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Empresário diz na 
CPI que consórcio
pagou mais de 
R$ 100 mi de propina

Pela proposta, materiais e valores serão destinados ao fundo de segurança pública e usados no combate ao crime

O Plenário aprovou ontem proposta que destina ao Fundo Nacional 
de Segurança Pública bens, direitos e valores apreendidos pela Polícia 
Federal e que sejam resultado de contrabando ou descaminho, para 

utilização na repressão ao crime. O texto, que volta ao Senado, é o de 
emenda apresentada em Plenário com o objetivo de agilizar e reduzir 
o tempo de permanência das mercadorias em depósito.

Bens apreendidos irão para segurança 

Augusto Mendonça Neto prestou depoimento de mais de sete horas aos parlamentares da CPI

Carlos Gabas, da Previdência, quer  
mais rigor no seguro-defeso. 

Integrantes de CPI pedem controle 
maior para evitar distorções.

Dívidas de clubes e registro de 
tratores também serão analisados.

Em audiência de CPI, entidades 
apontam “genocídio” no Brasil.

Augusto Mendonça Neto, executivo da Setal Óleo 
e Gás, empresa investigada pela Lava Jato, prestou 
depoimento à CPI da Petrobras e assumiu ter 
pagado propina a Renato Duque e Paulo Roberto 
Costa, ex-diretores da estatal.

Ministro apoia mudança 
no seguro de pescadores

Deputados questionam 
os preços de próteses

Instalada comissão de 
MP do salário mínimo

Morte de jovens negros: 
ação policial é criticada

   petrobras

A proposta surgiu de emenda apresentada 
em Plenário pelo deputado Ságuas Moraes
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AGENDA

O primeiro estudo 
do Cedes nessa 
legislatura, sobre 
gestão das águas 
no Brasil, deve ser 
entregue ao público 
no dia 5 de maio
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Leia esta  edição no celular

O presidente Eduardo 
Cunha, acompanhado de 
outros deputados, participa 
hoje de mais duas edições do 
programa Câmara Itineran-
te, que serão realizadas em 
Campo Grande (MS), pela 
manhã, e em  Cuiabá (MT), 
à tarde.

O programa tem o obje-
tivo de levar a Câmara dos 
Deputados até os cidadãos 
das diferentes regiões do 
País, para que os parlamen-
tares ouçam as necessidades 
locais, acolham sugestões e 

Sessão solene 
Homenagem ao Dia do Con-
tabilista. Plenário Ulysses 
Guimarães, 15h

Cedes fará 12 estudos sobre problemas nacionais
Entre os  assuntos abordados estão gestão das águas, saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana

Os presidentes do Cedes, Lucio Valle, e da Câmara, Eduardo Cunha, na primeira reunião do Cedes 

Até o final do ano que 
vem, o Centro de Estudos e 
Debates Estratégicos (Cedes) 
da Câmara deve entregar 12 
publicações sobre problemas 
brasileiros e suas possíveis 
soluções. O Cedes é formado 
por 11 deputados escolhidos 
de acordo com a proporcio-
nalidade partidária e conta 
com a assessoria da consul-
toria legislativa para elabo-
rar trabalhos e pesquisas so-
bre a realidade nacional.

Segundo o presidente do 
Cedes, deputado Lúcio Vale 
(PR-PA), será entregue um 
trabalho sobre a gestão das 
águas no dia 5 de maio. Há 
um  outro estudo em an-
damento sobre mobilidade 
urbana. Conforme o parla-
mentar, saúde, educação e 
segurança pública são ou-
tros assuntos que devem ser 
abordados.

“O Cedes vai um passo de 
cada vez para, com a ajuda 

dos consultores da Câmara,  
fazer estudos para entregar 
à sociedade brasileira”, res-
saltou Vale.

Potencial - O presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, 
compareceu à reunião inau-
gural do Centro de Estu-
dos, ontem. De acordo com 
Cunha, o trabalho legislati-
vo muitas vezes impede que 
os parlamentares atuem com 
mais presença nas áreas em 
que são especialistas.

“O Cedes pode aproveitar 
bem o potencial de um gru-
po focado para desenvolver 
temas de alta complexidade 

e gerar soluções”, declarou 
Cunha. O presidente afirmou 
que planeja integrar as dis-

cussões do centro de estudos 
com o Câmara Itinerante, 
programa que, às sextas-fei-

ras, leva parlamentares para 
debater temas nacionais em 
alguma capital do País.

Câmara Itinerante vai a Cuiabá e Campo Grande 
ampliem a agenda legislativa 
nacional. As atividades in-
cluem reuniões e visitas dos 
deputados a instituições que 
promovam ações bem suce-
didas relacionadas a temas 
sociais em debate na Casa.

Já foram realizadas qua-
tro edições: no Paraná (SC), 
em São Paulo (SP), em João 
Pessoa (PB) e em Natal (RN). 
Foram discutidos, entre ou-
tros temas, a reforma políti-
ca e o pacto federativo.

Debates - A  primeira edi-
ção, na Assembleia Legislati-

va do Paraná, discutiu a re-
forma política. 

A primeira edição do pro-
grama, ocorrida na Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
em 20 de março, discutiu a 
reforma política. Os deputa-
dos também visitaram uma 
instituição que educa crian-
ças com autismo. 

Na ocasião, Eduardo 
Cunha lançou a cartilha “Au-
tismo: vencendo este Desa-
fio”, publicada pela Câmara 
para marcar adesão à cam-
panha mundial de conscien-

tização sobre o tema.  
Na semana seguinte, o 

programa levou os debates 
à Assembleia Legislativa de 
São Paulo, onde também 
se discutiu a crise hídrica. 
Como parte da agenda, os 
deputados visitaram enti-
dades que atendem pessoas 
com deficiência e uma insti-
tuição filantrópica que aco-
lhe animais abandonados.

Nos encontros realizados 
em João Pessoa e Natal, em 
10 de abril, além da reforma 
política e do pacto federa-

tivo, foi debatida a impor-
tância do “orçamento im-
positivo” na execução das 
emendas parlamentares.

