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Parlamentares 
instalam comissões 
e elegem presidentes 
para este ano
Dos 23 colegiados permanentes, 
apenas o de Direitos Humanos 
adiou votação. Será dia 11.

Durante a comissão geral realizada pelo Plenário 
da Câmara sobre as crises hídrica e energética, o 
ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, re-
conheceu que a situação atual é grave, mas “admi-

nistrável”. No encontro, o presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, anunciou a criação, por sugestão 
do deputado Givaldo Vieira, de comissão especial 
destinada a debater a falta de água no País. | 4 e 5 

Em debate, ministro cita situação grave, 
mas descarta racionamento de energia

Deputados 
convocam Cid 
Gomes para 
explicações

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Medida, prevista em PEC votada em primeiro turno, será válida somente para os ministros de tribunais superiores

O Plenário aprovou ontem o texto do Senado para a Proposta de Emen-
da à Constituição 457/05, que aumenta de 70 para 75 anos a idade da 
aposentadoria compulsória de ministros do Supremo Tribunal Federal, 

do Tribunal de Contas da União e dos demais tribunais superiores. A 
discussão da proposta dividiu as opiniões. Para os demais servidores, 
a aplicação do novo limite dependerá de uma lei complementar.

Câmara aprova aposentadoria aos 75
| 3

| 3

| 2

Luis Macedo

Ladeado pelo deputado Sarney Filho e
pelo presidente Eduardo Cunha, o ministro
Eduardo Braga fala na comissão geral

Projeto sobre 
dívidas no 
futebol recebe 
emendas | 2

Alexandre Macieira  - Riotur
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O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, aceitou on-
tem três pedidos de criação 
de comissões parlamenta-
res de inquérito (CPIs). Uma 
para apurar a violência con-
tra jovens negros e pobres; 
outra para investigar a re-
alidade do sistema carcerá-
rio no Brasil; e uma terceira 
para averiguar a máfia de ór-
teses e próteses no País.

Cunha rejeitou outros 
três pedidos de CPIs. São 
elas: as que apurariam o re-
flexo da divulgação de pes-
quisas eleitorais no resultado 
das eleições; irregularidades 
nos planos de saúde; e as 
causas da violência no Brasil.

O argumento de rejeição 
foi o mesmo para todos os 

Reforma política
A comissão especial da Re-
forma Política realiza pa-
lestra com a participação 
dos deputados Marcelo Cas-
tro, relator da PEC 344/13 
e apensadas na comissão, 
e Esperidião Amin, relator 
das propostas na Comissão 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. Plenário 9, 9h

Ciência e tecnologia
Comissão geral com o mi-
nistro da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, Aldo Rebelo, 
sobre as prioridades da pas-
ta. Plenário Ulysses Guima-
rães, 10h 

Comunicação parlamentar
O PCdoB organiza encontro 
sobre comunicação parla-
mentar. Plenário 5, 14h

Os deputados têm prazo 
até a próxima quarta-feira 
(11) para apresentar emen-
das de Plenário ao projeto 
que institui a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal do Esporte. 
No mesmo dia o texto será 
colocado em votação, dez 
meses após ter sido aprovado 
em uma comissão especial.

A data de votação foi 
definida pelos líderes par-
tidários. O projeto já está 
tramitando com urgência, 
aprovada no final de feverei-
ro pelos deputados. O relator 
do projeto, deputado Otavio 
Leite (PSDB-RJ) acredita que 
a proposta receberá muitas 
emendas. Mas ele está pre-
parado para apresentar logo 
seu parecer, para que o texto 
seja aprovado no mesmo dia.

Desde que o projeto saiu 
da comissão especial, em 
maio do ano passado, o re-
lator vem costurando um 

Responsabilidade do Esporte: emendas até dia 11
acordo entre os deputados, 
os clubes de futebol, as fede-
rações e os atletas para che-
gar a um texto de consenso. 
“O projeto está praticamen-
te redondo. Estamos aos 43 
[minutos] do segundo tem-
po. Ele está apto para ir ao 
Plenário.”

O substitutivo aprovado 
pela comissão especial traz, 
entre outros pontos, regras 
para renegociação das dí-
vidas dos clubes de futebol 
com o poder público. O rela-
tor estima que hoje elas es-
tejam na casa dos 4 bilhões 
de reais, número que reúne 
débitos com a Receita Fe-
deral (incluindo contribui-
ções previdenciárias), com 
o FGTS e com a Timemania.

Prazo - Um dos pontos 
que poderão ser alterados 
pelo Plenário é o prazo de 
pagamento das dívidas tri-
butárias. O texto da comis-

são especial prevê 25 anos, 
com a Taxa de Juros de Lon-
go Prazo (a TJLP) embutida 
nas prestações. O prazo pode 
ser reduzido para 20 anos, 
com outro tipo de índice fi-
nanceiro, como a Selic.

Para o relator, a renego-
ciação das dívidas dos clubes 
é um passo importante para 
sanear o futebol brasileiro. 
Além disso, permitirá ao es-

tado recuperar o que hoje 
não vem sendo pago. “Se a 
gente parcelar em 240 vezes, 
o poder público vai receber 
cerca de R$ 160 milhões por 
ano. E o que é que recebe 
hoje? Nada, praticamente 
nada. Estamos recuperan-
do um ativo do poder públi-
co que hoje está impossível 
de ser consolidado. O proje-
to tem esse condão, de tra-
zer para a possibilidade real 
uma arrecadação que hoje 
não existe.”

