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Ajuste fiscal não 
afetará programas 
sociais, diz ministro 
das Cidades

Plenário aprova pena 
maior para uso de 
explosivo em furto 
de caixa eletrônico

Petrobras: ex-gerente 
de refinaria nega 
propina; CPI quer 
ouvir delator 

O projeto aprovado aumenta 
a pena pelo uso de explosivos 
no furto qualificado. A ideia é 
coibir a utilização do uso desse 
material nos assaltos a caixas 
automáticos. A pena mínima 
de reclusão para esse crime 
será de três anos, e a máxima, 
de oito anos.

Em depoimento à CPI da 
Petrobras, Glauco Legatti 
negou ter recebido dinheiro 
de empreiteira por obras 
da refinaria Abreu e Lima, 
em Pernambuco. O relator, 
deputado Luiz Sérgio, quer ouvir 
engenheiro que envolveu ex-
gerente em denúncias.

Por 42 votos a favor e 17 contra, 
deputados da Comissão de 
Constituição e Justiça decidiram 
que a PEC que reduz de 18 para 
16 anos a maioridade penal pode 
tramitar na Câmara. Ela será 
analisada por comissão especial, 
antes de ir a Plenário para 
votação em dois turnos.
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LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

Com a admissibilidade da proposta, será instalada na próxima semana uma comissão especial para analisá-la

CCJ admite redução da maioridade penal

| 2Em sessão solene, deputados destacaram o tema deste ano, Igreja e Sociedade

Campanha da Fraternidade é homenageada

As reuniões na CCJ foram tensas e marcadas por manifestações de grupos a favor e contra a redução da maioridade penal| 6
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Deputados destacaram a importância da campanha deste ano, que tem como tema Igreja e Sociedade
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A Câmara realizou ses-
são solene em homenagem 
à Campanha da Fraternidade 
2015, promovida pela Con-
ferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB). Este 
ano, o tema é “Fraternida-
de: Igreja e Sociedade”, e o 
lema “Eu vim para servir”.  O 
deputado Alessandro Molon 
(PT-RJ), um dos autores do 
requerimento para a reali-
zação da homenagem, des-
tacou o lema da campanha e 
disse que a igreja está se per-
guntando  como pode servir 
melhor a sociedade. “É uma 
mensagem a todos os católi-
cos brasileiros. Estamos  aqui 
para servir, para diminuir o 
sofrimento humano”, disse”.

Izalci (PSDB-DF), tam-
bém autor do requerimento, 
elogiou o tema e ressaltou a 
importância dos fiéis na dis-

O Guia Michelin, tradi-
cional publicação que sele-
ciona restaurantes e hotéis 
em diversas regiões do mun-
do, concedeu três estrelas - 
a maior classificação - para 
o programa de visitação do 
Congresso Nacional, na ca-
tegoria “Atrações turísticas 
- Lugares para ver e o que fa-
zer”. O Michelin visita os lo-
cais turísticos anonimamen-
te para classificá-los com 
uma, duas ou três estrelas.

Programa - O  progra-
ma recomendado é realiza-
do em conjunto pelas equi-
pes de Relações Públicas da 
Câmara e do Senado, diaria-
mente, das 8h30 às 17h30. A 

Deputados e representantes da Igreja Católica apontaram, na sessão solene, a solidariedade como valor fundamental da sociedade

Câmara homenageia Campanha da Fraternidade 

Visitantes podem ver no mesmo cenário obras de Ceschiatti, Di Cavalcanti e Athos Bulcão

Congresso tem nota máxima em guia internacional de turismo

seminação da mensagem da 
campanha. “Na hora de fazer 
a caridade, os espaços pou-
co importam, o que impor-
ta mesmo é a nossa ação em 
favor de um mundo com me-
nos sofrimento e mais igual-

dade. Para isso, precisamos, 
acima de tudo, ter fé e prati-
car a caridade com base nas 
palavras de Deus”, afirmou.

Outra autora do pedido 
de homenagem, Erica Kokay 
(PT-DF) ressaltou a impor-

tância da campanha como 
meio de fazer a sociedade 
refletir sobre a realidade. “A 
postura da CNBB, entre ou-
tras instituições religiosas, é 
absolutamente fundamental 
para que possamos refletir 

sobre o lugar das pessoas na 
sociedade. Temos de enxer-
gar os outros com igualdade, 
sentir a dor do outro em nós 
mesmos.” A homenagem  foi 
solicitada também pelo de-
putado Luiz Couto (PT-PB). 

visita dura cerca de 50 minu-
tos e tem início a cada meia 
hora, no Salão Negro.

O programa   prioriza a 
educação para a cidadania, 
ao transmitir informações 
sobre a história política do 
Brasil, o processo de elabo-
ração das leis e o patrimô-
nio artístico e arquitetônico 
que integra os edifícios do 
Congresso Nacional. Em vi-
sitas guiadas, o público tem 
acesso ainda a esculturas, 
quadros, painéis e outras 
criações de artistas como Di 
Cavalcanti, Athos Bulcão, 
Alfredo Ceschiatti e Oscar 
Niemeyer, que integram o 
acervo permanente da Casa.

Maryanna Oliveira

Acervo / Câmara dos Deputados
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O projeto, que ainda será votado no Senado, elevou a pena para três a oito anos de reclusão 

Câmara aumenta pena para uso 
de explosivo em furto qualificado

1º de abril de 2015

Bancada feminina quer revisão de pena do agressor 
CASO MARA RúBIA

Chico Rasta / Fotos Públicas
O Plenário aprovou on-

tem o Projeto de Lei 3481/12, 
do deputado Alexandre Lei-
te (DEM-SP), que muda o 
Código Penal (Decreto-lei 
2.848/40) para aumentar a 
pena pelo uso de explosivos 
no furto qualificado. A ideia 
é coibir o uso desse material 
nos assaltos a caixas auto-
máticos. A matéria deve ser 
votada ainda pelo Senado.

