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Presidente de CPI 
defende plano para 
combater homicídio 
de jovens negros
O deputado Reginaldo Lopes 
defende políticas afirmativas 
no enfrentamento da violência. 
Anuário analisado pela 
comissão indica que 68% das 
pessoas assassinadas no Brasil 
são negras. Mais da metade 
tinha entre 15 e 29 anos, e 93% 
eram homens. 

Em sua participação na 
quinta e na sexta edição do 
programa Câmara Itinerante, 
o presidente da Casa, Eduardo 
Cunha, defendeu uma melhor 
distribuição dos tributos entre 
União, estados e municípios. 
Também sugeriu compensação 
por perdas com exportações.

Ao falar sobre a reforma política 
em Cuiabá, Eduardo Cunha 
reiterou que pautará a proposta 
em  maio. Para ele, o sistema 
proporcional atual, para eleição 
de deputados, está falido. | 4

Proposta de pacto federativo 
poderá ser votada neste ano
Presidente da Câmara espera analisar novas competências para estados e municípios

Sistema eleitoral está 
falido, afirma Cunha

Eduardo Cunha discursa em Campo Grande na quinta edição do Câmara Itinerante

Caminhoneiros voltaram a fazer protestos 
devido a divergências sobre custo do frete

Categoria voltou a fazer 
protestos nas rodovias. 
Principal divergência é o 
frete. O deputado Celso 
Maldaner pede calma 
nas negociações.

Deputados e 
governo avaliam 
reivindicações de 
caminhoneiros

| 4

Valter Campanato - Agência Brasil
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| 3

| 3



27 de abril de 20152 | JORNAL DA CÂMARA 

SEGUNDA-FEIRA
27 de abril de 2015

AGENDA

Leia a agenda
completa no 
celular
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Biblioteca da Câmara expõe obras raras

 (61) 3216-1500              secom@camara.leg.br

jornal@camara.leg.br  |  Redação: (61) 3216-1660  |  Distribuição e edições anteriores: (61) 3216-1626

1º Vice-Presidente
Waldir Maranhão (PP-MA)
2º Vice-Presidente 
Giacobo (PR-PR)
1º Secretário
Beto Mansur (PRB-SP)
2º Secretário 
Felipe Bornier (PSD-RJ)

Presidente: Eduardo Cunha (PMDB-RJ)

Diretor de Mídias Integradas
Pedro Noleto
Coordenador de Jornalismo 
Wilson Silveira

Editora-chefe
Rosalva Nunes
Editores
Sandra Crespo
Ralph Machado

Diagramadores
Gilberto Miranda
Roselene Guedes
Renato Palet

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  - 55a Legislatura SECOM - Secretaria de Comunicação Social

Jornal da Câmara

Impresso na Câmara 
dos Deputados (DEAPA) 

Secretário: Cleber Verde (PRB-MA)

Diretor-Executivo: Sérgio Chacon

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
José Carlos Araújo (PSD-BA)
Presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos 
(Cedes) Lúcio Vale (PR-PA)
Corregedor parlamentar
Carlos Manato (SD-ES)
Procurador parlamentar
Claudio Cajado (DEM-BA)

3ª Secretária
Mara Gabrilli (PSDB-SP)
4º Secretário
Alex Canziani (PTB-PR)
Suplentes:
Mandetta (DEM-MS)
Gilberto Nascimento (PSC-SP)
Luiza Erundina (PSB-SP)
Ricardo Izar (PSD-SP)

Ouvidor parlamentar 
Nelson Marquezelli (PTB-SP)
Coordenadora dos direitos da mulher 
Dâmina Pereira (PMN-MG)
Procuradora da mulher
Elcione Barbalho (PMDB-PA)
Secretário de Relações Internacionais
Átila Lins (PSD-AM)

Diretor-Geral: Sérgio Sampaio de Almeida
Secretário-Geral da Mesa: Sílvio Avelino

Leia esta  edição no celular

Documentos editados 
no século 16, livros referen-
tes às grandes navegações, 
obras consideradas marcos 
da historiografia nacional, 
relatos de viajantes estran-
geiros sobre a natureza e a 
sociedade brasileira nos sé-
culos 18 e 19. Tudo isso pode 
ser visto na exposição “Ri-
quezas bibliográficas – Acer-
vo de obras raras da Câmara 
dos Deputados”. 