Leite afirmou que será 
mantida a parte do texto 
que rebaixa de divisão o clu-
be que não pagar os tributos 
(novos e antigos).

Ele disse ainda que a vo-
tação de quarta é uma opor-
tunidade de os deputados 
que estrearam este ano na 
Câmara participarem dos 
destinos do futebol brasi-
leiro.

Os problemas no sistema carcerário serão investigados por uma comissão parlamentar de inquérito

Câmara aceita pedidos de três novas CPIs
Serão investigados a violência contra jovens negros pobres, o sistema carcerário e a máfia de órteses e próteses

requerimentos: a ausência de 
fato determinado que justifi-
casse as investigações.

Por enquanto, está fun-
cionamento na Câmara 
apenas a CPI da Petrobras. 

Outros quatro pedidos de 
criação de CPIs ainda depen-
dem de análise de Cunha. 

Ivaldo Cavalcante
Eles tratam da desestrutu-
ração do setor elétrico; da 
violência contra as mulhe-
res; dos crimes cibernéticos; 
e da crise de água no Brasil.

Normas - Pelo Regimento 
Interno, só podem funcionar 
ao mesmo tempo no máxi-
mo cinco CPIs. Mas outras 
comissões poderão ser ins-
taladas mediante aprovação 
de projeto de resolução.

As CPIs destinam-se a in-
vestigar fato de relevante in-
teresse para a vida pública e 
para a ordem constitucional, 
legal, econômica ou social do 
País. Têm poderes de inves-
tigação equiparados aos das 
autoridades judiciais, como 
determinar diligências e in-
quirir testemunhas.

Deputado Otavio Leite

Zeca Ribeiro
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PT e PMDB, os maiores da base, ficaram em lados opostos em relação à ampliação da idade para todos os servidores

Aposentadoria aos 75, só para tribunal superior
5 de março de 2015

A proposta de emenda à Constituição ainda deverá ser votada pelos deputados em segundo turno 

Câmara convoca Cid Gomes para explicar declarações
POLÍTICA

Foi aprovado ontem, por 
280 votos a favor e 102 con-
trários, requerimento que 
convoca o ministro da Edu-
cação, Cid Gomes, para ex-
plicar declarações dadas du-
rante visita à Universidade 
Federal do Pará, em que ele 
se refere aos parlamentares 
como “achacadores”. Se o 
ministro não vier, pode so-
frer processo por crime de 
responsabilidade.

Cid Gomes teria dado a 
seguinte declaração: “Tem 
lá [no Congresso] uns 400 
deputados, 300 deputados 
que, quanto pior, melhor 
para eles. Eles querem é que 
o governo esteja frágil por-
que é a forma de eles achaca-
rem mais, tomarem mais, ti-
rarem mais dele, aprovarem 
as emendas impositivas.”

O último ministro con-
vocado para falar em Plená-
rio foi Antônio Cabrera, da 

Domingos Neto: frase do ministro foi tirada do contexto

Agricultura, em 1991.
A convocação foi pedida 

pelo DEM. O líder do partido, 
deputado Mendonça Filho 
(PE), disse o ministro tem 
de apontar quem seriam os 
“achacadores”. Caso contrá-
rio, ofende todos os parla-
mentares. “Ele tem de dizer 
ao Brasil quem achacou, de 
que forma isso aconteceu e 
em que circunstâncias.”

PMDB, PR, PP, PSD, 
PSDB, SD, Psol, PPS e PSC 
apoiaram a medida. PDT, 
PT, Pros e PCdoB votaram 
contra.

O líder do PMDB, Leonar-
do Picciani (RJ), considerou 
as declarações graves. “Não 
pode qualquer ministro, seja 
ele quem for, de qual parti-
do for, imputar acusações em 
relação a esta Casa.”

Diálogo - O líder do go-
verno, José Guimarães (PT-
-CE), pediu que as declara-

ções não fossem convertidas 
em crise entre os partidos 
da base. “Foi uma declara-
ção infeliz, e eu prefiro tra-
balhar para que o ministro 
venha aqui e esclareça tudo 
para retomarmos o diálogo.”

O líder do Pros, Domin-
gos Neto (CE), que é do par-
tido do ministro, defendeu 

Cid Gomes. Neto explicou 
que a fala merece uma con-
textualização, pois foi “pin-
çada” em um debate sobre a 
não votação do Orçamento 
de 2015 e a relação entre o 
Legislativo e o Executivo. 
“Ele estava respondendo às 
reivindicações de alunos, di-
zendo que os problemas le-

vantados não eram da alçada 
do Executivo, mas do Legis-
lativo. E a frase foi tirada do 
contexto”, disse.

Novo órgão - Antes de 
anunciar a votação do re-
querimento, o presidente 
Eduardo Cunha disse que 
não iria pautar o PL 4372/12, 
que cria o Instituto Nacional 
de Supervisão e Avaliação da 
Educação Superior. Segundo 
ele, se o governo quiser que 
o projeto seja pautado, terá 
de usar a urgência constitu-
cional. A proposta teve a ur-
gência aprovada anteontem, 
mas não provoca o tranca-
mento da pauta.

José Guimarães apelou 
para que o projeto, que  é 
prioridade do Ministério da 
Educação, não fosse prejudi-
cado. Cunha respondeu que 
a decisão é regimental e que 
“cabe à Presidência [da Câ-
mara] colocar a pauta”.