A pena atual para o fur-
to simples é de reclusão de 
um a quatro anos e multa. 
Nas votações em Plenário, 
inicialmente foi aprovado o 
aumento dessa pena em 2/3 
por meio do substitutivo 
da Comissão de Segurança 
Pública, de autoria do de-
putado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP).

Entretanto, nova votação 
de uma emenda do deputa-
do Nilson Leitão (PSDB-MT) 
elevou a pena para três a 
oito anos de reclusão. Leitão 
relatou em Plenário o proje-
to em nome da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

A votação da matéria foi 

A ideia da proposta é coibir o uso de explosivos nos roubos a caixas automáticos

marcada por polêmicas em 
torno de como as mudan-
ças nas penas deveriam ser 
feitas, se somente no Códi-
go Penal ou se também no 
Estatuto do Desarmamento 
(Lei 10.826/03). Críticas fo-
ram feitas ainda à votação 
rápida em Plenário de proje-
tos sem que eles sejam ana-
lisados pelas comissões.

Faria de Sá disse acredi-
tar que, com a aprovação do 
texto, será possível “coibir o 
uso de dinamites para esse 
tipo de crime, que coloca, às 
vezes, populações inteiras 
de uma cidade em perigo”.

Roubo - A emenda apro-
veitou ainda dispositivos do 
parecer do relator anterior 
pela CCJ,deputado Ales-

sandro Molon (PT-RJ), cujo 
substitutivo não foi votado 
na comissão e nem no Ple-
nário.

A proposta de Molon que 
foi incorporada ao texto pre-
vê aumento de 1/3 da pena 
pelo roubo de arma de fogo, 
munição e explosivo. A pena 
atual prevista no código é de 
reclusão de quatro a 10 anos.

Durante a votação do PL 
3481/12, causou polêmica a 
tentativa de alterar o texto 
para incluir mudanças no Es-
tatuto do Desarmamento. O 
objetivo seria ampliar a pena 
de quem porta armas de alto 
calibre, como fuzis, e punir 
a posse e a fabricação ilegal 
de explosivos previstas no 
PL 851/15.

O Plenário rejeitou a mu-
dança, sob o argumento de 
que o projeto que se pretendia 
incluir no relatório final tinha 
apenas 12 dias de tramitação 
na Câmara, sem ter sido ana-
lisado por qualquer uma das 
comissões temáticas.

O deputado Alessan-
dro Molon (PT-RJ) foi um 
dos críticos. “Está virando 
moda votar na Casa projeto 
que não passou por comis-
são nenhuma e isto está er-
rado. Estamos escrevendo lei 
penal com papel em cima da 
perna; isso não é responsá-
vel, não é razoável, não é as-
sim que se faz lei”, criticou.

Explosão - Para o autor 
do projeto original, deputa-
do Alexandre Leite, o texto 
mais amadurecido deveria 
ter preferência. “Esses cri-
mes causam dano patrimo-
nial exorbitante e dano mo-
ral às pessoas que estão no 
entorno”, disse ele, sobre os 
casoso de explosão de caixas 
eletrônicos.

O deputado Nilson Lei-
tão (PSDB-MT) explicou 
que tentou apenas juntar os 
dois projetos – o texto ori-
ginal e o do PL 851, apresen-
tado pelo deputado Carlos 
Sampaio (PSDB-SP). Leitão 
lamentou a rejeição da mu-
dança. “Há dois projetos em 
pauta, os dois são elogiados, 
mas só querem votar meta-
de? Se, somado um ao ou-
tro, é melhor, por que votar 
metade? Um complementa 
o outro – um fala de Código 
Penal e outro do Estatuto do 
Desarmamento”, argumen-
tou o deputado.

O líder do PMDB, Leo-
nardo Picciani (PMDB-RJ), 
também defendeu a votação 
das duas propostas e acusou 
deputados de tentarem cen-
surar as votações da Câmara. 
“Perdemos a oportunidade 
de votar aqui um texto mais 
completo”, disse.

Tentativa de 
mudar Estatuto 
do Desarmamento 
gera polêmica

Deputadas da bancada 
feminina decidiram entrar 
no Supremo Tribunal Fede-
ral, no Conselho Nacional de 
Justiça e na Secretaria de Po-
líticas para as Mulheres com 
uma nota de repúdio em que 
pedem a revisão da pena do 
agressor da operadora de 
caixa Mara Rúbia.

A bancada se reuniu on-
tem com a terceira-secre-
tária da Mesa Diretora da 
Câmara, Mara Gabrilli (PS-
DB-SP), e com a ministra da 
Secretaria de Política para 
as Mulheres, Eleonora Meni-
cucci, para discutir as ações 
parlamentares na defesa dos 
direitos das mulheres.

Em 2013, Mara Rúbia 
Guimarães, de 27 anos, foi 
torturada e teve os olhos 
perfurados pelo ex-marido, 
em Goiânia. Ele cumpriu um 
ano de cadeia e agora está em 
regime semiaberto porque a 
Justiça entendeu que era um 

caso de lesão corporal e não 
tentativa de homicídio.

Guarda do filho - A coor-
denadora da bancada femi-
nina, deputada Dâmina Pe-
reira (PMN-MG), criticou a 
atitude da Justiça que ainda 
permitiu que o ex-marido 
ficasse com a guarda do fi-
lho do casal afirmando que, 

como Mara está cega, não 
pode cuidar da criança ade-
quadamente. “É um absurdo 
a gente deixar do jeito que 
está e não como tentativa 
de homicídio. Até porque 
foi um caso bem premedita-
do, no qual ela pediu socorro 
várias vezes, mas não conse-
guiu essa proteção.”