Luis Macedo
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Proposta, que segue para o Senado, prevê que só serão repassados itens que possam ser usados no combate ao crime 

Destinação de bens apreendidos é aprovada
24 de abril de 2015

O Plenário da Câmara 
aprovou ontem proposta 
que destina ao Fundo Na-
cional de Segurança Pública 
(FNSP) bens, direitos e va-
lores apreendidos pela Po-
lícia Federal como fruto de 
contrabando ou descami-
nho e que possam ser usa-
dos na repressão ao crime. 
Pelo texto aprovado, só pas-
sarão a integrar o fundo os 
materiais apreendidos cujo 
perdimento tiver sido de-
cretado pela Justiça Federal.

A proposta, que segue 
para análise do Senado, é 
uma emenda de Plenário 
do deputado Ságuas Mora-
es (PT-MT) para o Projeto 
de Lei 2505/00, do deputa-
do Lincoln Portela (PR-MG). 
Com a emenda, Ságuas 
aproveitou parte do tex-
to aprovado anteriormente 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidada-
nia, mas decidiu deixar cla-
ro que a destinação de bens 
pelo fundo seguirá o rito do 
Decreto-Lei 1.455/76, que 
estabelece normas sobre 
mercadorias estrangeiras 
apreendidas.

Gabriela Korossy

Texto aprovado abrange materiais apreendidos cujo perdimento tiver sido decretado pela Justiça 

“O objetivo é agilizar o 
fluxo de saída e reduzir o 
tempo de permanência das 
mercadorias em depósito 
até a destinação final, di-
minuindo ainda os custos 
de armazenagem e evitan-
do sua depreciação”, disse.

Repasse - O texto ori-

ginal previa que o mate-
rial apreendido deveria 
ser destinado diretamente 
ao Ministério da Justiça, a 
quem caberia repassar 80% 
às secretarias de Segurança 
Pública dos estados e 20% à 
Polícia Federal.

Após críticas de que, 

com a emenda, o FNSP pas-
saria a concentrar os recur-
sos apreendidos, foi apro-
vado também destaque do 
PSDB que prevê o repasse 
de, no mínimo, 80% dos 
recursos do fundo de segu-
rança para estados, Distrito 
Federal e municípios.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) aprovou ontem novas 
regras para arquivamento de 
proposições ao fim das legis-
laturas. O texto é resultado 
de 18 propostas de alteração 
do Regimento Interno da Câ-
mara, todas apensadas ao 
PRC 190/01.

A principal mudança é 
que os projetos de deputa-
dos reeleitos serão automa-
ticamente renovados. Hoje, 
é preciso que o deputado re-
eleito faça um requerimen-
to. Também as propostas de 
código passam a não ser ar-
quivadas automaticamente.

Um novo prazo passa a 
contar, de duas legislaturas, 
para que todas as proposi-
ções sejam arquivadas caso 
não tenham sua tramitação 
concluída. Será preciso um 
requerimento de 1/10 dos 
deputados, ou seja, 52 assi-
naturas, para que uma pro-
posta seja desarquivada. O 
prazo para o pedido de de-
sarquivamento também pas-
sa de 180 para 120 dias.

A proposta muda ainda 
regra para projetos apro-
vados pelo Senado. Atual-
mente todos eles não são 
arquivados na Câmara. Pela 
proposta, serão arquivados 
se não forem analisados no 
período de uma legislatura.

Projetos de deputados 
que não tenham sido reelei-
tos poderão ser reapresen-
tados por outros deputados, 
mas devem conter menção 
ao projeto e ao autor origi-
nal. Essa já é uma prática 
adotada pelos deputados, 
mas não há regras sobre isso.

Também fica claro que 
não pode ser apresentado 
projeto semelhante a um 
que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado na mesma le-
gislatura. A regra já existe, 
mas o termo “idêntico” gera 
dúvidas.

A proposta tem regime de 
prioridade, deve ter parecer 
da Mesa Diretora e será ana-
lisada pelo Plenário. 

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, afirmou on-
tem que o projeto que regu-
lamenta os contratos de ter-
ceirização (PL 4330/04) vai 
ter um impacto positivo na 
categoria porque hoje a situ-
ação desse setor é precária.

Segundo ele, há empre-
sas que não recolhem con-
tribuição e são dirigidas por 
laranjas. O texto principal do 
projeto havia sido aprovado 
no dia 8. Com a análise das 
emendas, a votação do texto 
foi concluída na Câmara na 
quarta-feira ontem e agora 
segue parao Senado.

O presidente observou 
que, se o Senado mudar o 
texto, esse é um direito seu 
como Casa revisora. “Mas a 
última palavra sempre será 
da Câmara, que é a Casa ini-
ciadora. Então, se mudar lá, 
certamente os deputados vão 
apreciar as mudanças e po-
dem concordar ou não.”

Eduardo Cunha disse ain-
da que a regulamentação da 
terceirização nas empresas 
públicas deverá ser trata-

Cunha: projeto da terceirização terá impacto positivo
Zeca Ribeiro

Cunha: se o Senado mudar o texto, a última palavra será da Câmara

da pela comissão especial 
da Câmara que atualmen-
te analisa mudanças na Lei 
de Licitações (Lei 8.666/93). 
“Como os serviços terceiri-
zados de estatais e da admi-
nistração direta têm que ser 
contratados por licitação, 
entendo que é lá o instru-
mento adequado para fazer 
essa alteração.”

Votações - Na pauta de 
votações dos próximos dias, 
Cunha destacou as emen-
das do Senado ao projeto da 

biodiversidade (PL 7735/14), 
que pretende modernizar a 
lei em vigor e acelerar a pes-
quisa e a exploração econô-
mica da biodiversidade. Essa 
proposta foi aprovada origi-
nalmente pela Câmara em 
fevereiro deste ano.

“Nós temos que votar, 
até porque ele vai trancar a 
pauta em menos de 10 dias, 
antes do projeto que muda 
a desoneração da folha (PL 
863/15), e nós temos as me-
didas provisórias que estão 

saindo das comissões, certa-
mente na semana que vem 
começam a sair”, observou.

O presidente da Câmara 
reafirmou ainda que vai co-
locar em votação a reforma 
política, apesar de não ha-
ver consenso. “O meu com-
promisso é com a votação, e 
não com o resultado. Cada 
um tem uma visão sobre o 
processo eleitoral”, disse. 
No início do mês, ele anun-
ciou que levaria a proposta 
ao Plenário até 26 de maio.