Gustavo Lima

O Plenário aprovou on-
tem, em primeiro turno, a 
proposta que aumenta de 70 
para 75 anos a idade de apo-
sentadoria compulsória dos 
ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), dos tribu-
nais superiores e do Tribunal 
de Contas da União (TCU). A 
proposta foi aprovada com 
317 votos favoráveis, 131 con-
trários e 10 abstenções.

A aposentadoria compul-
sória aos 75 anos poderá ser 
ampliada para todos os ser-
vidores públicos por uma lei 
complementar a ser discuti-
da pelo Congresso. O texto 
aprovado ontem é o projeto 
original enviado pelo Senado.

A mudança ainda precisa 
ser votada em segundo tur-
no. A alteração tem impacto 
na composição, entre outros, 
do STF. Pela regra atual, até 
2018, cinco ministros alcan-
çarão 70 anos e serão apo-
sentados. Dessa forma, a 
presidente Dilma Rousseff 
terminaria o mandato tendo 
escolhido a maioria dos mi-
nistros. Com a ampliação da 
aposentadoria, ela perderia 
esse poder de escolha.

PT e PMDB, os maiores 
partidos da base governista, 

ficaram em lados opostos na 
votação. O PT foi derrotado 
na defesa do texto da Câma-
ra, que amplia a aposentado-
ria de todo o serviço público.

Casuísmo - Petistas tam-
bém defenderam a votação 
de um novo texto, que esta-
belece mandatos para os ma-
gistrados. Para o deputado 
Henrique Fontana (PT-RS), a 

mudança vai beneficiar quem 
está no STF atualmente e, por 
isso, seria “casuísmo”. “É a 
mesma coisa de a comissão 
da reforma política decidir au-
mentar o mandato de todos os 
governadores, deputados e da 
presidente por cinco anos sem 
novas eleições”, disse.

O deputado Paulo Tei-
xeira (PT-SP) afirmou que a 

mudança na aposentadoria 
pode congelar as decisões 
dos tribunais superiores, 
comprometendo a evolução 
da interpretação das leis.

Teste - O líder do PMDB, 
deputado Leonardo Piccia-
ni (RJ), negou que haja inte-
resses ocultos na mudança e 
disse que a intenção é aplicar 
a aposentadoria de 75 anos 

como teste para os magistra-
dos antes de estender o limite 
para todos os servidores. 

“Não há conspiração. 
Vamos fazer esse teste nos 
tribunais superiores, vis-
lumbraremos o impacto, e 
podemos decidir por ampliar 
na discussão da lei comple-
mentar”, explicou. 

A oposição também 
apoiou a medida. O líder do 
DEM, Mendonça Filho (PE), 
disse que a proposta vai im-
pedir o “aparelhamento” do 
STF. “Se o PT se instala no 
Supremo e tem lá uma reser-
va para atender a sua ideolo-
gia, é melhor fechar o País. 
É preciso ter Judiciário inde-
pendente”, disse. 

A Associação dos Magis-
trados Brasileiros é contra o 
texto aprovado. A instituição 
aponta que a PEC vai aumen-
tar, de 17 para 22 anos, o tem-
po médio em que um minis-
tro ficará no STF.

Mesa - O presidente Edu-
ardo Cunha anunciou a apo-
sentadoria do secretário-ge-
ral da Mesa, Mozart Vianna, 
após 40 anos na Câmara. Ele 
será substituído por Sílvio 
Avelino. Mozart foi aplaudi-
do de pé pelo Plenário.

Gustavo Lima
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O deputado Sarney Filho, o ministro Eduardo Braga e o presidente Eduardo Cunha, na comissão geral 

Eduardo Braga disse, em comissão geral sobre as crises hídrica e energética, que a situação é grave, mas “administrável”

Ministro descarta racionamento de energia
O ministro de Minas e 

Energia, Eduardo Braga, ne-
gou ontem a possibilidade 
de que o País esteja sujeito a 
um racionamento de energia 
elétrica por conta dos baixos 
níveis dos reservatórios das 
usinas hidrelétricas. Na co-
missão geral sobre as crises 
hídrica e energética, no Ple-
nário da Câmara dos Depu-
tados, o ministro reconheceu 
que o momento é grave, po-
rém “administrável”.

Na sessão, o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, 
anunciou a criação de uma 
comissão especial destinada 
a estudar e debater os efei-
tos da crise hídrica no Brasil, 
atendendo ao pedido do depu-
tado Givaldo Vieira (PT-ES). O 
presidente disse esperar que o 
Congresso, em harmonia com 
os demais Poderes, possa en-
contrar soluções.

Média ruim - De acordo 
com o ministro, o nível de 
chuvas em janeiro de 2015 foi 
o pior dos últimos 82 anos e, 
ao longo de 2014, a média de 
chuvas foi muito ruim. Com 
isso, houve uma redução drás-
tica dos reservatórios de água. 
“Em 2015, mesmo estando 
com os reservatórios abaixo 
dos níveis de 2001, quando 
houve racionamento, esta-
mos conseguindo manter o 
fornecimento de energia, em 
função da robustez do sistema 
e da segurança energética.”

Conforme o ministro, o 
risco de racionamento de 
energia nas regiões Centro-
-Oeste e Sudeste hoje é de 
6,1% (1,1 ponto percentual 
acima do risco estrutural mí-
nimo calculado para o siste-
ma, que é de 5%). 

