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Cunha defende 
propostas que  
protejam finanças 
de entes federados
Em São Paulo, em encontro 
com parlamentares estaduais, 
o presidente da Câmara apoiou 
PEC que proíbe a União de 
delegar serviços sem destinar os 
respectivos recursos. | 3

Projeto que amplia limites de enquadramento e beneficia a grande maioria das empresas brasileiras pode ir a Plenário

O Plenário da Câmara pode votar, a partir de hoje, o aumento dos 
limites de enquadramento do Supersimples. A proposta eleva de R$ 
360 mil para R$ 900 mil a receita bruta por ano para enquadramento 

de microempresas, e de R$ 3,6 milhões para R$ 14,4 milhões para as 
pequenas. Aprovada em comissão especial, a medida deve beneficiar 
mais de 90% das empresas com o regime de tributação.

Câmara analisa regra do Supersimples
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capez, no evento

promovida pela comissão especial da câmara que analisa o tema, a audiência pública sobre o Estatuto da Família na 
Assembleia de Mato Grosso do Sul dividiu os convidados. A principal divergência foi em relação à definição de núcleo familiar | 7

| 3

O debate, com participação 
popular, abordará mudanças 
como maior facilidade na 
compra de armas. 

videochat debate 
hoje mudanças 
no estatuto do 
desarmamento

Participantes avaliaram 
que programas de combate 
à pobreza beneficiam essa 
parcela da população.

debate no rio 
aponta falta de 
políticas de saúde 
para os negros

| 4

| 2

Texto, que traça diretirzes 
orçamentárias para 2016, 
inclui impositividade das 
emendas de bancadas.

orçamento: 
relatório da ldo 
pode ser votado 
nesta semana

| 5

 Wagner Guimarães / Divulgação ALMS

 Divulgação  Alesp
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Papel procedente de 
florestas plantadas

» Duplicação da BR-251
Lançamento da Frente 
Parlamentar em apoio à 
duplicação da BR 251 no 
trecho entre Montes Cla-
ros a Salinas-MG. Auditó-
rio Freitas Nobre, 9h 

» Mobilidade urbana
A Comissão de Consti-
tuição e Justiça debate o 
prazo exigido para apre-
sentação dos Planos de 
Mobilidade Urbana. Ple-
nário 1, 10h

A Câmara realiza hoje, 
das 11h às 12h, um videochat 
com o relator do projeto (PL 
3722/12 e apensados) que 
revoga o Estatuto do Desar-
mamento, deputado Laudí-
vio Carvalho (PMDB-MG). O 
evento será transmitido pelo 
Portal da Câmara.

Carvalho destacou que a 
proposta permite o acesso 
do cidadão aos mecanismos 
eficazes para sua autodefe-
sa, conforme vontade por ele 
expressamente manifestada, 
e, ao mesmo tempo, possibi-
lita ao Estado controlar com 
eficácia a fabricação, a co-
mercialização e a circulação 
de tais artefatos.

Ele afirmou que pretende 

 » Oncologia no SUS
A Comissão de Seguridade 
Social faz audiência sobre 
“Oncologia – SUS, Ideias e 
Soluções”. Plenário 7, 10h
 
» Motorista e drogas
A Comissão de Viação e 
Transportes debate uso de 
reagentes, por agentes de 
segurança, para detecção 
de motoristas sob efeito de 
drogas.  Plenário 11, 10h30 

» 10 anos do PRB
A liderança do Partido Repu-
blicano Brasileiro inaugura a 
exposição comemorativa de 
10 anos do PRB. Corredor de 
acesso ao Plenário, 10h30
 
» Sessão solene I
O Congresso Nacional ho-
menageia os 61 anos da 
morte do presidente Getúlio 

Vargas. Plenário do Senado 
Federal, 11h
 
» Sessão solene II 
Homenagem aos 10 anos de 
fundação do PRB. Plenário 
Ulysses Guimarães, 11h