A deputada Mara Ga-
brilli também lamentou a 
decisão da Justiça em rela-
ção a Mara Rúbia. “Primei-
ro, é um absurdo. Por que se 
não enxerga não pode cui-
dar de um filho? Há muitas 
mães que são cegas e cuidam 
muito bem do filho. Então, 
isso não pode ser uma jus-
tificativa em nenhum lugar 
do planeta. E segundo que, 
além de tudo, quem furou os 
olhos dela foi o marido.”

Debate - A deputada in-
formou que será realizado 
debate para discutir os efei-
tos do uso de anticoncepcio-
nais nas mulheres.

A bancada feminina enviará nota ao STF contra a decisão judicial

O ex-marido cumpriu 
um ano de cadeia e 
agora está em regime 
semiaberto porque, 
para a Justiça, o caso 
era de lesão corporal 

Zeca Ribeiro
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RESERvAS

A Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) aprovou ontem o voto 
em separado  do deputado 
Marcos Rogério (PDT-RO), 
favorável à  admissibilida-
de da PEC 171/93, que reduz 
a maioridade penal de 18 
para 16 anos. Foram 42 vo-
tos a favor e 17 contrários. O 
resultado gerou protesto de 
manifestantes.

Antes, havia sido rejeita-
do o relatório de Luiz Cou-
to (PT-PB), que era contrá-
rio à proposta. Para Couto, o 
texto fere cláusula pétrea da 
Constituição, o que a torna-
ria inconstitucional.

No parecer vencedor, 
Marcos Rogério afirma que 
a redução da maioridade pe-
nal busca evitar que jovens 
cometam crimes “na certe-
za da impunidade”. Ele disse 
que a idade para a imputação 
penal não é imutável. “Não 
entendo que o preceito a ser 
mudado seja uma cláusu-
la pétrea, porque esse é um 
direito que muda na socieda-
de, dentro de certos limites, 
e que pode ser estudado pe-
los deputados”, disse.

Já Alessandro Molon (PT-
-RJ) lamentou o resultado. 
“Estamos decidindo man-
dar para um sistema falido, 
com altíssimas taxas de rein-

A  comissão especial  da 
Câmara que analisa a Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 215/00 aprovou 
convites para ouvir os minis-
tros da Justiça, José Eduardo 
Cardozo; da Saúde, Arthur 
Chioro; e da Secretaria de 
Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, Ideli 
Salvatti.

O relator da comissão, 
deputado Osmar Serraglio 
(PMDB-SC), disse que os 
convidados foram escolhidos 
para que cada um aborde di-
ferentes aspectos que envol-
vem o assunto.

A PEC 215/00 submete ao 
Congresso Nacional a deci-
são final sobre a demarcação 

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, informou 
ontem que será instalada na 
quarta-feira da semana que 
vem (8) a comissão especial 
que analisará a PEC 171/93.

“Ficou claro, mesmo com 
a obstrução [na Comissão de 
Constituição e Justiça], que a 
maioria da Casa é favorável à 
proposta. Pessoalmente, eu 
sou favorável à aprovação da 
matéria. Eu vou dar todo o 
apoio para que a PEC seja vo-
tada o mais rápido possível”, 
afirmou.

Formada por 26 titulares 
e 26 suplentes, a comissão 
que analisará a PEC deverá 
realizar audiências públicas 
com a sociedade para discu-
tir o assunto. Só depois de 
aprovada pela comissão é 
que a proposta será votada 
em Plenário.

Sobre a possibilidade de 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) analisar a inconstitu-
cionalidade da redução da 
maioridade penal, Eduardo 
Cunha declarou: “Parece-me 
que essa questão não vai ter 
muito sucesso no STF.”

Votações - Questionado 
sobre as razões de o Plená-
rio não fazer votações hoje, 
Cunha observou: “Trabalha-
mos ontem [anteontem] bas-
tante e vamos votar [ontem]. 
Há muitos deputados que 
precisam se deslocar para 
os seus estados, nesta quar-
ta-feira, e a gente não pode 
ter sessão só para fingir que 
trabalha.” Segundo o presi-
dente, deve-se “ser exigente 
durante a semana normal e 
flexível quando se sabe que 
há dificuldades de desloca-
mento entre os estados por 
causa do feriado da Semana 
Santa”.

Ajuste - Cunha afirmou 
também que pretende votar 
as medidas provisórias que 
tratam do ajuste fiscal até o 
final de abril ou, no máximo, 
na primeira semana de maio. 
Ele informou que a Câmara 
deve fazer esforço concen-
trado para votar esse tema.

Indígenas acompanharam a instalação da comissão especial

Comissão sobre mudanças em demarcações  
de terras indígenas deverá ouvir ministros

de terras indígenas no Brasil.
As audiências ainda não 

têm data marcada.
Segundo o deputado Os-

mar Serraglio, o objetivo dos 

convites é conhecer melhor 
a proposta, para a criação 
de uma medida favorável ao 
povo indígena. “Vamos ver 
o que a gente pode construir 

em torno de propostas quan-
to às terras indígenas”, afir-
mou.

Polêmica - A medida vem 
gerando discussões entre fa-
voráveis às causas indígenas 
e ruralistas. Atualmente, 
cabe ao Executivo a decisão 
final sobre a criação e a mo-
dificação de terras indíge-
nas, quilombolas e áreas de 
proteção ambiental.

Outra comissão especial 
sobre a PEC funcionou na le-
gislatura passada. Porém, foi 
encerrada no final de 2014 
antes que o relatório do de-
putado Osmar Serraglio fos-
se votado. O parlamentar 
havia feito um documento 
favorável à aprovação.