Ele destacou que a chance 
de racionamento hoje é menor 
do que na crise de 2001, quan-
do o índice chegou a 14,8%. 
Braga explicou que, em com-
paração com 2001, houve não 
só um aumento da capacida-
de de geração de energia do 
País, como a diversificação 
dessa geração, especialmen-
te a partir de 2010. 

O ministro acrescentou 
que, neste ano, o governo 
continuará investindo em usi-
nas térmicas, biomassa, ener-
gia eólica (gerada pelo vento) 
e solar. Entre as ações previs-
tas, está a desoneração de PIS 
e Cofins para os equipamen-
tos de energia solar.

Apagão - Em relação ao 
apagão de 19 de janeiro, que 
atingiu dez estados e o Dis-
trito Federal, Braga reiterou 
que houve “limitação no es-
coamento da energia do Norte 
para a Região Sudeste, fazen-
do com que o sistema tivesse 
de cortar carga”. 

Porém, segundo ele, é jus-

tamente o fato de o Brasil hoje 
dispor de um sistema elétrico 
que interliga as diversas ba-
cias hidrográficas que confere 
a possibilidade de administrar 
o setor.

“Muitos confundem apa-
gão com racionamento”, disse 
Braga. “Não estamos vivendo 
este momento”, comentou.

“Esperamos, com uma sé-
rie de medidas, alcançar uma 
redução no consumo, mas isso 
não é em função de não ter-
mos energia para entregar”, 
disse o ministro. “Não des-
perdiçar energia é inteligen-
te para o setor elétrico e para 
o próprio bolso”, completou.

“Todos nós estamos conviven-
do com uma crise hídrica e com 
a consequente crise energética, 
decorrente, sobretudo, da 
falta de chuvas. Por isso, estou 
autorizando a criação de uma 
comissão especial destinada a 
estudar e debater os efeitos da 
crise hídrica no Brasil.”

“Já existem propostas em aná-
lise na Câmara que redefinem 
as Áreas de Preservação Per-
manente com limites maiores 
do que os definidos no atual 
Código Florestal. Precisamos de 
mais matas em beira de rio. A 
redução dos limites das APPs e 
a anistia para quem desmatou 
têm relação direta com a des-
truição dos biomas.”

“Muitos confundem apagão 
com racionamento. Apagão 
ocorre por uma variável incon-
trolável, como falhas mecâni-
cas e intempéries climáticas. 
Já o racionamento é o corte 
no fornecimento porque o País 
não tem energia para suprir a 
demanda. Mas não estamos 
vivendo este momento.”

“O desafio do século 21 é inven-
tar novas formas de produzir 
e de consumir. Formas susten-
táveis. Esse é um baita desafio 
que todos temos de enfrentar, 
porque sabemos que as ener-
gias alternativas ainda têm 
pouquíssimo espaço no Brasil.” 

“Se o Poder Executivo criasse 
mecanismos para a captação 
e o direcionamento correto das 
águas pluviais e aumentasse 
as pesquisas para aproveita-
mento da água do mar, como 
é feito em Israel, a falta d’água 
não estaria premente como 
está.”

Eduardo Cunha, presidente 
da Câmara  

Sarney Filho (PV-MA), 
coordenador da Frente 
Ambientalista

Eduardo Braga, ministro de 
Minas e Energia

Deputado Chico Alencar 
(Psol-RJ) Deputado Delegado Edson 

Moreira (PTN-MG)

Especialistas
cobram maior
planejamento

O presidente do Insti-
tuto Acende Brasil, Cláudio 
Sales, afirmou na comissão 
geral que, embora o raciona-
mento não seja desejado por 
ninguém, a crise é grave, e o 
governo deve preparar desde 
já um plano, definindo crité-
rios de redução de consumo, 
com benefícios e penalidades.

“Estamos no início de 
março com 21% da capacida-
de total de armazenamento 
do Sudeste, sendo que essa 
capacidade era o dobro no 
ano passado”, disse.

O diretor do Centro Na-
cional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Natu-
rais (Cemaden), Carlos Afon-
so Nobre, destacou que os úl-
timos 13 meses foram os mais 
secos do registro histórico do 
Sudeste e do Nordeste. 

Segundo ele, ainda não se 
sabe se é isso é fruto da mu-
dança climática mundial ou 
se é algo cíclico. “Porém os 
planejamentos devem levar 
em conta que os extremos cli-
máticos – seca e chuva – vão 
continuar acontecendo.”

Rodolfo StuckertLuis Macedo Maryanna Oliveira Maryanna Oliveira Maryanna Oliveira

Luis Macedo
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A crise no Sistema Cantareira, em São Paulo, foi um dos temas discutidos na comissão geral na Câmara

“São Pedro não é o culpado, 
já que todos sabem que os 
regimes de estiagem e cheias 
sempre podem aparecer e 
vão piorar com a mudança 
climática.”

“O campo utiliza quantidade 
maior de água, mas também 
preserva, produz e limpa a 
água, enquanto as populações 
da cidade não preservam a 
água, apenas sujam.”

Deputado Luiz Carlos Heinze 
(PP-RS)

Deputado Antonio Imbassahy 
(PSDB-BA)

“Não estamos em uma crise de 
energia porque os investimen-
tos foram feitos e houve diver-
sificação da matriz energética, 
o que permitiu que o Brasil 
tenha segurança energética.” 