» Relatório da Saúde 
A Comissão Mista de Orça-
mento ouve o ministro da 
Saúde, Arthur Chioro, para 
esclarecimentos sobre o Re-
latório Quadrimestral de 
Prestação de Contas do Ges-
tor Federal. Plenário 2, 14h
 
» CPI da Petrobras 
A CPI ouve os delatores da 
Lava Jato Alberto Youssef e 
Paulo Roberto Costa. Local a 
definir, 14h

» Maus-Tratos a Animais 
A CPI ouve depoimentos so-

bre maus-tratos verificados-
no Instituto Royal. Local a 
definir, 14h30 

» Indústria criativa
A Comissão de Cultura de-
bate  o mapeamento da in-
dústria criativa no Brasil e 
o Sistema de Informações e 
Indicadores Culturais.  Ple-
nário 10, 14h30
 
» Mudanças no Fies
A Comissão de Educação dis-
cute projeto sobre mudanças 
no financiamento estudan-
til. Plenário 10, 14h30

» Proteção de dados
A Comissão de Ciência e 
Tecnologia realiza audiên-
cia pública para debater os 
aspectos da Lei de Proteção 
de Dados Pessoais.  Plenário 
7, 14h30

» Solenidade 
Em comemoração aos 10 
anos do PRB, a lideran-
ça promove uma série de 
eventos. Auditório Nereu 
Ramos, 15h

» Capoeira no Brasil
A Comissão de Esporte 
debate com o ministro 
George Hilton a capoei-
ra no Brasil. Plenário 4, 
14h30

» Carvão mineral
Reinstalação da frente de 
defesa do setor. Salão No-
bre, 15h30

Laudívio Carvalho 
destacou que a 
proposta permite o 
acesso do cidadão aos 
mecanismos eficazes 
para sua autodefesa

Armas entregues pela população são recolhidas em São Paulo

Estatuto do Desarmamento é tema de videochat 
Projeto em tramitação na Casa muda a legislação, facilitando o porte de armas  e reduzindo idade para compra 

apresentar seu relatório no 
final do mês e que será um 
parecer isento.

“Tudo o que for dito ser-
virá para o nosso relatório. 
Não temos preferência por A 
ou B. Temos que ser isentos 
no nosso texto final.”

Proposta - O projeto fa-
cilita o porte de armas para 
o cidadão comum, reduz a 
idade mínima para comprar 
armas de 25 para 21 anos e 
descentraliza o procedimen-
to de concessão do porte, que 
passaria a ser feito pelas po-
lícias civis estaduais.

O Estatuto do Desar-
mamento em vigor autori-
za apenas policiais e outros 
profissionais da segurança e 

da Justiça a circular  arma-
dos e exige renovação do re-
gistro de três em três anos. 
O projeto torna o registro 

definitivo. O texto chegou a 
ser discutido na legislatura 
passada, mas foi arquivado 
no ano passado depois que 

a comissão especial criada 
para examiná-lo não conse-
guiu votar o relatório final 
do deputado Claudio Cajado 
(DEM-BA).

Qualquer pessoa poderá 
participar do debate. Bas-
ta acessar o link que esta-
rá disponível, no horário do 
bate-papo, no portal Câmara 
Notícias ou encaminhar per-
guntas para o Disque Câma-
ra (0800 619 619).

Prefeitura de SP



Deputados analisarão projeto que permite à grande maioria das empresas brasileiras optar pelo regime de tributação

Plenário pode votar ampliação do Supersimples

pacTo FederaTivo

Cunha defende proteção às finanças de estados e municípios

JORNAL DA CÂMARA | 325 de agosto de 2015

O Plenário da Câmara 
pode votar, a partir de hoje, 
o aumento dos limites de 
enquadramento do Super-
simples. Aprovado por uma 
comissão especial no come-
ço de julho, o Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 25/07 
aumenta de R$ 360 mil para 
R$ 900 mil a receita bruta 
por ano para enquadramen-
to de microempresas, e de 
R$ 3,6 milhões para R$ 14,4 
milhões para pequenas em-
presas.