No parecer, Marcos 
Rogério diz que a 
redução da maioridade 
busca “evitar que jovens 
cometam crimes na 
certeza da impunidade”

CCJ aprova tramitação de PEC da maioridade penal
Foi rejeitado relatório do deputado Luiz Couto, contrário à proposta que reduz a maioridade para 16 anos

cidência, adolescentes que a 
sociedade quer supostamen-
te recuperar. É um enorme 
contrassenso.”

PT, Psol, PPS, PSB e 
PCdoB votaram contra a pro-
posta. Os partidos favoráveis 
à aprovação da admissibili-
dade foram PSDB, PSD, PR, 
DEM, PRB, PTC, PV, PTN, 
PMN, PRP, PSDC, PRTB. Os 
partidos em que havia de-
putados contra e a favor ti-
veram seus votos liberados 
pelos líderes. São eles PMDB, 
PP, PTB, PSC, SD, Pros, PHS, 
PDT e PEN.

Tramitação - No exame da 
admissibilidade, a CCJ anali-

sa apenas a constitucionali-
dade, a legalidade e a técnica 
legislativa da PEC. Agora, a 
Câmara criará uma comis-
são especial para exami-
nar o conteúdo da proposta, 
juntamente com 46 emen-
das  apresentadas nos últi-
mos 22 anos, desde que a 
proposta original passou a 

tramitar na Casa. 
A comissão especial terá 

o prazo de 40 sessões do Ple-
nário para dar seu parecer. 
Depois, a PEC deverá ser vo-
tada pelo Plenário da Câma-
ra em dois turnos. Para ser 
aprovada, precisa de pelo 
menos 308 votos (3/5 dos 
deputados) em cada uma das 
votações.

Se for aprovada pela Câ-
mara, a proposta seguirá 
para o Senado, onde será 
analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de-
pois pelo Plenário, onde pre-
cisa ser votada novamente 
em dois turnos.

Deputados favoráveis à redução da maioridade penal comemoram a aprovação da proposta na CCJ

Comissão 
especial será 
instalada na 
próxima semana

Laycer Tomaz

Antonio Araújo
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Segundo Carlos Gabas, a medida significará uma economia de R$ 12,5 bilhões em dez anos

Ministro nega que mudanças em 
pensão reflitam problema de caixa

1º de abril de 2015

Rose de Freitas é eleita presidente da Comissão de Orçamento
CONGRESSO  

O ministro da Previdên-
cia, Carlos Gabas, negou 
que as novas regras na con-
cessão da pensão por mor-
te previstas na Medida Pro-
visória 664/14 tenham sido 
impostas em decorrência de 
problemas de caixa do gover-
no. “Não é um problema de 
contabilidade do Executivo. 
O que está no texto é um con-
junto de medidas que inte-
gra o ajuste econômico para 
que o País volte a investir e a 
crescer”, disse ontem o mi-
nistro.

Ele participou de audiên-
cia conjunta das comissões 
de Seguridade Social e Famí-
lia; e de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público.

A MP 664/14 prevê que, 
desde março, o benefício só 
será concedido ao cônjuge 
que comprove, no mínimo, 
dois anos de casamento ou 
união estável. Antes não ha-
via exigência de período mí-
nimo de relacionamento. A 
pensão será de 50% do bene-
fício do segurado que mor-
reu, mais 10% por dependen-
te até o máximo de 100%.

O ministro explicou as al-
terações com exemplos prá-
ticos: “Se uma pessoa que 

O ministro participou de audiência pública organizada por duas comissões da Câmara

nunca contribuiu sofre um 
acidente e está prestes a mor-
rer, o seu cônjuge pode reco-
lher uma única contribuição, 
e quando essa pessoa mor-
re, o viúvo ou a viúva rece-
be pensão pelo teto do INSS. 
Isso é extremamente injus-
to com os trabalhadores que 
contribuem a vida toda”, afir-
mou Gabas.

Economia - Segundo o 
ministro, existem pessoas 
mal intencionadas que se 
aproximam de pessoas pres-

tes a morrer, a fim de realizar 
um acordo com os cônjuges 
para dar entrada na pensão e 
posteriormente dividir o be-
nefício. Agora, a MP estabe-
lece a carência de 24 meses 
de contribuição para que o 
cônjuge possa solicitar a pen-
são por morte. Só essa modi-
ficação, segundo o ministro 
Carlos Gabas, vai significar 
uma economia de R$ 12,5 bi-
lhões, em dez anos.

O presidente da Comis-
são de Trabalho, deputado 

Benjamin Maranhão (SD-
-PB), questionou a exigência 
do tempo mínimo de contri-
buição de dois anos. Segundo 
ele, os casos em que uma pes-
soa mal intencionada forja o 
casamento com uma pessoa 
prestes a morrer são exceção. 
“Será que o pensionista que 
está casado de forma corre-
ta pode ser prejudicado por-
que não previu que o com-
panheiro ou a companheira 
iria morrer em menos de dois 
anos? Isso é justo?”, indagou.

A senadora Rose de Frei-
tas (PMDB-ES) foi eleita 
ontem, por aclamação, pre-
sidente da Comissão Mista 
de Orçamento. É a primeira 
vez que uma mulher dirige 
o colegiado, que é compos-
to de 31 deputados e 10 se-
nadores titulares (e igual 
número de suplentes), e 
analisa os projetos orça-
mentários enviados ao Con-
gresso Nacional.

Os demais integrantes 
da Mesa (1º, 2º e 3º vice-
-presidentes) deverão ser 
eleitos na próxima sema-
na. Ainda não há acordo em 
relação aos nomes que vão 
ocupar essas vagas. Além 
disso, nem todos os parti-
dos indicaram seus repre-
sentantes para o colegiado.

