento dos cargos criados será 
realizado de forma gradual.

Segundo o relator, após a reali-
zação dos correspondentes concur-
sos públicos, o que deverá ocorrer 
gradativamente a partir de 2015, o 
impacto anual da medida está es-
timado em, aproximadamente, R$ 
958 milhões.

Saúde - De acordo com a propo-
sição, serão criados, no quadro de 
pessoal da Agência Nacional de Saú-
de (ANS), 127 cargos de especialista 
em regulamentação de saúde suple-
mentar e 87 cargos de analista ad-
ministrativo. Estão previstos cargos 
também para a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e para 
a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Na área da educação, o texto cria 
5.320 cargos de professores do en-
sino superior e de 2.008 técnicos 
administrativos em educação. O 
Executivo também pretende trans-
formar 1.977 cargos vagos de téc-

Reintegração 
de servidores

Foi aprovada pela Comissão de 
Finanças e Tributação proposta que 
permite a reintegração ao serviço 
público federal de ex-servidores que 
trabalhavam em entidades da admi-
nistração indireta da União extintas 
durante o governo Collor.

O relator, deputado Akira Otsubo 
(PMDB-MS), defendeu a aprovação 
do substitutivo da Comissão de Tra-
balho, de Administração e Serviço 
Público ao Projeto de Lei 3846/08, 
do ex-deputado Acélio Casagrande.

O texto amplia o rol dos benefi-
ciados pela chamada Lei da Anistia 
dos Servidores Públicos (8.878/94). 
A Lei 8.029/90 extinguiu 22 autar-
quias, fundações, empresas públi-
cas e sociedades de economia mista, 
como a Empresa de Portos do Bra-
sil (Portobrás), a Empresa Brasilei-
ra de Transportes Urbanos (EBTU) e 
a Companhia Brasileira de Projetos 
Industriais (Cobrapi), entre outras.

O projeto, que tramita em regime 
de prioridade, ainda será analisado 
pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania antes de seguir 
para votação no Plenário.

nico-administrativo em educação 
das instituições federais de ensino 
superior em número igual de cargos 
com perfis adequados às necessida-
des institucionais.

Polícias - A proposta contempla 
ainda a criação de cargos para os de-
partamentos de Polícia Federal e de 
Polícia Rodoviária Federal, sem au-
mento de despesa, mediante contra-
partida de extinção de cargos vagos.

Para a Polícia Federal, o Executi-
vo propõe criar cargos de engenhei-
ro, arquiteto e psicólogo. Já para a 
Polícia Rodoviária Federal, é pre-
vista a criação para administrador, 
engenheiro, estatístico e técnico de 
comunicação social.

Tramitação - Em caráter conclu-
sivo, o projeto ainda será analisa-
do pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

A Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) é um dos órgãos que terão novos cargos

HOME OFFICE | O projeto prevê restrições de atividades com eventuais riscos à saúde e à segurança pública

Comissão regulariza trabalho feito em casa
A Comissão de Desenvolvimento 

Urbano da Câmara aprovou projeto 
de lei (PL 4481/12) que regulariza a 
situação de pessoas que trabalham 
em casa, possibilitando a elas o re-
gistro no Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ) com endereço re-
sidencial.

Pelo texto do projeto, é livre o 
exercício em casa de profissão libe-
ral, mas com restrições quanto às 
atividades com eventuais riscos à 
saúde e à segurança pública.

Segundo o autor da proposta, se-
nador Cícero Lucena (PSDB-PB), a 
modalidade de trabalho home office, 
que traduzida quer dizer “escritório 
em casa”, esbarra em legislações mu-
nicipais, obrigando muitos empreen-
dedores terem gastos desnecessários 
de aluguel ou compra de imóveis.

Tendência mundial - O relator na 
comissão, deputado Heuler Cruvi-
nel (PSD-GO), apresentou parecer 
pela aprovação, argumentando que 
o home office é uma tendência mun-
dial e ajuda na melhoria da qualidade 
de vida das pessoas.

“Essa modalidade de trabalho é 
cada vez mais comum nas grandes 
cidades, pois apresenta inúmeras 
vantagens, como redução do stress, 
flexibilidade de horário, melhora da 
qualidade da alimentação cotidiana, 
aumento da motivação e da produti-

vidade e redução de custos de trans-
porte e com a compra ou aluguel de 
imóveis”, afirmou.

Mais produtividade - Dora Carva-
lho tem um fábrica de bolos em casa 
desde 2010. Uma das principais van-
tagens de se trabalhar em casa, na 

opinião de Dora, é o tempo se tornar 
mais produtivo.

“Eu consigo conciliar o meu tra-
balho com alguma outra coisa que 
eu precise resolver: filhos, as coisas 
de casa que eu tenho que adminis-
trar”, explicou. “Então, trabalhan-
do em casa, eu consigo deixar tudo 
funcionando ao mesmo tempo. Se eu 
tivesse que ir para uma loja ou um 
ateliê fora e tivesse que voltar para 
casa para cuidar das coisas domésti-
cas, eu ia perder muito tempo, então 
trabalhando em casa eu ganho muito 
tempo”, disse.

Tramitação - Agora o projeto se-
gue para análise conclusiva nas co-
missões de Trabalho; e de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.

O escritório em casa esbarra em leis municipais que trazem gastos desnecessários

“Essa modalidade de trabalho 
apresenta vantagens como 
redução do stress, flexibilidade 
de horário, melhora da 
alimentação cotidiana.”
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