Cunha disse também que 
não tem data prevista para 
a criação da comissão espe-
cial da Proposta de Emenda 
à Constituição 299/13, que 
limita o número de ministé-
rios em 20.

CCJ aprova 
regras para 
arquivamento 
de proposições

Gabriela Korossy

O presidente da Câmara 
também reafirmou que 
vai colocar em votação 
no Plenário a proposta 
de reforma política, 
mesmo que não haja 
consenso
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Comissão visitará presídios e casas de ressocialização
MAIORIDADE PENAL

Integrantes de colegiado pedem controles para evitar distorções que os consumidores não conseguem detectar

CPI sugere regulação dos preços de próteses
Deputados da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da 
Máfia das Próteses e Órteses 
sugeriram ontem em audi-
ência pública alguma forma 
de regulação de preços para 
o setor para evitar distor-
ções que os consumidores e 
o sistema de saúde não con-
seguem detectar. Outra pro-
posta foi o estímulo à pro-
dução nacional de órteses e 
próteses.

A diretora da Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), Martha Oli-
veira, afirmou que, depen-
dendo da região, o preço de 
um stent coronário varia de 
R$ 4 mil a R$ 27 mil. Já um 
marcapasso pode custar R$ 
29 mil ou R$ 90 mil.

A diretora também mos-
trou que existe uma diferen-
ça grande entre o custo ini-
cial de um produto e o preço 
final após o pagamento de 
seguros, fretes, impostos, 
comissões de médicos e lu-
cros, entre outros custos. 
Neste caminho, uma próte-
se específica passou de R$ 2 
mil para R$ 18 mil.

Martha ainda citou estu-
dos que estimam entre 40% 
e 50% os casos em que uma 
segunda opinião médica po-
deria mudar a indicação de 
cirurgia para outro proce-
dimento menos oneroso e 
mais eficaz.

Hoje, segundo ela, no 

Zeca Ribeiro

Audiência da comissão que ouviu representantes dos médicos sobre a máfia das próteses e órteses

sistema de planos de saúde, 
cabe ao médico a indicação, 
mas a operadora pode pe-
dir justificativa para o pro-
cedimento e três marcas de 
próteses para escolha. Se 
houver divergência, ainda é 
possível acionar uma junta 
médica.

Padronização - De ma-
neira geral, tanto a direto-
ra da ANS quanto o dire-
tor-presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), Jaime Ce-
sar Oliveira, explicaram que 
existem grupos no governo 
trabalhando na padroniza-

ção de nomenclaturas das 
próteses e órteses e diver-
sas melhorias no sistema de 
qualificação dos produtos e 
monitoramento de preços.

Outra medida é a elabo-
ração de protocolos clínicos 
bem definidos com o obje-
tivo de reduzir as dúvidas 
sobre a necessidade de de-
terminados procedimentos.

O secretário de Saúde do 
Rio Grande do Sul, João Ga-
bbardo dos Reis, disse que as 
liminares judiciais no esta-
do relacionadas a diversas 
demandas da saúde, inclusi-
ve órteses e próteses, já cor-

respondem a quase metade 
do total desse tipo de ação 
no País.

Mercado - O deputado 
Fábio Mitidieri (PSD-SE) 
defendeu que a Câmara de 
Regulação do Mercado de 
Medicamentos, que é um 
conselho ministerial, am-
plie suas funções. “É uma 
maneira de tentar resolver 
pelo menos a questão da 
precificação. Você não vai 
resolver o problema do mau 
médico, aquele que opera 
sem necessidade. Esse, in-
felizmente, é um caso de po-
lícia”, afirmou.

A existência de uma má-
fia das próteses já era do co-
nhecimento dos médicos, 
disse o vice-presidente do 
Conselho Federal de Medi-
cina. Mauro de Brito Ribei-
ro participou na quarta-feira 
(22) de audiência da CPI.

Segundo Ribeiro, notícias 
sobre cirurgias e implantes 
desnecessários percorrem 
os hospitais há anos, mas há 
dificuldade em investigá-las 
porque ninguém denuncia 
formalmente.

Ribeiro destacou que são 
mais de 400 mil médicos no 
Brasil e que a conduta ilí-
cita é de poucos. De acordo 
com ele, a máfia das órteses 
e próteses envolve, além de 
maus profissionais da medi-
cina, uma rede de corrup-
tores, desde os responsá-
veis pela produção e venda 
dos produtos até advogados, 
funcionários e diretores de 
hospitais.

Para Mauro Ribeiro, esse 
cenário pode ser revertido 
com a ação conjunta de en-
tidades médicas, Congresso 
Nacional e governo.

Os membros da comissão 
especial que analisa a pro-
posta de emenda à Consti-
tuição que fixa em 16 anos 
a idade de responsabilidade 
penal no Brasil visitarão pre-
sídios e casas de ressociali-
zação de menores infratores.

Na quarta-feira (22), de-
pois de trocas de acusações 
entre os deputados favorá-
veis à emenda (PEC 171/93) 
que reduz a maioridade pe-
nal de 18 para 16 anos e os 
que sustentam que ela só 
agravará a violência no País, 
os membros da comissão 
aprovaram requerimentos 
para várias visitas a estados, 
além de convites para espe-
cialistas debaterem o tema 
na comissão.

Luis Macedo

Para Laerte Bessa, prisão será para  reincidentes e irrecuperáveis

O deputado Weverton 
Rocha (PDT-MA), que apre-
sentou requerimento para 
visitas, foi questionado so-
bre a importância da medi-
da, já que outras comissões 
que tratam ou discutem a si-
tuação prisional irão a esses 
mesmos presídios. O parla-
mentar afirmou que os mem-
bros da comissão têm que sa-
ber a realidade dos presídios 
que abrigarão esses menores 
se a PEC for aprovada.

Na avaliação do deputa-
do Delegado Waldir (PSDB-
-GO), as péssimas condições 
dos presídios são bastante 
conhecidas, e neles há se-

paração por idade e tipo de 
crime. “Seria mais produtivo 
se avançássemos na direção 
de discutir a necessidade de 
construirmos presídios ju-

venis”, disse o parlamentar.
Segundo o deputado San-

des Junior (PP-GO), os de-
fensores da PEC, como ele, 
não pretendem colocar em 
presídios “ladrões de gali-
nha ou de celulares, mas os 
envolvidos em sequestros, 
torturas, crimes hediondos”, 
como está na proposta apen-
sada do deputado Jutahy Ju-
nior (PSDB-BA).