A ministra Eleonora Menicucci (E) acompanhou a eleição de Rose

Após a eleição, a senado-
ra Rose de Freitas disse que 
vai cumprir rigorosamente 
os prazos para a votação das 
propostas orçamentárias e 
pediu apoio dos parlamen-
tares. Segundo ela, a demo-
ra na aprovação só prejudi-
ca o País.

“Não votar as leis com-
promete as políticas im-
plantadas, a economia dos 
estados e municípios. Este 
orçamento será votado no 
prazo certo. Trabalharemos 
para isso”, disse a senadora, 
lembrando que a proposta 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2015 só foi votada 
neste ano, com três meses 
de atraso.

Prazo - Rose de Freitas 
marcou para o dia 7 de abril 

o prazo final para que todos 
os partidos indiquem os no-
mes dos relatores das pro-
postas que tramitarão neste 
ano na comissão. O projeto 

da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) possui um 
relator. Já o da LOA possui 
um relator-geral, um da re-
ceita e dez setoriais. Pelas 

regras do colegiado, o rela-
tor da LDO e o relator-geral 
da LOA serão deputados. A 
LDO chega ao Congresso 
Nacional no dia 15 de abril.

Ministra - A reunião da 
CMO foi acompanhada pela 
ministra da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, 
Eleonora Menicucci, que 
saudou a eleição da sena-
dora. “É para nós, mulhe-
res, um enorme prazer e um 
enorme salto na participa-
ção política a sua eleição”, 
disse a ministra.

Rose de Freitas já havia 
sido a primeira mulher a 
ocupar um cargo de titular 
na Mesa Diretora da Câma-
ra dos Deputados, como 1ª 
vice-presidente eleita para 
o período 2011-2013.

Luis Macedo

 Zeca Ribeiro

Autores do pedido para 
realização da audiência, os 
deputados do PDT Pompeo 
de Mattos (RS) e André Fi-
gueiredo (CE) informaram 
que seu partido vai apre-
sentar várias emendas à MP.

Figueiredo disse que há 
preocupação sobre a situa-
ção dos viúvos, consideran-
do que a medida provisória 
estabelece o fim do benefí-
cio vitalício para cônjuges 
com idade abaixo de 44 anos. 
Para esse segmento, o tem-
po de duração da pensão será 
escalonado de acordo com a 
expectativa de sobrevida 
projetada pelo IBGE. “Acha-
mos importante que, para 
haver um cálculo mais jus-
to, seja considerada não ape-
nas a expectativa de sobre-
vida do viúvo, mas também 
o tempo de contribuição da 
pessoa que faleceu.”

O ministro disse que a 
intenção é estimular pen-
sionistas jovens a viver do 
seu próprio trabalho e ren-
da. A MP propõe também a 
redução da pensão à medida 
que os dependentes alcan-
cem os 21 anos. O ministro 
argumentou que essa é a re-
gra em vários países. Gabas 
afirmou, no entanto, que é 
natural que os deputados fa-
çam alterações à proposta.

Deputados 
anunciam 
emendas à MP
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O ministro das Cidades, Gilberto 
Kassab, disse ontem na Câmara que 
o programa Minha Casa, Minha Vida 
permanece como prioridade do go-
verno federal e não corre riscos em 
relação às recentes medidas de ajus-
te fiscal. Nos próximos dias, anun-
ciou o ministro, será lançada a ter-
ceira fase do programa, que prevê a 
contratação de mais três milhões de 
moradias entre 2016 e 2018. O Pro-
grama de Aceleração do Crescimento 
(PAC) também deve ser preservado, 
acrescentou.

Kassab, que participou de audi-
ência na Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano, afirmou que o Minha 
Casa, Minha Vida é “muito bem su-
cedido”, pelo fato de já ter contrata-
do 3,75 milhões de unidades habita-
cionais e ter entregado mais de 2,13 
milhões de moradias – 1,62 milhão 
de unidades restantes, informou ele, 
estão em execução, em diferentes fa-
ses. No entanto, Kassab destacou que 
sempre são necessários aperfeiçoa-
mentos, e se comprometeu a discutir 
propostas com o Congresso.

O deputado Silvio Torres (PSDB-
-SP), que foi secretário da Habitação 
de São Paulo, questionou a promes-
sa. Segundo ele, metade das casas 

Vilela: “Brasil é uma jovem democracia”

 DISCURSOS

Pedro Vilela pede continuidade de avanços 
e vigilância por consolidação da democracia

Em pronunciamento na Câmara, 
o deputado Pedro Vilela (PSDB-AL) 
lembrou que o Brasil é “ainda uma jo-
vem democracia e não têm sido pou-
cas as tentações autoritárias que so-
fremos neste momento”.

Segundo ele, “teses como o con-
trole social da imprensa e questio-
namentos sobre as prerrogativas 
do Ministério Público, por exemplo, 
transitaram por longo período neste 
Parlamento e vão e voltam com novas 
embalagens”. 

Vilela disse que o Congresso Na-
cional tem papel fundamental para 
promover o desenvolvimento pleno 
da democracia brasileira. “Não há 
futuro sem democracia e liberdade. 
Sabemos bem o quanto nos custou a 
longa noite de 20 anos de ditadura. 
Portanto, é nosso dever permanecer 
atentos e vigilantes para que preva-
leça, acima de qualquer outra causa, 
o pleno Estado de Direito”, afirmou 
Vilela.

Sobre as conquistas sociais das úl-
timas décadas, o deputado disse que 
elas começaram no governo Fernando 
Henrique, continuaram nos governos 
do PT, mas advertiu que o País conti-

nua portador de uma gigantesca dívi-
da social com a população. “Paramos 
de avançar e hoje questionamos, até 
mesmo, a percepção de realidade im-
posta pela farta propaganda oficial de 
que milhões de brasileiros saíram da 
miséria”, disse. 