Organizada pela Biblio-
teca Pedro Aleixo, da Câma-
ra, a mostra reúne cerca de 
50 documentos seleciona-
dos, que representam parte 
do acervo de obras raras sob 
tutela da instituição. Além 
disso, os visitantes poderão 

Sessão solene I 
Homenagem ao Dia do Fer-
roviário. Plenário Ulysses 
Guimarães, 10h
 
Sessão solene II 
Homenagem ao Dia dos Em-
pregados Domésticos. Plená-
rio Ulysses Guimarães, 12h

folhear virtualmente quatro 
obras raras completas, re-
correndo aos computadores 
disponíveis no espaço.

Diderot - Dentre as obras, 

destacam-se a “Encyclopé-
die”, do filósofo iluminista 
Denis Diderot – obra clás-
sica do pensamento ociden-
tal do século 17, e outras que 

ilustram o trabalho, os tipos 
humanos, a fauna, a flora e 
a cultura popular do Brasil.

O acervo raro da Bibliote-
ca Pedro Aleixo reúne cerca 
de 4.600 obras e 108 títulos 
de periódicos de diferen-
tes áreas do conhecimento, 
como direito, política, histó-
ria e literatura. Alguns deles 
são provenientes da Biblio-
teca Real portuguesa, trazi-
da por D. João 6º quando da 
transferência da Corte para 
o Brasil.

 
SERVIÇO
Local: Salão Nobre da Câmara
Visitação: diariamente, até 26 
de julho
Horário: das 9h às 17h

Mostra reúne cerca de 50 documentos do acervo da Câmara

Zeca Ribeiro
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Eduardo Cunha espera colocar proposta em discussão para redefinir novas competências de estados e municípios

Pacto federativo pode ser votado neste ano
27 de abril de 2015

J.Batista
O presidente da Câmara, 

Eduardo Cunha, disse que 
espera terminar o ano com 
a votação de uma proposta 
sobre o pacto federativo. O 
assunto vem sendo debatido 
nas edições do Câmara Iti-
nerante pelo País. Na sexta-
-feira, o programa esteve em 
Campo Grande e em Cuiabá. 

Em Campo Grande, pela 
manhã, Eduardo Cunha de-
fendeu a definição clara de 
competências de estados e 
municípios, porque “hoje 
não se dá receita para os en-
tes cumprirem as obriga-
ções”. Em Cuiabá, à tarde, 
o presidente da Câmara dis-
se ainda que é preciso criar 
compensação para estados 
e municípios exportadores 
devido a perdas com o ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços).

O prefeito de Campo 
Grande, Gilmar Olarte, con-
cordou. “A legislação tem 
imputado muita responsa-
bilidade sem viabilizar fon-
te de recursos. Nós, prefei-
tos, procuramos saída para 
os problemas que nos foram 
transferidos.” Na mesma li-
nha, o presidente da Assem-
bleia Legislativa do Mato 
Grosso, Guilherme Maluf, 
afirmou que o governo fede-
ral precisa rever o pacto fe-
derativo para devolver parte 

Eduardo Cunha disse que a Câmara deve votar nova proposta de pacto federativo até o fim do ano

“Há enfraquecimento 
do pacto federativo, 
com a criação de 
tributos federais sem 
previsão de repasse aos 
outros entes.”
Deputado Fábio Garcia

de sua arrecadação para es-
tados e municípios.

Integrante da Comissão 
Especial do Pacto Federativo 
instalada na Câmara, o de-
putado Fabio Garcia (PSB-
-MT) defendeu uma distri-
buição mais igualitária dos  
tributos entre a União, os 
estados e os municípios. Se-
gundo ele, a comissão deve 
apresentar relatório prelimi-
nar em maio, para coincidir 
com a Marcha dos Prefeitos 
a Brasília, nos dias 25 e 28.