Deputado Zé Silva (SD-MG)

“Precisamos é de uma política 
de acumulação de água. No 
Rio Grande do Sul, há mais 
de 100 anos plantamos arroz 
acumulando água. Uma região 
da fronteira chegou a ter sua 
classificação climática altera-
da, porque começou a fazer 
barramento de água da chuva 
no inverno para usar no verão.”

“O modelo implementado 
pelo atual governo não trouxe 
planejamento para o setor, que 
era extremamente organizado. 
As obras estão atrasadas, com 
custos superfaturados. Quem 
paga por tudo isso é o consu-
midor final. Além disso, a redu-
ção das tarifas de energia foi 
uma promessa populista.”

Deputado Givaldo Vieira 
 (PT-ES)

Deputado Ivan Valente 
(Psol-RJ)

Deputados e especialis-
tas e defenderam a revisão 
do novo Código Florestal 
(Lei 12.651/12) como uma 
das soluções para combater 
a crise hídrica. Um deles foi 
o coordenador da Frente Par-
lamentar Ambientalista, o 
deputado Sarney Filho (PV-
-MA), coautor do requeri-
mento para a comissão geral. 

O especialista em Políti-
cas Públicas Aldem Bours-
cheit defendeu a revisão do 

Crise hídrica divide opinião de parlamentares
Em comissão geral, deputados divergem sobre atuação dos governos federal e paulista em relação à situação em SP

A responsabilidade dos 
governos federal e de São 
Paulo nas crises energética e 
de água dividiu opiniões na 
comissão geral realizada on-
tem no Plenário da Câmara.

Para os deputados do 
PSDB Luiz Carlos Hauly (PR) 
e Antonio Imbassahy (BA), a 
presidente Dilma Rousseff é 
responsável pelas crises. “O 
modelo implementado não 
trouxe planejamento para o 
setor elétrico, que era extre-
mamente organizado”, disse 
Imbassahy. 

Parlamentares da oposição 
criticaram o anúncio da pre-
sidente, antes das eleições, da 
redução das tarifas de ener-
gia. O deputado Rubens Bue-
no (PPS-PR) afirmou que foi 
uma “grande mentira”, e o de-
putado Heráclito Fortes (PSB-
-PI) chamou o ato de “eleito-
reiro”. Já Imbassahy observou 
que, neste ano, as tarifas resi-
denciais subirão até 60%.

Defesa - O deputado Gi-
valdo Vieira (PT-ES), que pro-
pôs a recém-criada comissão 
especial destinada a estudar a 
crise hídrica, defendeu o go-
verno. “Não estamos em uma 
crise de energia”, afirmou.

O deputado José Airton 
Cirilo (PT-CE) também de-
fendeu a gestão Dilma, argu-
mentando que hoje não exis-
tem “apagões”, que só teriam 
ocorrido no governo FHC. 

Já o deputado Nilto Tatto 

(PT-SP) criticou a privatiza-
ção da Sabesp (concessionária 
dos serviços públicos de sane-
amento básico) no Estado de 
São Paulo. “O objetivo atual 
da Sabesp não é mais abaste-
cimento de água, é gerar lu-
cro”, opinou.

Tarifa social - Alguns par-
lamentares, como José Car-
los Aleluia (DEM-BA), Ivan 
Valente (Psol-RJ) e Weliton 
Prado (PT-MG), criticaram a 
recente decisão do governo 
federal de excluir 5,8 milhões 
de famílias do programa Tari-
fa Social, que prevê descontos 
na conta de luz. 

Segundo o ministro de 
Minas e Energia, Eduardo 
Braga, a medida está relacio-
nada com o cumprimento da 
legislação. “Para ter acesso à 
tarifa social, a família preci-
sa estar inscrita no cadastro 
único e possuir renda fami-
liar per capita menor ou igual 
a meio salário mínimo”, ex-
plicou. “Famílias que não se 
enquadrarem nessa definição 
legal terão de ser excluídas, 
mas não porque nós quere-
mos”, completou.

Parlamentares também 
apresentaram propostas. O 
deputado Delegado Edson 
Moreira (PTN-MG) citou a 
necessidade de despoluição 
de rios. Já o deputado Evan-
dro Rogerio Roman (PSD-PR) 
sugeriu o aproveitamento da 
água do Amazonas.

Pedida revisão do novo Código Florestal
código para reestabelecer li-
mites maiores de proteção de 
nascente e cursos de rio.

Desmatamento - Mauri-
cio Guetta, especialista em 
políticas públicas ambien-
tais do Instituto Socioam-
biental, salientou que o des-
matamento da Amazônia e a 
falta de novas demarcações 
de terras indígenas contri-
buem para a crise hídrica.

A coordenadora da Rede 
das Águas da Fundação SOS 

Mata Atlântica, Maria Lui-
sa Ribeiro, citou a destrui-
ção do bioma Mata Atlânti-
ca – que, segundo ela, tem 
apenas 8% de remanescen-
tes florestais – como uma 
das causas da falta de água.

Outro coautor do reque-
rimento, o deputado Chico 
Alencar (Psol-RJ) associou a 
crise  hídrica à falta de pla-
nejamento e ao modo de vida 
descomprometido com o fu-
turo das próximas gerações.