O relator da comissão, 
deputado Laerte Bessa (PR-
-DF) observou que “nem os 
maiores que praticam crimes 
de menor potencial ofensi-
vo” são mandados para os 
presídios. “Queremos co-
locar na cadeia criminosos 
reincidentes e irrecuperá-
veis”, disse.

Conselho diz 
que máfia já
era conhecida

“Queremos 
colocar na cadeia 
criminosos 
reincidentes e 
irrecuperáveis.” 
Deputado Laerte Bessa
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Nelson Jobim participou de audiência na comissão que analisa mudanças no pacto federativo O deputado Alberto Fra-
ga (DEM-DF) ressaltou que a 
redução da maioridade penal 
é um tema polêmico e que a 
população deseja um deba-
te na Câmara. Ele citou al-
gumas ocorrências policiais 
que “ são uma forma de des-
mistificar” alguns argumen-
tos utilizados por quem é 
contra a redução.

“Meu discurso não envol-
ve o adolescente carente, es-
cravizado e prostituído, mas 
sim o menor infrator que usa 
uma arma para tirar a vida 
do trabalhador”, disse.

De acordo com Fraga, a 
imprensa, seguindo o cami-
nho do PT e do Psol, argu-
menta que os menores infra-
tores não chegam a 1% nos 
crimes de homicídio, porém, 
na soma não foram contabi-
lizados os crimes de latrocí-
nio, estupro, roubo, assalto 
à mão armada e furtos em 
residências que contam com 
a participação de menores. 

“Esses ficam de fora por-
que sabem que, hoje, qual-
quer pesquisa aponta mais 
de 20% na participação dos 
menores nos crimes de segu-
rança pública”, criticou.

Fraga afirmou que os de-
putados contra à redução da 
maioridade têm dito que, 
caso seja diminuída a idade 
para ingresso nas prisões, os 
menores serão colocados nas 
mesmas celas dos adultos, 
pois não há lugar no Brasil 
para mais presos. “Esse ar-
gumento é uma falácia e a 
solução seria a construção de 
novos presídios”. O deputado 
disse ainda que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente foi 
feito para proteger o menor 
abandonado e carente e não 
o que comete crimes.

O superintendente-geral 
do Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal 
(Ibam), Paulo Timm, des-
tacou o aumento dos encar-
gos dos municípios, que, se-
gundo ele, também são mais 
pressionados pelos cidadãos.

“A agenda pública muni-
cipal cresceu enormemen-
te, com cada vez mais temas 
sendo incorporados”, dis-
se, em audiência pública na 

  DISCURSO

Alberto Fraga
cobra redução
da maioridade

Para especialista, peso maior recai sobre os municípios
Comissão Especial do Pacto 
Federativo. De acordo com 
Timm, hoje os municípios 
participam de quase todas 
as políticas públicas do País.

Na visão dele, a legisla-
ção brasileira precisa fazer 
uma definição mais clara da 
responsabilidade de cada um 
dos entes federados. “Consi-
derando que há municípios 
com baixa arrecadação, te-
mos que pensar também em 

novos mecanismos de distri-
buição dos recursos”, acres-
centou.

Cobrança - Timm sugeriu 
a criação de uma tipologia 
dos municípios, com indi-
cadores de riqueza e desen-
volvimento, para que, assim, 
essas cidades possam ter en-
cargos maiores ou menores, 
dependendo de suas carac-
terísicas. tipo. Essa tipologia 
também poderia ser usada 

para a distribuição dos re-
cursos entre os municípios.

De acordo com o supe-
rintendente do Ibam, hoje 
os municípios também têm 
enfrentado dificuldade de 
cobrança dos impostos sob 
sua responsabilidade. “Essa 
questão precisa ser melhor 
trabalhada”, afirmou. Ele 
defendeu que novas tecno-
logias sejam desenvolvidas 
com esse objetivo.

O ex-presidente do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) e ex-ministro da Jus-
tiça e da Defesa Nelson Jo-
bim defendeu ontem que o 
Congresso Nacional faça 
uma reforma fiscal fatiada, 
que tenha como objetivo 
principal desconcentrar as 
receitas do País. Ele partici-
pou de audiência pública na 
Comissão Especial do Pacto 
Federativo.

Segundo Jobim, a discus-
são primordial relativa ao 
pacto federativo diz respei-
to ao ajuste fiscal - ou seja, 
como se distribui a receita 
nacional. Para ele, o objetivo 
da reforma fiscal deve ser a 
desconcentração das receitas 
públicas, de forma a viabi-
lizar o desenvolvimento das 
regiões com menos receitas.

“Existe um problema her-
dado do Império que é o pri-
vilégio dos estados do Sul 
e do Sudeste em relação ao 
Norte e Nordeste”, afirmou. 
“Existe uma concentração 
tributária nesses estados.”

Segundo o ex-presiden-
te do STF, para facilitar a 
aprovação, a reforma fiscal 
deve ser fatiada, com pro-
postas isoladas discutidas 
em conjunto, mostrando-se 
as compensações das perdas 
para cada estado. “Também 
é fundamental existir um re-
gime de transição, que asse-
gure o ajustamento aos esta-
dos”, disse.

Salários - O ex-ministro 
também defendeu o estabe-
lecimento de regra para de-
cisões nacionais não sejam 
arcadas pelos estados e mu-
nicípios, como no caso da re-
muneração dos servidores. 

“A guerra fiscal é 
uma consequência da 
ausência de políticas de 
equalização nacional 
por parte da União.”
Ex-ministro Nelson Jobim

Ex-presidente do STF apoia reforma 
fiscal para desconcentrar receitas 

Para Jobim (ao centro), principal discussão sobre pacto federativo está relacionada a um ajuste fiscal

“São fixados tetos salariais 
nacionais para determina-
das categorias, independen-
temente de se saber se esta-
dos têm condições de arcar 
com isso”, afirmou.