Para Garcia, o atual dese-
quilíbrio na divisão dos re-
cursos resulta no mau ser-

viço prestado à população. 
Segundo o deputado, hoje 
54% do bolo tributário fica 
com o governo federal, 27 % 
com os estados e 19% com os 
municípios. “Temos obser-
vado um enfraquecimento 
do pacto federativo, com a 
criação de tributos pelo go-
verno federal sem previsão 
de repasse aos outros entes.”

O deputado chamou 
de “subsídio com chapéu 
alheio” as renúncias tribu-
tárias que prejudicam gover-
nos estaduais e prefeituras. 
“O impacto das renúncias, 
em especial do Imposto de 

Renda e do IPI, entre 2008 e 
2012, levou municípios a ar-
carem com 58% delas – ou 
R$ 190 bilhões não distribu-
ídos aos municípios por meio 
de fundos constitucionais.”

Desoneração – Ao abrir a 
quinta edição do Câmara Iti-
nerante, em Campo Grande, 
o presidente da Federação 
da Indústria do Estado de 
Mato Grosso do Sul (Fiems), 
Sérgio Longen, manifestou 
preocupação com propostas 
em tramitação ou aprovadas 
pelo Congresso que, na opi-
nião dele, podem prejudicar 
a economia.

Longen citou o Projeto 
de Lei 863/15, do Executivo, 
que reduz o benefício fiscal 
de desoneração da folha de 
pagamentos concedido a 56 
segmentos para diminuir 
o custo com mão de obra e 
aquecer a economia.

“Se aprovado, apenas em 
Mato Grosso do Sul [esse 
projeto] gerará impacto de 
R$ 1,2 bilhão ao ano, o que 
provocará grande número de 
demissões”, alertou o presi-
dente da Fiems, lembrando 
que a taxa de desemprego no 
ano passado era de 5,6% e já 
subiu para 7,9% neste ano. 
“Possivelmente, chegaremos 
até o fim do ano com dois dí-
gitos não só no desemprego, 
mas também na inflação.”

O programa Câmara Iti-
nerante tem o objetivo de 
levar deputados federais a 
discutir temas de interesse 
nacional nos estados. Além 
de Campo Grande e Cuiabá, 
já foram realizadas edições 
em Curitiba, São Paulo, João 
Pessoa e Natal. 

Na sexta edição do pro-
grama Câmara Itinerante, 
em Cuiabá, o presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, 
afirmou que a reforma po-
lítica é a principal proposta 
em análise na Casa. Segundo 
ele, o sistema proporcional 
atual está falido, pois per-
mite que, muitas vezes, um 
candidato a deputado pouco 
votado possa ser eleito com 
ajuda de outro mais votado.

“Hoje quem não atingiu o 
coeficiente eleitoral depen-
de do partido e das sobras”, 
disse. “Você vota, por exem-
plo, no nosso companheiro 
Tiririca em São Paulo e ele-
ge junto com ele, que fez um 
milhão de votos, um monte 
de tiririquinhas que não se 
sabe quem são. Isso a popu-
lação não entende”, afirmou.

Cunha disse que em 
maio, na semana do dia 26, 

Sistema eleitoral atual está falido, diz Eduardo Cunha
“Durante as eleições, 
todos defendem a 
reforma política, mas, 
na hora de votar, não 
há consenso e por isso 
não sai do papel.”
Deputado Eduardo Cunha

vai pautar a proposta de re-
forma política (PEC 352/13) 
em Plenário, tendo sido vo-
tada ou não pela comissão 
especial que analisa o tema. 

O presidente da Câma-
ra justificou esse prazo para 
que as mudanças possam va-
ler nas eleições municipais 

de 2016. Há ainda a possibili-
dade de se fazer um referen-
do popular – no caso, o tex-
to só valeria para os pleitos 
nacional e estadual de 2018.

Cunha também criticou 
os custos das campanhas 
eleitorais no Brasil, ressal-
tando que a reforma políti-

ca pode reduzir os gastos. 
O deputado Marcelo Castro 
(PMDB-PI), relator na co-
missão especial da Câmara, 
disse que a reforma política 
acabará com o “custo exor-
bitante” das campanhas, 
diminuindo a influência do 
poder econômico e fortale-
cendo os partidos políticos.