Vindo de uma tradicional família 
de políticos alagoanos, Pedro Vilela 
reverenciou seu avô, Teotônio Vile-
la, e também seu tio, Teotônio Vilela 
Filho, como inspiração para este pri-
meiro mandato como deputado fede-
ral. “Deles carrego lições definitivas, 
que ainda são atuais e servem perfei-
tamente para nosso atual momento.”

Heráclito Fortes diz que oposição alertou para  
os erros do PT, mas avisos foram ignorados 

O deputado Heráclito Fortes 
(PSB-PI) afirmou no Plenário que 
se sente honrado por estar de vol-
ta à Câmara depois de ficar afasta-
do mais de 12 anos. Ele destacou ter  
acompanhado com atenção os acon-
tecimentos no Brasil, principalmente 
nos últimos quatro anos. Para Fortes, 
“o que vem ocorrendo desde o início 
do primeiro mandato da presidente 
Dilma não é em nada positivo e o go-
verno foi avisado”.

Fortes manifestou sua descren-
ça quando a presidente se diz aberta 
ao diálogo, “pois foram inúmeros os 
alertas que, arrogantemente, por in-
competência, erros de condução ou 
irregularidades propositais, foram 
solenemente ignorados”.

Ele citou o caso do fundo de pen-
são dos Correios, o Postalis, que “tem 
um rombo de mais de R$ 6 milhões 
e será pago pelos próprios trabalha-
dores. Imaginem só: depois de con-
tribuir por anos a fio, agora os servi-
dores ficam sabendo que vão ter que 
abrir mão de parte dos salários para 
cobrir o buraco”, enfatizou. 

De acordo com Fortes, “a oposi-
ção foi incansável ao mostrar que 

os rumos políticos e a condução da 
economia iriam conduzir o Brasil às 
crises de hoje. E o PT não consegue 
aprender com seus erros”. 

Fortes explicou que os jornais dia-
riamente só noticiam fatos negativos 
e que “essa é a maior demonstração 
da má governabilidade brasileira. O 
fato é que a presidente perdeu a ca-
pacidade de liderar, e não sei quem 
poderia assumir esse lugar. Esta é 
uma constatação dura e triste, por-
que cabe também ao Parlamento uma 
boa dose de responsabilidade pela cri-
se, mas, principalmente, sobre como 
sair dela”, destacou.

Fortes: “PT não aprende com os erros”

Ministro disse que programa é prioridade e não é afetado por reduções no longo prazo 

Kassab: ajuste não afetará habitação e PAC 
Em audiência na Câmara, deputados consideraram temerárias as informações prestadas pelo ministro das Cidades

contratadas e ainda não entregues 
nem sequer estão em obras. “Parece 
temerário falar em três milhões de 
novas moradias”, afirmou. Por sua 
vez, Júlio Cesar (PSD-PI) disse que os 
recursos necessários para essas casas 
podem chegar a R$ 300 bilhões, nú-
mero elevado diante do atual cenário 
econômico.

Kassab insistiu que o Minha Casa 
é prioridade do governo, junto com o 
programa Bolsa Família, e, por isso, 
não devem faltar recursos. “Acredito 

que a meta vai ser atingida até 2018”, 
disse. Ele lembrou que o Ministério 
das Cidades trabalha com projetos de 
mais longo prazo, de até cinco anos, 
e que eventuais reduções de ritmo 
por conta da conjuntura não são per-
cebidas.

Execução orçamentária - O pre-
sidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano, Julio Lopes (PP-RJ), 
criticou a baixa execução orçamen-
tária do Ministério das Cidades em 
2014. Segundo ele, o valor pago sobre 

o total autorizado ficou em 55,88%. 
Lopes defendeu uma execução míni-
ma de 60%. Kassab alegou a “pouca 
experiência” dos municípios meno-
res em realizar, por exemplo, pro-
jetos de saneamento. No caso dos 
grandes municípios, afirmou, há di-
ficuldades especialmente na realiza-
ção de licitações. 

Carlos Marun (PMDB-MS), que 
sugeriu o debate, ressaltou que depu-
tados cobraram de Kassab medidas 
que beneficiem os municípios com 
menos de 50 mil habitantes – que 
somam 90% do total de 5.570 exis-
tentes no País. Pediram ainda alter-
nativas para manutenção do Minha 
Casa, Minha Vida e financiamento de 
projetos de pavimentação.

Trataram também da obrigatorie-
dade da implantação dos planos de 
resíduos sólidos e de mobilidade ur-
bana, que podem colocar os municí-
pios em situação de ilegalidade, com 
responsabilização dos prefeitos. No 
caso dos resíduos sólidos, Kassab dis-
se que analisa o assunto em conjunto 
com o Ministério do Meio Ambiente. 
Em relação à mobilidade urbana, o 
ministro declarou que poderá esten-
der o prazo para conformidade dos 
municípios por mais um ano.

Luis Macedo

 Gustavo Lima  Gustavo Lima
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Glauco Legatti negou 
à CPI superfaturamentos 
apontados em auditorias do 
TCU, que atribuiu a diferen-
ças de metodologia. “Tínha-
mos uma dificuldade em en-
tender os critérios usados 
pelo TCU e, quando enten-
demos, começamos a expli-
car as razões e diminuir esses 
valores.” 

Segundo o TCU, a terra-
planagem da área da refinaria 
teve sobrepreço de R$ 69 mi-
lhões. Formaram o consórcio 
responsável pelo serviço as 
empresas Odebrecht, Quei-
roz Galvão, Camargo Corrêa 
e Galvão Engenharia, investi-
gadas na Operação Lava Jato. 
“Nós justificamos depois es-
ses valores e o cálculo caiu 
para R$ 18 milhões.”