Segundo o relatório 
do deputado João Arruda 
(PMDB-PR), a grande maio-
ria das empresas brasileiras 
(mais de 90%) poderá op-
tar pelo Supersimples com o 
aumento dos limites. Com o 
enquadramento, as empre-
sas podem pagar vários tri-
butos de uma só vez com alí-
quota diferenciada e menor 
que as grandes empresas.

O texto também permi-
te a inclusão dos fabricantes 
artesanais de cervejas espe-
ciais e pequenos produtores 
de cachaças, licores e vinhos 
no regime especial de tribu-
tação.

Garantia - Outro projeto 
sobre o regime especial de 
tributação de micro e pe-
quenas empresas é o PLP 
106/11, do deputado Espe-
ridião Amin (PP-SC), que 
prevê a criação de institui-
ções financeiras para avali-

Gustavo Lima

Os deputados devem analisar mudanças no regime de tributação das pequenas e médias empresas

Outras propostas 
tratam de garantias 
para empréstimos e 
incentivo a seguro 
saúde de empregados

zar empréstimos, chamadas 
Sociedades de Garantia Soli-
dária (SGS).

Conforme a proposta, a 
SGS será uma sociedade por 
ações destinada a conceder 
garantia a seus sócios par-
ticipantes, que serão, prefe-
rencialmente, microempre-

sas e empresas de pequeno 
porte, observado um número 
mínimo de 100 integrantes e 
a participação máxima indi-
vidual de 5% do capital so-
cial. As sociedades deverão 
ter um capital mínimo de R$ 
200 mil.

Seguro - Consta ainda na 
pauta o Projeto de Lei 10/15, 
do deputado Lucas Vergílio 
(SD-GO), que concede be-
nefícios para incentivar em-
presários a custear planos 
de seguros com cobertura de 
sobrevivência (VGBLs) para 
os empregados.

Pelo texto, o seguro con-
tratado terá a função de per-
mitir aos funcionários com-
plementar o valor de sua 
aposentadoria pela Previ-
dência Social e ajudá-los a 
arcar com os custos de pla-
nos de saúde quando forem 
desligados do plano empre-
sarial por demissão ou apo-
sentadoria.

O plano será chamado de 
VGBL-Saúde e a empresa que 
contribuir terá os mesmos 
benefícios fiscais aplicados 
aos planos de benefícios de 
previdência complementar.

Entre as propostas de 
emenda à Constituição pau-
tadas, destaca-se a PEC 
471/05, do deputado João 
Campos (PSDB-GO), que 
torna titulares os substitutos 
ou responsáveis por cartó-
rios de notas ou de registro.

O substitutivo da comis-
são especial que analisou a 
PEC foi rejeitado pelo Plená-
rio em maio de 2012 e, des-
de então, a matéria voltou à 
pauta outras vezes, mas não 
chegou a ser apreciada. De-
vido à rejeição do substituti-
vo, poderá ser votado o texto 
original da PEC ou emendas.

O texto da comissão es-
pecial concedia a titularida-
de àqueles que assumiram os 
cartórios até 20 de novembro 
de 1994 se estivessem à fren-
te do serviço há pelo menos 
cinco anos anteriores à pro-
mulgação da PEC. Já o texto 
original não faz referência a 
qualquer data.

Desde 1988, a Constitui-
ção exige o preenchimento 
por meio de concurso públi-
co de vagas de tabelião e ofi-
cial de registro nos cartórios. 
Entretanto, apenas em 1994 
a Lei 8.935/94 disciplinou os 
requisitos para participar 
dos concursos.

PEC de cartórios
integra a pauta

Durante encontro ontem 
de parlamentares estaduais 
na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp), 
o presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, defendeu a 
aprovação de medidas para 
proteger as finanças dos es-
tados e dos municípios. Se-
gundo ele, os entes fede-
rados vivem um momento 
difícil na arrecadação por 
conta do cenário econômico, 
além de sofrerem com perdas 
nos fundos de participação.