Jobim entregou ao cole-
giado o relatório da comissão 
especial de reforma de pacto 
federativo que funcionou no 
Senado em 2012, que foi pre-
sidida por ele mesmo, quan-
do era senador. Entre outras 
sugestões, no relatório, os 
senadores apresentam nove 
anteprojetos de lei para re-
duzir o desequilíbrio entre 
as unidades da federação.

Folha de pagamento - O 
relator da Comissão Especial 
da Câmara, deputado Andre 
Moura (PSC-CE), disse que 
as sugestões dos senadores 
serão aproveitadas. Ele res-
saltou a dificuldade de im-
plementação de políticas pú-
blicas por parte dos prefeitos 
de todo o País, que, segundo 
o deputado, muitas vezes lu-
tam para conseguir apenas 

cumprir a folha de pagamen-
to dos servidores. “74% dos 
municípios do Rio de Janei-
ro estão inadimplentes”. Ele 
disse esperar que a comissão 
especial possa dar uma solu-
ção definitiva para os proble-
mas que os municípios vêm 
enfrentando.

Direitos - Para o secretá-
rio de Macroavaliação Go-
vernamental do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Le-
onardo Rodrigues Albernaz, 
um dos desafios, na discus-
são do pacto federativo, é a 
forma de se assegurar direi-
tos sociais iguais a cidadãos 
de regiões com Produto In-
terno Bruto (PIB) diferente.

Segundo ele, hoje, Nor-
te e Nordeste – com menor 
participação no PIB do País 
– recebem educação de pior 
qualidade, o que perpetua as 
desigualdades. Albernaz dis-
se que, mesmo com incenti-
vos fiscais, sem políticas de 
educação não se atua sobre 
as causas estruturantes das 

desigualdades regionais.
O representante do TCU 

ressaltou que as políticas pú-
blicas foram descentraliza-
das na Constituição de 1988 
sem ter havido uma adequa-
ção entre as competências e 
os recursos e sem ter sido 
contemplada plenamente a 
articulação intergoverna-
mental.

Conforme Albernaz, o 
País tem um “federalismo 
cada vez mais competitivo 
e menos cooperativo”, além 
de “uma visão fragmentada 
das políticas públicas”. Para 
ele, devem ser desenvolvidos 
mecanismos de coordenação 
das políticas públicas de to-
dos os entes federativos.

Zeca Ribeiro

Deputado Alberto Fraga

Antonio Augusto
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Relator negocia pontos da MP

política

O ministro da Previdên-
cia Social, Carlos Gabas, afir-
mou em audiência pública na 
Comissão de Integração Na-
cional, Desenvolvimento Re-
gional e Amazônia que as re-
gras atuais do seguro-defeso 
permitem distorções, fazen-
do com que pessoas sem ne-
nhuma relação com a pesca 
consigam acessar o benefí-
cio. A audiência debateu as 
novas regras de concessão do 
benefício contidas na Medi-
da Provisória 665/14.

Seguro - O defeso é a pa-
ralisação das atividades de 
pesca durante o período de 
reprodução, com o objetivo 
de garantir a manutenção 
das espécies. Nesse período, 
a pesca é proibida e os pesca-
dores profissionais recebem 
o seguro no valor de um sa-
lário mínimo mensal.

A MP 665 traz requisitos 
mais rígidos para o acessar 
ao benefício, especialmente 
na comprovação da condição 
de pescador profissional que 
exerce a atividade de forma 
artesanal. O texto determi-
na que pescadores se diri-
jam aos postos do Instituto 
Nacional do Serviço Social 
(INSS), do Ministério do Tra-
balho ou à Superintendência 
da Pesca e Agricultura dos 
seus estados para garantir o 
pagamento do seguro. 

“Se não tomarmos ne-
nhuma medida, o programa 
fica inviável e isso é injusto 

O Congresso instalou 
ontem três comissões mis-
tas para analisar as medidas 
provisórias (MPs) 671, 672 e 
673, todas de 2015. Também 
foram escolhidos os presi-
dentes e vice-presidentes e 
os relatores e revisores de 
cada uma.  A discussão dos 
textos será feita em conjunto 
por deputados e senadores.

Dívidas de futebol - O pri-
meiro texto renegocia dívi-
das dos clubes e propõe a 
modernização do futebol. A 
MP 671 permite o pagamen-
to das dívidas em 120 ou 204 
meses, desde que os clubes 
atendam a uma série de con-
trapartidas. Escolhido rela-
tor da comissão, o deputado 

Textos tratam de 
dívidas de clubes, 
regra de reajuste do 
salário mínimo e 
registro de tratores 

Congresso instala comissões de três medidas provisórias
Otavio Leite (PSDB-RJ) dis-
se que tentará construir um 
texto de consenso a fim de 
acabar com as dificuldades 
por que passam as agremia-
ções futebolísticas. “É pre-
ciso corrigir os desvios que 
levaram a dívidas monu-
mentais”, afirmou.

Foram eleitos presidente 
e vice-presidente da comis-
são, respectivamente, o se-
nador Sérgio Petecão (PSD- 
AC) e o deputado Andres 
Sanchez (PT-SP). 

Salário mínimo - A MP 
672/15 estende a atual po-
lítica de reajuste do salário 
mínimo até 2019. De acor-
do com a regra, o aumento 
do mínimo é calculado com 

base na correção da inflação, 
medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor (INPC) do ano anterior, 
mais a variação do Produto 
Interno Bruto (PIB) de dois 
anos anteriores.

O presidente eleito da 
comissão que vai analisar a 
medida, deputado Zé Geral-
do (PT-PA), minimizou as 
críticas da oposição ao fato 
de a Câmara já ter aprova-
do projeto semelhante (PL 

7469/14), faltando apenas a 
análise de destaques para 
ampliar o reajuste para apo-
sentados.

Tratores - A terceira co-
missão mista vai analisar a 
MP 673/15, que altera o Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB - Lei 9.503/97) para 
suspender a obrigatoriedade 
de emplacamento para má-
quinas agrícolas. Pelo texto, 
só serão exigidos registros 
de tratores que transitarem 
em via pública. No caso de 
tratores destinados a puxar 
maquinaria agrícola ou a 
executar trabalhos agríco-
las, o registro deve ser feito 
em cadastro específico, sem 
necessidade de licenciamen-

to e emplacamento.
Os parlamentares estão 

preocupados com a possibi-
lidade de a MP resultar em 
cobrança de impostos de 
agricultores “Daqui a pou-
co o Detran vai querer colo-
car placa no trator, para pa-
gar emplacamento, inspeção 
veicular... Vão querer cartei-
ra de habilitação de tratoris-
ta, vão querer colocar cus-
tos em cima da agricultura”, 
avaliou José Carlos Aleluia 
(DEM-BA), eleito relator da 
comissão.