Legatti justificou os 396 
aditivos celebrados entre a 

Ex-gerente da Petrobras nega ter recebido propina
Glauco Legatti desmente ainda superfaturamento na construção da refinaria; deputados da CPI querem ouvir delator

Depoimento de Glauco Legatti (D) causou polêmica em vários momentos, especialmente pela defesa dos procedimentos da Petrobras

Em sete horas de depoi-
mento à CPI da Petrobras na 
Câmara, o ex-gerente geral 
da refinaria Abreu e Lima 
Glauco Legatti negou ontem 
ter recebido propina da cons-
trutora Galvão Engenharia, 
defendeu os procedimentos 
internos da Petrobras e irri-
tou deputados ao negar su-
perfaturamento nas obras da 
companhia.

Legatti foi acusado por 
um dos delatores da Opera-
ção Lava Jato, o engenheiro 
Shinko Nakandakari, de ter 
recebido R$ 400 mil em pro-
pina, mesmo depois de defla-
grada a Operação Lava Jato, 
em 2014. “O depoimento dele 
evidencia que alguém está 
mentindo nessa história”, 
destacou o relator da CPI, de-
putado Luiz Sérgio (PT-RJ). O 
deputado disse ser necessário 
que a comissão ouça o depoi-
mento de Nakandakari.

Terraplanagem - Nakan-
dakari, delator que acusa 
Legatti de ter recebido pro-
pinas, disse em depoimento à 
Justiça Federal que atuava em 
nome da empreiteira Galvão 
Engenharia. A Galvão tra-
balhou na terraplanagem da 
refinaria Abreu e Lima, fase 
da obra que teve superfatura-

Legatti defende procedimentos da 
estatal e irrita membros da CPI

Petrobras e as empresas con-
tratadas como resultado de 
mudanças no projeto. O ex-
-gerente garantiu que a Pe-
trobras tinha um sistema de 
controle interno que obrigava 
qualquer alteração a passar 
por várias fases de avaliação 
e autorização.

Irritação - O depoimento 
irritou os deputados. O sub-
-relator Altineu Côrtes (PR-
-RJ) perguntou a Legatti: “O 
senhor quer dizer que todo 
mundo está errado? Que o 
juiz Sérgio Moro está errado? 
E que as pessoas que estão fa-
zendo delações premiadas es-
tão mentindo?”, questionou o 
deputado. 

Altineu Côrtes acusou 
Glauco Legatti de não estar 
dizendo a verdade. “O senhor 
tome cuidado porque está sob 
juramento e vem aqui para 

dizer que todos os procedi-
mentos foram corretos, que 
não houve irregularidades 
e que não recebeu propina”, 
disse.

“O senhor tem medo de 
ser preso?”, perguntou o de-
putado Arnaldo Faria de Sá 
(PTB-SP), também sub-re-
lator da comissão. “Não. Eu 
não fiz nada para ser preso”, 
respondeu Legatti.

“O senhor está dizendo 
que todos os procedimentos 
feitos pela Petrobras eram 
corretos e que as irregula-
ridades foram feitas fora da 
empresa. O senhor está su-
bestimando nossa inteligên-
cia”, disse a deputada Elizia-
ne Gama (PPS-MA). “Este 
senhor nos toma como re-
tardados mentais”, resumiu 
o deputado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS).

Zeca Ribeiro

O ex-gerente da Petro-
bras deu uma explicação 
contábil à CPI para o au-
mento do valor gasto na 
construção da refinaria 
Abreu e Lima, prevista ini-
cialmente para custar 2,4 
bilhões de dólares, estima-
tiva alterada depois para 
13 bilhões de dólares e que 
acabou totalizando 18 bi-
lhões de dólares. Ele expli-
cou que 60% da refinaria foi 
contratada em reais – e não 
em dólares. E que o valor de 
18 bilhões de dólares é re-
sultado de uma contabili-
dade feita pela variação da 
taxa de câmbio. 

Segundo ele, a refina-
ria custou R$ 26 bilhões, 
e o valor de 18 bilhões de 
dólares se deve a dois cál-
culos distintos, um feito 
quando o dólar estava va-

mento, segundo auditoria do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU). “Eu não tinha por que 
receber propina da Galvão”, 
disse o ex-gerente.

Ele explicou que a Galvão 
teve dois contratos, um de R$ 
498 milhões para a instalação 
de redes elétricas e de água 

e esgoto, e outro de R$ 169 
milhões para asfaltamento 
e arruamento do complexo. 
“Nego ter recebido qualquer 
centavo.” Legatti afirmou que 
não entrou com ação contra 
Nakandakari por orientação 
de seus advogados, mas que 
se ofereceu para esclarecer 

isso pessoalmente ao juiz 
Sérgio Moro, da 13ª Vara Fe-
deral.

Ao responder pergunta 
do deputado Delegado Wal-
dir (PSDB-GO), ele admitiu 
participar de uma acarea-
ção com Nakandakari e dis-
se acreditar que o engenheiro 

envolveu seu nome no paga-
mento de propina para justi-
ficar a alguém o uso dos R$ 
400 mil. “Deve ter sido uma 
espécie de prestação de con-
tas. Ele deve ter embolsado o 
dinheiro e por isso usou meu 
nome para justificar o fato a 
quem o pagou”, ressaltou.

Valor do dólar explicaria 
parte da diferença de preço  

lendo R$ 2,40, valor reajus-
tado quando o dólar atingiu 
R$ 1,60 – o que fez com que 
o valor ficasse bem maior 
em reais.