Fotos: Maryanna Oliveira

Fernanda Carvalho / Fotos Públicas
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Marcos Santos/USP Imagens
O Plenário realizará hoje, 

às 10h, sessão de debates com 
o ministro da Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Aldo Rebelo, 
que  explicará aos parlamen-
tares a agenda e as priori-
dades da pasta. O encontro 
é o primeiro da série de co-
missões gerais que a Câmara 
fará com os 39 ministros. A 
ideia é que, em regra, todas 
as quintas-feiras um ministro 
venha a Plenário apresentar 
seus projetos.

O presidente Eduardo 
Cunha acertou em fevereiro 
a agenda para que os minis-
tros expliquem sua agenda de 
trabalho, a partir de março. 
“Vamos fazer o calendário 
para o ano inteiro, acertar os 
convites”, disse Cunha.

Ao apresentar a proposta, 
Cunha falou até na possibili-
dade de convocação, em caso 
de não comparecimento.  
“Se, eventualmente, alguém 
que foi convidado se recusar 
a comparecer sem uma moti-
vação de força maior, aí pode 
ser que o Plenário decida por 
convocá-lo”, completou.

Ministro abre série de comissões gerais em que os 39 titulares de ministérios serão ouvidos no Plenário da Câmara

Rebelo explicará metas da Ciência e Tecnologia

Gustavo Lima

Manato: uso criminoso gera prejuízos 

 DISCURSOS

Carlos Manato defende o fim da fabricação
e da venda de bananas de dinamite no País

Weverton Rocha afirma que o Maranhão vive 
democracia com o início do novo governo

Rocha: governo sensível à população

crédito da foto

Volta de ministro – Ontem, 
o Plenário ouviu o ministro 
de Minas e Energia, Eduardo 
Braga em comissão geral so-
bre a crise hídrica e energéti-

ca no País. A Secretaria Geral 
da Câmara informou que esse 
debate não faz parte da série 
de eventos marcada para ou-
vir os 39 ministros. Braga foi 

convidado por meio de reque-
rimento específico. O convi-
te para a sequência de deba-
tes com os ministros foi feita 
em um único requerimento e 

ministro de Minas e Energia 
voltará, em outra data, para 
falar de forma mais ampla so-
bre as questões do seu minis-
tério, como parte da série.

Desafios do setor de ciência 
e tecnologia serão debatidos 

com o ministro Aldo Rebelo

Em pronunciamento no Plená-
rio, o deputado Carlos Manato (SD-
-ES) defendeu o fim da fabricação e 
da comercialização de explosivos na 
forma de bastão, as bananas de di-
namite, com a substituição por ex-
plosivos de acionamento eletrônico. 
A mudança está prevista no Projeto 
de Lei 484/15, de autoria de Mana-
to, que prevê ainda a implantação de 
chips em todos os explosivos fabri-
cados e comercializados no Brasil, 
para ajudar em sua identificação e 
localização. 

Manato lembrou que são cada vez 
mais frequentes os assaltos a caixas 
eletrônicos com a utilização de ba-
nanas de dinamite, o que gera per-
das para a sociedade. “São enormes 
os prejuízos causados por esta nova 
modalidade de crime, que tem causa-
do imensa destruição ao patrimônio 
público e privado”, disse.

Na opinião do deputado, outro 
problema é que a legislação é muito 
branda com quem pratica esse tipo 
de crime. “É preciso agravar as penas 
para quem usar explosivos em furtos. 
Hoje, o furto com explosivos tem a 
metade da pena do roubo qualifica-

do. Houve, portanto, uma migração 
das quadrilhas que faziam roubo a 
bancos para o furto mediante explo-
sivo”, afirmou.

Maioridade penal - Carlos Mana-
to comentou ainda, de forma geral, 
o problema da violência no Brasil. 
Além de mostrar números que pre-
ocupam o brasileiro, o parlamentar 
trouxe de volta a discussão sobre a 
redução da maioridade penal. “Há 
uma corrente muito grande, nesta 
Casa, favorável à emancipação do 
menor que cometer um crime he-
diondo, e esse é um tema que vamos 
defender nesta Casa.”

O deputado Weverton Rocha 
(PDT-MA), em discurso na Câma-
ra, ressaltou os avanços promovidos 
pelo governador do Maranhão, Flá-
vio Dino, em apenas dois meses de 
mandato. Segundo o parlamentar, “a 
partir deste ano, os maranhenses ex-
perimentam os ares da democracia, 
porque o governador é sensível aos 
problemas da população”.

Entre as melhorias, Rocha lem-
brou que foi implantada a Central 
Única de Regulação, “que trará maior 
eficiência na saúde pública, com o 
trabalho estratégico de monitora-
mento dos leitos disponíveis para 
encaminhamento de pacientes de 
acordo com a disponibilidade de va-
gas e área de resolutividade de cada 
unidade”.

Na área da educação, Weverton 
Rocha destacou que o governador 
instalou o Programa Escola Digna, 
“que tem como objetivo oferecer edu-
cação de qualidade a todos os mara-
nhenses e, também, construir 1.090 
escolas de alvenaria em substituição 
às escolas improvisadas, em estrutu-
ras consideradas inadequadas pelo 
Ministério da Educação”.