O vice-presidente da co-
missão será o deputado Zeca 
Dirceu (PT-PR) e o relator 
revisor, o senador Blairo Ma-
ggi (PR-MT).

Ministro Carlos Gabas disse que a deputados que programa se torna inviável se não houver ajustes

Ministro defende mudança no seguro-defeso
Carlos Gabas, da Previdência Social, apoia requisitos mais rígidos para a concessão do benefício aos pescadores

O deputado Zé Geraldo 
(PT-PA), também autor do 
requerimento para a audiên-
cia com o ministro da Previ-
dência, disse que a amplia-
ção do número de agências 
do INSS é fundamental para 
a população paraense. 

Ele confirmou casos em 
que empresas licitadas aban-
donaram as obras das agên-
cias pela metade. Segundo 
Zé Geraldo, depois de vá-
rios anos, postos que foram 
terminadas agora estão sem 
funcionários. 

Negociações - O deputa-
do Cleber Verde (PRB-MA) 
informou que está havendo 
entendimento sobre a vota-
ção da MP 665/14, pois o re-
lator, senador Paulo Rocha 
(PT-PA), está acolhendo as 
emendas. Como exemplo, 
Cleber Verde citou a manu-
tenção do tempo mínimo 
obrigatório de registro para 
ter direito ao benefício. A MP 
prevê que seriam três anos, 
porém o relator já diminuiu a 
carência, retornando ao pra-
zo anterior de um ano.

com o trabalhador que preci-
sa de subsistência no período 
do defeso”, disse o ministro.

Postos - Um dos auto-
res do requerimento para a 
audiência, o deputado Silas 
Câmara (PSD-AM) criticou 
a falta de postos em seu es-
tado. “Existe uma grande 
precariedade de agências da 
Previdência na Amazônia, 
que estão abandonadas ou 
com falta de funcionários. 
Além disso, as cinco embar-
cações prometidas para na-
vegar como Previbarcos  ain-
da não estão atuando”, disse.  

Os Previbarcos são em-
barcações que fazem aten-
dimento do INSS junto às 
populações ribeirinhas.

Do total de 61 municí-
pios do estado do Amazo-
nas, o deputado afirmou 
que deve existir posto em 17 
deles. Segundo Silas Câma-
ra, apenas em 10 municípios 
as obras foram completadas. 
“E desses 10, alguns não têm 
funcionários para prestar 
serviços, estão fechados ou 
funcionam muito mal.” Ele 

disse ainda que, atualmen-
te, mais de 90 mil pescadores 
artesanais recebem o segu-
ro-defeso no estado.

Orçamento - Gabas con-
cordou que é preciso reforçar 
as agências do INSS e os Pre-
vibarcos no Amazonas. “O 
ministro do Planejamento, 
Nelson Barbosa, já se mos-
trou sensível a essa questão, 
e dentro das limitações do 
Orçamento, conseguiremos 
prover a estrutura necessá-
ria para essas populações.”

O relatório da MP que 
altera as regras do seguro-
-defeso deve ser votado na 
comissão mista nos próxi-
mos dias.

Alex Ferreira

“Há uma grande 
precariedade nas 
agências da Previdência 
no Amazonas, que estão 
abandonadas ou com 
falta de funcionários.”

Deputado Silas Câmara
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Entidades apontam ‘genocídio’ de jovens negros
Críticas à atuação policial em comunidades carentes e nas periferias das cidades predominam em debate na Câmara

Luis Macedo

Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos discutiu a violência contra a juventude negra

“Morrem mais jovens 
negros no Brasil do 
que o total de mortes 
em conflitos armados 
de qualquer país do 
mundo.”
Deputado Orlando Silva

Autoridades, religiosos e 
artistas questionaram a atu-
ação do Estado e denuncia-
ram o que chamam de “geno-
cídio” da comunidade negra 
no País. O debate ocorreu na 
quarta-feira (22), em audi-
ência pública que discutiu a 
violência contra a juventude 
negra no Distrito Federal e 
região do Entorno.

O encontro foi uma inicia-
tiva da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câ-
mara, em parceria com a Co-
missão de Defesa dos Direitos 
Humanos da Câmara Legisla-
tiva do Distrito Federal.

Apesar da abordagem es-
pecífica ao Distrito Federal, 
expositores afirmaram que a 
omissão do Estado é o prin-
cipal vetor para a morte de 
jovens negros nas diversas 
regiões do País.

A crítica foi ainda mais 
acentuada na atuação policial 
em comunidades carentes e 
periferias. A maioria dos de-
batedores questionou a atu-
ação diferenciada da polícia 
nesses locais, o que aumen-
taria a discriminação contra 
jovens negros.

O deputado Orlando Sil-
va (PCdoB-SP), que presidiu 
a audiência, alertou sobre a 

situação atual de violência. 
“Existe, no Brasil, um geno-
cídio da juventude negra”, 
afirmou. “Isso é um fato gra-
víssimo, e devemos tomar 
uma série de medidas. Nós 
temos que trabalhar, preven-
tivamente, na preparação das 
polícias, pois muitas mortes 
na periferia são causadas por 
policiais”, disse.

Preconceito - Para o de-
putado Major Olimpio (PDT-

-SP), não restam dúvidas de 
que os negros representam a 
maioria das vítimas de assas-
sinatos. Ele ressaltou, no en-
tanto, que a polícia não pode 
ser culpada por isso e rebateu 
acusações de preconceito.

“A sociedade brasileira é 
bastante preconceituosa. E 
os números são irrefutáveis: 
nós temos mais mortes de jo-
vens negros. Nós temos que 
defender o bom policial, que é 

a maioria esmagadora. Quan-
do queremos fazer uma apu-
ração, não podemos partir 
do preconceito, dizendo que 
a polícia, institucionalmente, 
persegue e mata”, disse.