Cunha apontou como um 
dos caminhos a aprovação da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 172/12, de au-
toria do líder do DEM na Câ-
mara, Mendonça Filho (PE), 
que proíbe a União de dele-

gar prestação de serviços aos 
entes federados sem previ-
são de repasses financeiros 
necessários ao seu custeio.

“É uma medida simples, 
mas que protege os estados 
e municípios. Não dá para 
acontecer como no início 
deste ano, quando uma por-
taria do Ministério da Edu-
cação deu aumento ao ma-
gistério acima da inflação e 
fez com que os municípios 
não tivessem condições de 
arcar com o pagamento”, 
ressaltou Cunha.

Ele explicou que a PEC só 
não foi aprovada em comis-
são especial na semana pas-
sada porque o governo ten-
tou incluir a União na mesma 
restrição — ou seja, só po-

Divulgação Alesp

Cunha, durante a reunião

deriam ser criados encargos 
para o governo federal com 
a previsão de recursos cor-
respondentes. 

Segundo Cunha, a União 
já é protegida pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que 
define os limites de despe-
sas. Além disso, os gastos da 
União já devem estar previs-
tos na lei orçamentária. A 
PEC 172/12 pode ser votada 
hoje na comissão especial, fi-
cando pronta para inclusão 
na pauta do Plenário.

Reforma tributária - 
Cunha ressaltou que outra 
medida para colocar ordem 
na questão das obrigações 
dos estados está sendo dis-
cutida na Câmara: a refor-
ma tributária. Uma comissão 

especial está analisando as 
PECs já existentes com re-
latórios prontos. “Quere-
mos construir uma emenda 
aglutinativa que possa ter 
consenso e ser levada ao Ple-

nário ainda em setembro”, 
informou.

Ele também manifestou 
apoio à PEC 47/12, que trans-
fere competências da União 
para estados. O texto está 
em análise no Senado e não 
deverá, segundo Cunha, ha-
ver dificuldades para aprová-
lo na Câmara. 

Entre outros pontos, a 
proposta retira da União 
a competência legislativa 
sobre direito processual e 
agrário, licitações e contra-
tos, propaganda comercial, 
transporte e trânsito. “É 
muito importante discutir 
essa PEC, e podemos deba-
ter outras matérias a serem 
transferidas para os legisla-
tivos estaduais”, disse.



25 de agosto de 20154 | JORNAL DA CÂMARA 

Reunidos no Rio, especialistas relatam que o combate à pobreza ajudou nos indicadores

População negra sofre com falta de 
políticas de saúde, conclui debate

  discUrso

Jorginho Mello: pauta positiva

Jorginho Mello 
pede votação de 
PEC que cria 
bolsas de estudo

Em pronunciamento no 
Plenário, o deputado Jorgi-
nho Mello (PR-SC) defen-
deu a votação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
32/99, do deputado Pompeo 
de Mattos (PDT-RS), que 
foi analisada no ano passa-
do por comissão especial da 
Câmara. O parecer final do 
colegiado prevê a concessão 
de bolsas de estudos e finan-
ciamento de educação pro-
fissional e técnica de nível 
médio e de educação de ní-
vel superior para estudantes 
economicamente carentes.

“É inteligente e mui-
tas vezes muito mais bara-
to comprar uma vaga numa 
universidade que já está ins-
talada, com resultados, com 
qualidade de ensino, como as 
que conheço no meu estado, 
onde há um sistema comu-
nitário de universidades que 
formam em todas as gradua-
ções, com estudantes e pro-
fissionais da mais alta com-
petência”, disse.

Entre outras temas que 
deveriam ser analisados 
pela Câmara, Mello defendeu 
proposta de sua autoria que 
trata da chamada polícia de 
ciclo completo (PEC 423/14), 
que segundo o deputado da-
ria mais agilidade e melhor 
atendimento ao cidadão, e o 
o aumento dos limites de en-
quadramento do Supersim-
ples (PLP 25/07), que deve 
entrar na pauta do Plenário 
nesta semana. 