Na segurança pública, disse o 
deputado, “houve a diminuição da 
insegurança nas ruas, com o fim da 
crise na penitenciária de Pedrinhas. 
Inicia-se um processo de melhoria 
nas condições prisionais e a dimi-
nuição da superlotação com a fina-
lização de [obras de] presídios”. O 
estado pôs fim às terceirizações das 
penitenciárias, o que Rocha afirmou 
ter resultado “numa economia anual 
de R$ 23 milhões, por meio da reali-
zação de processo seletivo para con-
tratar o mesmo número de funcioná-
rios, com salários mais altos do que 
os pagos pelas empresas”.

Gustavo Lima



Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural 

Irajá 
Abreu 
(PSD-TO)

Defesa dos Direitos 
das Pessoas com 
Deficiência  

Aelton 
Freitas 
(PR-MG)

Esporte  

Márcio 
Marinho  
(PRB-BA)

Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável

Átila Lira 
(PSB-PI)

Trabalho, de 
Administração e 
Serviço Público

Benjamin 
Maranhão 
(SD-PB)

Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e 
Informática  

Fábio 
Sousa 
(PSDB-
-GO)

Desenvolvimento 
Urbano

Julio 
Lopes 
(PP-RJ)

finanças e Tributação

Soraya 
Santos 
(PMDB-
-RJ)

Minas e Energia

Rodrigo 
de Castro 
(PSDB-
-MG)

Turismo  

Alex 
Manente 
(PPS-SP)

Constituição e Justiça 
e de Cidadania

Arthur 
Lira 
(PP-AL)

Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e 
Comércio

Júlio 
César 
(PSD-PI)

fiscalização financeira 
e Controle

Vicente 
Candido 
(PT-SP)

Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional  

Jô Moraes 
(PCdoB-
-MG)

Viação e Transportes

Clarissa 
Garotinho 
(PR-RJ)

Cultura 

Félix 
Mendonça 
Júnior 
(PDT-BA)

Direitos Humanos e 
Minorias

Eleição 
adiada

Integração Nacional 
e Desenvolvimento 
Regional e da Amazônia

Júlia 
Marinho 
(PSC-PA)

Segurança Pública 
e Combate ao Crime 
Organizado  

José 
Priante 
(PMDB- 
PA)

Defesa do Consumidor

Eli Correa 
Filho 
(DEM-SP)

Educação

Saraiva 
Felipe 
(PMDB-
MG)

Legislação 
Participativa

Fábio 
Ramalho 
(PV-MG)

Seguridade Social e 
família  

Antonio 
Brito 
(PTB-BA)

OS PRESIDENTES DAS COMISSÕES PERMANENTES

A Câmara dos Deputa-
dos instalou ontem 22 das 
23 comissões permanentes. 
Os colegiados também ele-
geram os presidentes que 
vão atuar durante o ano. A 
eleição dos três vice-presi-
dentes que compõem a mesa 
de cada comissão ficou para 
a próxima semana.

A exceção foi a Comissão 
de Direitos Humanos e Mi-
norias, que adiou a eleição de 
seu presidente em razão de 
um impasse entre as candi-

Na de Direitos Humanos, Paulo Pimenta e Sóstenes Cavalcante disputarão a presidência no próximo dia 11

Comissões da Câmara elegem 22 presidentes
daturas dos deputados Pau-
lo Pimenta (PT-RS) e Sóste-
nes Cavalcante (PSD-RJ). Foi 
marcada uma nova reunião 
para a eleição no colegiado 
na próxima quarta-feira (11), 
às 14 horas.

Segundo o acordo de lí-
deres feito na terça-feira (3), 
haveria a candidatura única 
do deputado Paulo Pimenta. 
No entanto, o deputado Sós-
tenes Cavalcante argumen-
tou que, regimentalmen-
te, ele tem direito a lançar 

uma candidatura avulsa, já 
que seu partido faz parte do 
bloco ao qual cabe indicar o 
presidente da comissão.

“A minha candidatura foi 
protocolada com as regras 
vigentes da Câmara”, afir-
mou Sóstenes.

Diante do impasse, o de-
putado Assis do Couto (PT-
-PR), que presidia os traba-
lhos, resolveu adiar a decisão 
até que os integrantes do co-
legiado cheguem a um en-
tendimento sobre a eleição.

Acordo - O presidente da 
Câmara dos Deputados, Edu-
ardo Cunha, disse que vai 
atuar de todas as maneiras 
para que o acordo de líderes 
seja mantido, assegurando a 
presidência da Comissão de 
Direitos Humanos e Mino-
rias para o PT.

“Eu vou fazer valer o 
acordo e vou fazer toda a 
gestão política para que 
isso seja possível”, afirmou 
Cunha. Ele disse que telefo-
nou para Sóstenes, a fim de 

que o deputado retirasse a 
candidatura.

O presidente da Câmara 
sugeriu ainda que caberia 
aos líderes partidários tro-
car membros da comissão 
que não estejam dispostos a 
seguir o acordo. 

“Esse é um instrumento 
que, como líder, nós sempre 
utilizamos. A gente retira da 
comissão aqueles que, even-
tualmente, estão se insur-
gindo contra o acordo”, afir-
mou Cunha.
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PINGA-FOGO

MARIA HELENA PEDE 
MUDANÇAS EM LEIS 
PARA CONSUMIDORES
Tramita na Câmara projeto 
de lei que estabelece 
medidas corretivas em 
caso de infração às normas 
de defesa do consumidor. 
Maria Helena (PSB-RR) 
defendeu a aprovação 
da proposta que, para 
ela, vai conferir maior 
efetividade e eficácia 
aos Procons. A deputada 
disse que o conhecimento 
da população sobre seus 
direitos é deficiente, o que 
permite práticas abusivas 
do mercado. Maria Helena 
disse que, com a aprovação 
da proposta, o consumidor 
ficará mais protegido.