Terceirização - O presi-
dente da Câmara também 
aproveitou os eventos do 
programa Câmara Itineran-
te para defender a importân-
cia da votação do projeto (PL 
4330/04) que amplia a ter-

ceirização nas empresas. O 
texto, aprovado pelo Plená-
rio na semana passada, se-
guiu para análise do Senado.

Segundo Cunha, o obje-
tivo foi evitar um possível 
vácuo jurídico. O Supremo 
Tribunal Federal analisa a 
constitucionalidade de re-
solução do Tribunal Supe-
rior do Trabalho que permi-
te a terceirização somente de 
atividades-meio.

Questionado por jorna-
listas sobre a afirmação do 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, de que não teria 
pressa em pautar a propos-
ta e que a terceirização de 
atividades-fim seria uma 
“pedalada” nos direitos do 
trabalhador, Cunha disse 
que não é a vontade de um 
presidente que prevalece no 
Legislativo, mas a da maio-
ria do Senado ou da Câmara.

Proposta em discussão poderia valer já nas eleições de 2016

Wilson Dias / ABr
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“Vamos compatibilizar 
[os depoimentos] 
para que a CPI não 
venha a interferir nas 
investigações.” 
Deputado Antonio Imbassahy

TRANSPORTES

Antônio Augusto

Deputados da comissão 
externa da Câmara criada 
para acompanhar as reivin-
dicações dos caminhoneiros 
pretendem discutir amanhã 
alternativas com o ministro 
da Secretaria Geral da Pre-
sidência, Miguel Rossetto, e 
com o vice-presidente da Re-
pública, Michel Temer.

De acordo com a Agência 
Brasil, na sexta-feira (24) ro-
dovias do País estavam par-
cialmente interditadas por 
caminhoneiros em novos 
protestos que cobram do go-
verno a fixação de um valor 
mínimo para o frete.

Relatório da Polícia Ro-
doviária Federal informa que 
as manifestações ocorreram 
em cinco estados e provo-
caram prejuízos no fluxo de 
trânsito em 11 rodovias.

O coordenador da comis-
são externa, deputado Celso 

Deputados da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que investiga irregula-
ridades na Petrobras estive-
ram com o juiz Sergio Moro, 
que comanda os processos da 
Operação Lava Jato. Eles dis-
cutiram o repasse de docu-
mentos e a agenda de oitivas 
do Judiciário, para que a ida 
da CPI a Curitiba não entre 
em choque com depoimentos 
agendados. 

O deputado Antonio Im-
bassahy (PSDB-BA), que 
participou do encontro, dis-
se que está praticamente 
certo tanto o compartilha-
mento de informações quan-
to a ida da CPI a Curitiba. 
“Recebemos do juiz Sergio 
Moro a programação de oi-
tivas que ele está fazendo, e 
vamos compatibilizar para 
que a CPI não venha a in-
terferir ou causar prejuízos 

INVESTIGAçãO

CPI da Petrobras reúne-se
com juiz Moro em Curitiba

para as investigações, nem 
tarefas sobrepostas”, disse.

Há requerimentos para 
ouvir todos os envolvidos na 
investigação que estão pre-
sos no Paraná, mas caberá ao 
presidente da CPI, deputa-
do Hugo Motta (PMDB-PB), 
definir os depoimentos em 
Curitiba. Essas datas podem 
ser decididas já nesta sema-
na, segundo Imbassahy.

Os processos da comissão 
que funcionou em 2013 no 
Senado já chegaram à CPI, e 
as informações da Operação 
Lava Jato logo serão compar-
tilhadas com os deputados.

Comissão e governo discutem amanhã
novas reivindicações de caminhoneiros

Celso Maldaner pede “calma”

Maldaner (PMDB-SC), afir-
mou que governo e cami-
nhoneiros precisam ter cal-
ma para discutir. Segundo 
ele, as últimas reuniões não 
foram boas. “Eu sou da teo-
ria que é melhor meia hora 
de conversa a mais do que 

10 minutos de tiroteio. Por-
que em 10 minutos de tiro-
teio você faz um estrago ir-
reversível. Então temos que 
ter calma”, disse.