Ele conclamou a votação 
do PLP 25/07 “para que con-
sigamos dizer a quem produz 
neste Brasil que estamos do 
seu lado, que queremos que 
continue produzindo, que 
continue dando emprego, 
para que o Ministério da 
Fazenda não fique fazendo 
terrorismo, dizendo que vai 
reduzir em não sei quantos 
bilhões a receita de tributos”.

Gustavo Lima

A Câmara recebeu no dia 18 o seminário sobre combate ao câncer

Parlamentares ligados a 
causas da saúde receberam 
durante um ato público na 
Câmara, na semana passada, 
a Declaração para Melhoria da 
Atenção ao Câncer no Brasil. 
O documento, formulado em 
conjunto por 50 entidades, 
reúne as principais deman-
das oncológicas sob a ótica da 
promoção, diagnóstico, trata-
mento, cuidados paliativos e 
gestão na atenção ao câncer 
no Brasil.

“Neste documento, apon-
tamos minuciosamente me-
lhorias que precisam ser fei-
tas, ações para que essas 
melhorias ocorram e indica-
dores que estaremos coletan-
do e monitorando, para que, 

daqui a um ano, nós consiga-
mos mensurar o quanto con-
seguimos avançar”, disse a 
presidente da Associação Bra-
sileira de Linfoma e Leucemia 
(Abrale), Merula Steagall.

Ela ressaltou que há diver-
sos problemas no combate ao 
câncer no País, como o lon-
go tempo de espera entre o 
diagnóstico e o início do tra-
tamento de pacientes do Sis-

tema Único de Saúde (SUS). 
Disse ainda que a burocracia 
no desenvolvimento de pes-
quisas também prejudica o se-
tor oncológico brasileiro.

Financiamento - A coorde-
nadora da Frente Parlamen-
tar de Prevenção, Diagnósti-
co e Tratamento de Câncer, 
deputada Carmen Zanotto 
(PPS-SC), aprovou a iniciati-
va. “Precisamos avançar cada 
vez mais nas políticas públi-
cas, na defesa e no financia-
mento do SUS. O combate ao 
câncer precisa de mais finan-
ciamento”, afirmou.

A íntegra da declaração 
pode ser encontrada no site 
www.todosjuntoscontraocan-
cer.com.br.

Alex Ferreira

Documento lista ações para combate ao câncer

Políticas de assistência 
social que focaram na erra-
dicação da pobreza melho-
raram a situação de saúde da 
população negra brasileira, 
mas ainda faltam ações es-
pecíficas. O debate foi rea-
lizado ontem na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro 
e coordenado pela subcomis-
são especial da Comissão de 
Seguridade Social da Câma-
ra criada para tratar da saúde 
da população negra do País.

“Colaboramos com as 
iniciativas governamentais 
e da sociedade civil, dando 
visibilidade ao conjunto de 
medidas para dar saúde à po-
pulação negra”, disse a pre-
sidente da subcomissão, Be-
nedita da Silva (PT-RJ), que 
coordenou a discussão.

A ministra do Desenvol-
vimento Social e Combate à 
Fome, Tereza Campello, de-
fendeu políticas específicas 
e ações afirmativas para a 
população negra. Segundo 
ela, o ministério buscou in-
tegrar as políticas públicas 
e foi atrás das pessoas mais 
pobres, para o atendimento 
em assistência e saúde.

Essa busca ativa levou a 
1,4 milhão de famílias que 
não eram atendidas nem 
mesmo pelo programa Bol-
sa Família e passaram a ter 
acesso a todas as políticas 
do governo federal, como o 

Octacílio Barbosa/Divulgação Alerj

Minha Casa, Minha Vida e 
cursos profissionalizantes.

Tereza Campello lem-
brou que, entre 2002 e 2013, 
a pobreza no Brasil caiu 87%, 
passando de 8,3% da popu-
lação em 2002 para 1,1% em 
2013. A pobreza entre negros 
era de 12,6% e passou para 
1,7% e, entre brancos, pas-
sou de 4,5% para 0,5%.