Legatti também deta-
lhou alguns aditivos contra-
tuais que elevaram o custo 
final, como o aumento dos 
juros do financiamento (que 
aumentou o custo em 1,38 
bilhão de dólares) e mudan-
ças no projeto, como “ade-
quação de escopo” e conse-
quente aumento de insumos 
(que elevaram o preço em 
2,1 bilhões de dólares). Ele 
justificou os cálculos ao 
responder ao relator da 
CPI, deputado Luiz Sérgio. 
Legatti admitiu que o va-
lor inicial de custo de 2,4 
bilhões de dólares foi fei-
to com base em um projeto 
que não estava concluído.
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A deputada Iracema Portella (PP-PI) participou da 132ª 
sessão plenária da União Interparlamentar, em Hanoi, no Vietnã, 
que reuniu 700 parlamentares de mais de 120 países. Representando as 
mulheres do Legislativo brasileiro no evento, ela disse que mais do que  
fixação de cotas ou reserva de vagas, o aumento da participação femini-
na está relacionado a uma mudança de paradigma na própria sociedade.

Iracema Portella representa o Parlamento 
brasileiro em encontro no vietnã

Em Campo Grande, Elizeu Dionizio 
debate pauta de auditores fiscais 

O deputado Elizeu Dionizio (SD-MS) reuniu-se com o diretor 
de Relações Internacionais do Sindifisco Nacional, Fábio Galízia, e 

auditores fiscais aposentados na última sexta-feira (27/03), em Campo 
Grande (MS). Os auditores pediram apoio para derrubar a MP 660/14, 

que tem emendas que transferem atribuições do cargo de auditor fiscal 
para um cargo auxiliar da Receita Federal; e para projetos da categoria.  

O deputado Dr. Jorge Silva (Pros-ES) participou da soleni-
dade de formatura do curso técnico em Edificações. O evento, re-
alizado na cidade de São Mateus, diplomou 24 jovens participantes do 
Programa Bolsa Sedu. Esse programa é desenvolvido pelo governo do 
Espírito Santo e atende jovens capixabas no acesso à formação profis-
sional de nível técnico.

No Espírito Santo, Jorge Silva prestigia 
formatura de técnicos em edificação

Servidor de ex-territórios será transferido 
Proposta aprovada em comissão mista transfere para a União servidores de Rondônia, Amapá e Roraima

Deputados e senadores 
aprovaram ontem o relató-
rio do deputado Silas Câma-
ra (PSD-AM) à Medida Pro-
visória 660/14. A matéria 
tramitará agora em forma de 
projeto de lei de conversão, 
pois o relator acolheu 41 das 
68 emendas apresentadas 
pelos parlamentares, alte-
rando assim o texto original. 
A MP trata da transposição 
para o quadro de pessoal da 
União dos servidores dos ex-
-territórios (hoje estados) de 
Rondônia, Amapá e Rorai-
ma. Agora, a proposta terá 
de ser analisada pelos Plená-
rios da Câmara e do Senado.

“Acho que há um ambien-
te muito favorável à aprova-
ção dessa matéria. A prova 
disso é esse termômetro da 
comissão, uma vitória esma-
gadora do relatório”, afirmou 
Silas Câmara. “São 24 mil 
servidores dos ex-territórios 
do Amapá, Rondônia e Ro-
raima, que estavam à mer-

cê de uma interpretação da 
Emenda Constitucional 79 e, 
com essa MP, está resolvido 
e superado esse obstáculo.”

Salários e vantagens - A 
MP regulamenta a Emenda 
Constitucional 79, promul-
gada em maio do ano passa-
do para garantir a servidores 
dos ex-territórios do Amapá 
e de Roraima o direito a op-
tar pela permanência nos 

quadros de pessoal da União. 
O texto estabelece as regras 
para a sistematização das ta-
belas de salários, vencimen-
tos, soldos e demais vanta-
gens dos servidores civis e 
militares.

Os servidores reintegra-
dos farão parte do quadro 
em extinção da administra-
ção federal (cargos que são 
automaticamente extintos 

após ficarem vagos) e con-
tinuarão prestando serviço 
aos estados ou municípios, 
na condição de cedidos, até 
que sejam aproveitados em 
órgão ou entidade da admi-
nistração federal direta, au-
tárquica ou fundacional. O 
aproveitamento será regula-
mentado por ato do governo 
federal.

O mesmo benefício já ha-
via sido concedido em 2009 
aos servidores de Rondônia, 
por meio da Emenda Consti-
tucional 60. 

O relatório final apre-
sentado acrescenta à MP 
alguns pontos, entre eles: 
aplicação do direito de op-
ção a aposentados e pensio-
nistas; garantia do direito de 
opção a servidores e empre-
gados de toda a administra-
ção indireta, e não apenas à 
administração autárquica e 
fundacional; e aplicação, aos 
policiais e bombeiros mili-
tares, inclusive inativos, dos 

mesmos soldos, adicionais, 
gratificações, vantagens e 
demais direitos remunera-
tórios concedidos aos po-
liciais e bombeiros milita-
res do Distrito Federal, bem 
como da assistência à saúde 
garantida aos servidores pú-
blicos federais.

Zona Franca - O projeto 
trata ainda da correção das 
tabelas de vencimentos dos 
servidores da Superinten-
dência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa). Segun-
do o relator, essa autarquia 
“tem contribuído significa-
tivamente há quase meio 
século para a construção 
de um modelo de desenvol-
vimento sustentável para a 
Amazônia, mas encontra-
-se seriamente afetada pela 
defasagem da remuneração 
de seus servidores, que tem 
ocasionado evasão de qua-
dros qualificados e sobrecar-
ga de trabalho para os servi-
dores que remanescem”.

Silas Câmara: 24 mil servidores aguardavam interpretação da EC 79 
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