Debate - De acordo com 
o presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e Mino-
rias, deputado Paulo Pimenta 
(PT-RS), novas parcerias se-
rão formadas para que o de-
bate seja estendido a outros 

estados. Pimenta concordou 
com as opiniões de que a ju-
ventude negra do País sofre 
um genocídio.

“A violência contra a ju-
ventude negra adquire uma 
característica de genocídio, 
porque a chance de um jovem 
negro ser morto, na propor-
ção de um jovem branco, é 
algo impressionante. Esse 
debate tem que ser feito. Até 
mesmo para que possamos 
pensar em como enfrentar 
essa realidade”, afirmou.

Segundo o Mapa da Vio-
lência 2014, os homicídios 
são hoje a principal causa de 
morte de jovens de 15 a 29 
anos no Brasil, e atingem es-
pecialmente negros do sexo 
masculino, moradores das 
periferias e áreas metropo-
litanas dos centros urbanos. 
Dos mais de 55 mil homicí-
dios, estima-se que quase 
80% foram de negros.

Quilombolas apelam a deputados por punição a pedófilos
“Se a comunidade 
tivesse uma estrutura 
educacional melhor, 
muitas famílias 
estavam livres disso.” 
Líder kalunga Dalila Reis

Luis Macedo

O deputado Paulo Pimenta, presidente da comissão 

Denúncias de explora-
ção sexual de crianças na 
comunidade quilombola 
dos kalungas levaram, na 
segunda-feira (20), depu-
tados da Comissão de Di-
reitos Humanos e Minorias 
ao município de Cavalcante 
(GO) para ouvir a popula-
ção e autoridades locais.

Na reunião, moradores 
de Cavalcante reivindica-
ram melhores estruturas 
para a polícia e o Ministé-
rio Público e pediram puni-
ção aos criminosos. O en-
contro contou também com 
a presença de representan-
tes da prefeitura, da Justi-
ça, delegados e deputados 
estaduais.

A líder comunitária ka-
lunga Dalila Reis ressal-
tou que principalmente as 
meninas acabam vulnerá-
veis ao trabalho infantil e 
a abusos sexuais. Segundo 
a quilombola, casos como 
esses acontecem há anos, 

inclusive dentro dos qui-
lombos, mas as pessoas se 
sentem inibidas em denun-
ciar.

Com mais de 8 mil pes-
soas, a área kalunga, na 
região da Chapada dos Ve-
adeiros, é o maior terri-
tório quilombola já iden-
tificado do Brasil. Depois 
que completam o 5º ano do 
ensino fundamental, mui-
tas crianças kalungas são 
entregues pelos pais a fa-
mílias na cidade para con-
cluir os estudos e ter acesso 
a outras políticas públicas.

“Essas crianças se sen-
tem acoitadas dentro da 
casa da família. Muitas fo-

gem e acabam indo para a 
rua. E aí a violência é con-
sumada. Se a comunidade 
tivesse uma estrutura edu-
cacional melhor, muitas fa-
mílias estariam livres dis-
so”, afirmou Dalila Reis.

Investigado - Dez in-
quéritos sobre exploração 
sexual na região foram 
concluídos pela Polícia Ci-

vil de Goiás desde janeiro. 
O vereador Jorge Chaim 
(PSD), de 62 anos, é um 
dos investigados por estu-
pro de uma criança kalun-
ga de 12 anos. 

De acordo com a polícia, 
dois pedidos de prisão pre-
ventiva do vereador foram 
feitos, mas negados pelo 
Tribunal de Justiça sob 

a alegação de que não há 
provas suficientes.

Acompanhamento - 
Ameaças ao Conselho Tu-
telar de Cavalcante tam-
bém foram denunciadas 
durante a audiência com 
os deputados. Conselheiras 
relataram que a sala onde 
ficam os relatórios foi ar-
rombada após divulgação 
dos casos pela imprensa, e 
que parte dos documentos 
foi roubada.

O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos, 
deputado Paulo Pimenta, 
declarou que intimidações 
ao conselho serão conside-
radas ameaças ao colegiado 
da Câmara. 

Paulo Pimenta disse 
ainda que a comissão fará 
novas visitas ao município 
de Cavalcante para acom-
panhar o desdobramento 
dos casos, e que irá à comu-
nidade kalunga para averi-
guar outras denúncias.
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“Estamos assistindo 
à Petrobras ser 
massacrada, como 
se fosse repleta de 
corruptos. Mas é 
exatamente o inverso.”
Augusto Mendonça Neto

Augusto Mendonça Neto 
também confirmou à CPI a 
existência de um “clube” de 
empresas que se reuniu para 
participar de licitações. “Era 
uma forma de as empresas se 
protegerem diante da força 
da Petrobras; protegerem-se 
de modo a não competirem 
entre si”, disse.

Segundo a Polícia Fede-
ral, participavam do “clube”: 
Galvão Engenharia, Odebre-
cht, UTC, Camargo Corrêa, 
Techint, Andrade Gutier-

Empresário admite “clube” para licitações da Petrobras
rez, Mendes Júnior, Pro-
mon, MPE, Skanska, Queiroz 
Galvão, Iesa, Engevix, Setal, 
GDK e OAS.

Mendonça disse que o 
“clube” começou em 1997, 
com nove empresas. Mas foi 
ampliado em 2003 e 2004, 
quando a Petrobras reto-
mou investimentos, princi-
palmente no setor de refino. 
“O grupo ganhou efetividade 
com a relação dos dois dire-
tores [Paulo Roberto Costa e 
Renato Duque]”, revelou.

Favorecimento - Segun-
do Mendonça, a partir da 
relação com Costa e Duque 
e o consequente pagamento 
de propina, a Petrobras dei-
xou de convidar novas em-
presas para participar das 
licitações. Ele disse que os 
ex-diretores da Petrobras 
favoreciam as companhias 
do “clube”, que se reuniu 
em cartel para obter contra-
tos com a estatal. Conforme 
o empresário, os diretores 
ofereciam principalmente o 

serviço de não atrapalhar os 
interesses das companhias.

“O poder de um diretor 
da Petrobras de atrapalhar 
era enorme. De ajudar era 
pequeno. As companhias 
participavam mais por medo 
que por vantagem”, disse, re-
ferindo-se às propinas.