Na última quinta-feira 
(22), representantes dos ca-
minhoneiros apresentaram 
ao governo federal a propos-
ta de fazer uma tabela nacio-
nal com os preços dos fretes, 
mas o Executivo considerou-
-a impraticável. O ministro 
Rossetto disse que o governo 
apresentou uma proposta de 
tabela referencial de custos, 
que por sua vez, não foi acei-
ta pelos caminhoneiros.

Para tentar solucionar o 
impasse, a Agência Nacio-
nal de Transporte Terrestre 
(ANTT) informou que será 
publicada uma resolução que 
institui o procedimento para 
a elaboração da tabela refe-
rencial dos custos de frete.

Lucio Bernardo Jr.

O presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Violência contra Jo-
vens Negros, deputado Regi-
naldo Lopes (PT-MG), suge-
riu a elaboração de um plano 
nacional de enfrentamento 
ao homicídio e à violação de 
direitos no Brasil, que inclua 
políticas afirmativas. “Preci-
samos conhecer a história e 
propor algo que elimine esse 
genocídio que existe hoje em 
relação aos jovens negros e 
pobres”, disse.

A CPI realizou na últi-
ma quinta-feira (23) audi-
ência pública para debater 
as pesquisas sobre violência 
no País. Segundo os dados, 
a maioria das pessoas assas-
sinadas no Brasil é negra. O 
Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública aponta que os 
negros somaram 68% das 
vítimas de assassinatos em 
2013. Mais da metade tinha 
entre 15 e 29 anos e 93% 
eram homens.

Para o vice-presidente do 
Conselho de Administração 
do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, Renato Sérgio 
de Lima, os números reve-
lam um problema racial no 
País, que não pode ser asso-

Deputado sugere enfrentamento ao homicídio
Presidente da CPI da Violência contra Jovens Negros, Reginaldo Lopes defende plano nacional e políticas afirmativas

ciado apenas à baixa renda.
Renato Lima disse que as 

políticas públicas de comba-
te à violência precisam levar 
em conta a garantia de direi-
tos dessa parcela da popula-
ção. “Temos que pensar em 
quem são as vítimas prefe-
renciais”, disse. “E todas as 
evidências mostram que a 
gente precisa levar em con-
sideração o jovem negro.”

Com base nos dados do 
Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública, Renato Lima 

também destacou a necessi-
dade de aumentar a relação 
de confiança das instituições 
públicas com a sociedade ci-
vil. Para ele, as informações 
disponíveis devem ser trans-
formadas em ações.

Impunidade - Reginaldo 
Lopes ressaltou que, de 1985 
a 2014, apenas 5% dos inqué-
ritos sobre chacinas foram 
instaurados. “Nós precisa-
mos cobrar das autoridades 
responsáveis que isso seja 
apurado. O problema da vio-

lência no País não é o tama-
nho da pena. É o tamanho da 
impunidade”, afirmou.

Estudos de outras insti-
tuições também apontam o 
negro como o perfil da víti-
ma de violência no País. De 
acordo com o Sistema de In-
formações sobre Mortalida-
de e o Censo Demográfico do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) de 
2010, enquanto a taxa de ho-
micídios de negros era de 36 
mortes por 100 mil negros, 

entre os brancos esse índice 
era de 15,2.

Já um estudo do Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), de 2013, estima 
que mais de 39 mil pessoas 
negras são assassinadas to-
dos os anos no Brasil, contra 
16 mil indivíduos de todas as 
outras etnias.

Segundo o “Mapa da 
Violência 2014: Os jovens 
do Brasil”, os homicídios 
são hoje a principal causa 
de morte de jovens de 15 a 
29 anos, e atingem espe-
cialmente jovens negros do 
sexo masculino, moradores 
das periferias e áreas me-
tropolitanas dos centros ur-
banos. Em 2012, dos 56.337 
mortos por homicídios no 
Brasil, 53% eram jovens. 
Destes, 77% eram negros 
(assim considerados a soma 
de pretos e pardos) e 93,3% 
eram homens.

“O problema da 
violência no País 
não é o tamanho da 
pena. É o tamanho da 
impunidade.”
Deputado Reginaldo Lopes

CPI da Violência contra Jovens Negros realizou audiência para analisar pesquisas realizadas no País