LEONIDAS CRISTINO 
LAMENTA MORTE DA 
MÃE DE CID GOMES
Leonidas Cristino 
(Pros-CE) lamentou o 
falecimento, no último dia 
16, da professora Maria José 
Santos Ferreira Gomes, 
mãe de Cid Gomes, ex-
governador do Ceará e 
atual ministro da Educação. 
Segundo o deputado, o 
falecimento de Maria José, 
aos 86 anos, sensibilizou 
toda a população cearense, 
não só pela atuação política 
de seus filhos, mas também 
por ter prestado relevantes 
serviços para a educação 
pública e também na 
erradicação da pobreza. 

CARLOS ZARATTINI 
RECOMENDA APOIO 
PARA A PETROBRAS
Carlos Zarattini (PT-SP) 
lembrou em Plenário a 
realização de ato em defesa 
da Petrobras promovido 
pela Federação Única dos 
Petroleiros e pela Central 
Única dos Trabalhadores, 
no último dia 24, no Rio de 
Janeiro. O deputado criticou 
a tentativa da oposição de 
desconstruir a imagem da 
estatal e querer privatizá-
la. Zarattini disse que 
os brasileiros precisam 
defender a Petrobras, uma 
empresa que movimenta 
a economia, que ajuda 
na autonomia energética 
do País e que ajudou no 
renascimento da indústria 
naval brasileira. 

GEOVANIA DE SÁ 
DEFENDE CONCLUSÃO 
DE HOSPITAL INFANTIL
Defensora de uma saúde 
pública de qualidade, 
Geovania de Sá (PSDB-
SC) afirmou que defenderá 
a conclusão do Hospital 
Municipal Materno 
Infantil de Santa Catarina. 
Segundo a deputada, a 
população aguarda há 
mais de duas décadas pelo 
funcionamento do hospital. 
Geovania de Sá criticou a 
falta de recursos federais 
para o setor. Em Criciúma, 
exemplificou a deputada, 
enquanto o município 
investe 32% dos recursos 
na saúde, as verbas federais 
não são suficientes.

CARLOS HENRIQUE 
GAGUIM DEFENDE 
CLÍNICA DA MULHER
Carlos Henrique Gaguim 
(PMDB-TO) destinou 
emenda no valor de 
R$  5 milhões para a 
construção de Clínica da 
Mulher em todos os 139 
municípios de Tocantins. 
O deputado disse que 
vai apresentar projeto 
de lei para criação de 
clínicas semelhantes 
em todos os Estados. 
Para Gaguim, essas 
unidades de atendimento 
exclusivas para mulheres 
são fundamentais no 
cuidado e na prevenção 
de doenças.

DELEGADO WALDIR 
CRITICA RECUSA A 
NOVO EMBAIXADOR
Ao lamentar a recusa da 
presidente da República 
em receber as credenciais 
do embaixador da 
Indonésia, Delegado 
Waldir (PSDB-GO) 
informou que esteve 
na representação 
diplomática com um 
ofício se desculpando em 
nome do povo brasileiro. 
O deputado lamentou que 
o governo da Indonésia 
esteja reconsiderando 
a compra de aviões 
de combate do Brasil. 
Delegado Waldir disse 
que a decisão pode afetar 
trabalhadores brasileiros, 
gerando desemprego.

REJANE DIAS COMEMORA RESULTADOS DO LUZ PARA TODOS NO PIAUÍ
O programa Luz para Todos está beneficiando 150 mil famílias no Piauí. Rejane Dias 

(PT-PI) disse houve investimento de R$ 1,2 bilhão em 69 mil quilômetros de rede 
elétrica, e estão previstos mais R$ 155 milhões para novas ligações. Segundo Rejane 
Dias, a meta agora é a universalização do atendimento, com mais 17 mil domicílios. 
Ela avaliou que o Luz para Todos promove a inclusão social permitindo, entre outros 

benefícios, novas escolas e projetos de irrigação. 

JUTAHY JÚNIOR RECLAMA DE ATRASO NA OBRA DE ESTALEIRO NA BAHIA
O Estaleiro Enseada do Paraguaçu, que está sendo construído em Maragogipe, 

no Recôncavo baiano, está com suas obras paralisadas. Jutahy Júnior (PSDB-BA) 
manifestou sua indignação, em especial por conta do drama social e do desemprego 

na região. Segundo o deputado, 85% das obras já estão concluídas, mas a construtora, 
que faz parceria com a Petrobras, deve mais de R$ 8 bilhões. Jutahy Júnior enfatizou 

que a situação mistura corrupção, incompetência e atraso ideológico.

APP Sindicato

FÁBIO SOUSA PEDE PRAZO PARA INDICAÇÃO DE MINISTRO DO STF 
O governo federal ainda não indicou o substituto para a vaga de Joaquim Barbosa no 
Supremo Tribunal Federal. Fábio Sousa (PSDB-GO) lembrou que já se passaram seis 
meses e muitos processos estão sendo prejudicados em seus resultados. O deputado 
pediu a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabeleça 
um prazo para que a Presidência da República indique um novo ministro do STF no 

caso da saída de um de integrantes da Corte. 

Gil Ferreira – STF