Mendonça apontou Al-
berto Youssef como interme-
diário do pagamento de pro-
pinas  da empresa dele para 
José Janene, que o procurou 
por volta de 2007 ou 2008.

Augusto Mendonça disse 
que procurou o ex-tesourei-
ro do PT João Vaccari Neto a 
pedido do ex-diretor da esta-
tal Renato Duque, para fazer 
doações oficiais ao partido. 
Ele confirmou doações ao PT 
no valor de R$ 4,2 milhões, 
conforme já havia dito à Jus-
tiça Federal.

Mendonça afirmou, po-
rém, que na conversa com 
Vaccari não houve nenhuma 
referência à Petrobras. “Mas 
Duque ofereceu algum bene-
fício a suas empresas na es-
tatal?”, perguntou o relator 
da CPI, deputado Luiz Sér-
gio (PT-RJ). “Ele não ofere-
cia vantagens. Era mais no 
sentido de não atrapalhar [os 
contratos]”, esclareceu.

Ele confirmou ainda o 
teor de depoimento que 
prestou à Justiça Federal no 
qual afirmou ter pago R$ 2,5 
milhões ao PT por meio de 
pagamentos a uma revista 
da Gráfica Atitude, de São 
Paulo.

O PT nega o recebimen-
to de propina de empresas 
contratadas pela Petrobras 
e afirma que as doações fo-
ram oficiais e registradas na 
Justiça Eleitoral.

Deputados apontaram 
uma suposta contradição 
nos depoimentos de Men-
donça e Vaccari. Ao respon-
der pergunta do deputado 
Bruno Covas (PSDB-SP), o 
empresário disse que procu-
rou o ex-tesoureiro em 2008. 
À CPI, Vaccari disse que só 
começou a ter responsabili-
dade pelas finanças do PT a 
partir de 2010.

“Vaccari mentiu à CPI ao 
dizer que só começou a ar-
recadar dinheiro para o PT 
em 2010. A comissão tem 
que tomar providências em 
relação a isso”, disse o depu-
tado Izalci (PSDB-DF).

Mendonça Neto admitiu 
ainda à CPI que suas empre-
sas fizeram doações oficiais 
a outros partidos, como o 
PSDB. Mas esclareceu que, 
nesses casos, as doações não 
tiveram qualquer relação 
com a Petrobras.

Doação ao PT
soma R$ 4,2 mi,
diz Mendonça

Delator confirma propina a Duque e a Costa
Augusto Mendonça Neto, da Setal Óleo e Gás, disse a CPI que empresários são vítimas em corrupção na Petrobras
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Mendonça: a propina paga saía da margem de lucro das empresas e não de superfaturamento

Em mais de sete horas 
de depoimento à CPI da Pe-
trobras, o executivo Augus-
to Mendonça Neto, da Setal 
Óleo e Gás, uma das empre-
sas investigadas pela Ope-
ração Lava Jato, defendeu 
ontem os procedimentos in-
ternos adotados pela estatal, 
mas admitiu que o consórcio 
de empresas do qual fez par-
te pagou algo entre R$ 100 
milhões e R$ 110 milhões em 
propinas aos ex-diretores da 
petrolífera Renato Duque e 
Paulo Roberto Costa.

“Para a Diretoria de Ser-
viços [ocupada por Duque] 
foram de R$ 70 a 80 milhões. 
Para a de Abastecimento 
[chefiada por Costa] foram 
R$ 30 milhões”, informou, 
ao responder pergunta do 
deputado Arnaldo Faria de 
Sá (PTB-SP), um dos sub-re-
latores. Mendonça disse que 
a Setal só voltou a assinar 
contratos com a estatal após 
as propinas. “O empresário, 
nessa situação, é vítima”.

Mendonça citou o ex-de-
putado José Janene, que já 
morreu. “Ele me procurou 
exigindo o pagamento de co-
missão relacionada à Direto-
ria de Abastecimento”, disse. 
O pagamento teria sido fei-
to por intermédio do doleiro 
Alberto Youssef.

O empresário fez questão 
de dizer que, durante os anos 
em que se relacionou com a 
Petrobras, só soube de cor-
rupção e propina por parte 
de Costa, Duque e do ex-ge-
rente de Tecnologia Pedro 
Barusco – ligado a Duque. 

Augusto Mendonça de-
fendeu a estatal: “Estamos 
assistindo à Petrobras ser 
massacrada pela mídia e pela 

opinião pública, como se fos-
se uma companhia de segun-
da categoria, repleta de cor-
ruptos. Mas é exatamente o 
inverso. O único contato que 
tive com corrupção são com 
essas pessoas”.

Lucro - Segundo ele, a 
propina paga saía da mar-
gem de lucro das empresas 
e não de superfaturamento 
das obras. Assim, Mendon-
ça confirmou depoimento de 
Costa, que havia feito essa 
afirmação à Justiça Federal.

O executivo destacou 
que havia uma faixa de pre-
ços que as empresas podiam 
apresentar para ter a chan-
ce de ser contratadas: entre 
15% abaixo e 20% acima do 
custo de referência da Petro-
bras. “Não havia como ter 

superfaturamento.”
Delação premiada- Em 

acordo de delação premiada 
com o Ministério Público e a 
Justiça Federal, ele afirmou 
ainda que o dinheiro pago a 
Costa tinha como destino o 
PP – por meio de José Janene 
e de Alberto Youssef.

Nos depoimentos, Au-
gusto Mendonça informou 
que as empresas do grupo 
(Setec, Projetec, Setal Óleo 

e Gás - SOG e PEM Enge-
nharia) receberam R$ 117 
milhões das obras de duas 
refinarias da Petrobras: a 
Getúlio Vargas (Repar), em 
Araucária (PR); e a de Paulí-
nia (Replan), em São Paulo. 
Ele disse que houve propinas 
em outras obras: terminal de 
Cabiúnas 2, Cabiúnas 3 (em 
Macaé-RJ); e Refinaria Hen-
rique Lage (Revap), São José 
dos Campos (SP).

A Setal formalizou acordo 
de leniência com a Controla-
doria-Geral da União (CGU) 
para diminuir as penas ad-
ministrativas decorrentes da 
prática de formação de car-
tel, e se comprometeu a for-
necer informações sobre as 
demais empresas que atua-
vam na Petrobras.