Saúde - A ministra res-
saltou que já há trabalhos 
mostrando a relação entre 
os programas de erradicação 
da pobreza e o atendimen-
to à saúde. Como as famílias 
precisam levar crianças ao 

médico, acabam se tratando 
de outras doenças. O suces-
so no tratamento de doenças 
que ocorrem na população 
mais pobre, como hansení-
ase e tuberculose, tem sido 
maior.

O movimento de apoio 
às pessoas com hansenía-
se (Morhan) confirmou que 
os casos diminuíram entre 
os usuários dos programas 
sociais. O coordenador na-
cional do movimento, Artur 
Custódio, ressaltou, porém, 
que os números gerais con-
tinuam piorando.

Já a médica Jurema Wer-

neck, coordenadora da orga-
nização não governamental 
Criola, de promoção de di-
reitos das mulheres negras, 
frisou que existe uma políti-
ca de saúde para a população 
negra, aprovada desde 2006 
e regulamentada em 2008. 
Apesar do que foi feito nos 
últimos dez anos, afirmou 
a diferença dos indicadores 
entre brancos e pobres con-
tinua na razão de 3 para 1.

Anemia falciforme - No-
vamente, a anemia falcifor-
me foi um dos focos do deba-
te. Essa doença hereditária é 
mais comum entre a popula-
ção afrodescendente. Bahia 
e Rio de Janeiro são os esta-
dos que têm mais ocorrência 
do problema.

O presidente da Comis-
são de Seguridade Social da 
Câmara, deputado Antonio 
Brito (PTB-BA), disse que, 
como consequência de au-
diência feita em Salvador 
(BA), está sendo inaugura-
do um centro de tratamen-
to da anemia falciforme na 
cidade.

“Chegamos à população 
negra, que são os mais 
pobres, e os indicadores 
melhoraram de forma 
mais acentuada.” 
Ministra Tereza Campello

No Rio, especialistas discutiram ações de saúde para os negros



A Comissão Parlamentar 
de Inquérito que investiga 
maus-tratos a  animais pro-
move audiência hoje, às 14h, 
para esclarecer maus-tratos 
a cães ocorridos no Institu-
to Royal, em São Roque (SP). 
O plenário não foi definido.

O instituto era respon-
sável pela realização de pes-
quisas e testes em produtos 
cosméticos e farmacêuticos. 
O fato ganhou repercussão 
mundial quando, após a vi-
gília de militantes da causa 

Yousseff e
Costa fazem 
acareação hoje

cpis

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Petrobras 
promove hoje, às 14h, acare-
ação entre o doleiro Alberto 
Youssef e o ex-diretor da Pe-
trobras Paulo Roberto Costa. 
O plenário não foi definido.

É a segunda vez que a co-
missão marca a oitiva entre 
os dois principais delatores 
da Operação Lava Jato. Em 
agosto, Costa pediu adia-
mento por motivos de saúde.

O pedido é dos deputados 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS) 
e Celso Pansera (PMDB-RJ). 
Eles querem esclarecer di-
vergências nos depoimentos 
prestados à Justiça Federal.

Uma delas tem relação 
com a eleição de 2010. Cos-
ta disse que o ex-ministro 
Antonio Palocci pediu R$ 2 
milhões para a campanha 
de Dilma Rousseff, dinheiro 
que teria sido disponibiliza-
do Youssef. O doleiro nega.

A CPI deve se reunir nes-
ta semana para votar convo-
cações, como a do ex-minis-
tro José Dirceu, hoje preso.

Audiência discute caso de 
cães beagle em São Roque
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  discUrso

João Marcelo Souza: bandeiras

João Marcelo 
Souza apresenta 
prioridades para
o 1º mandato

O deputado João Marcelo 
Souza (PMDB-MA) comen-
tou em Plenário as priorida-
des de seu primeiro mandato 
na Câmara. “Apresento, en-
tre minhas bandeiras, a pre-
ocupação com o estado do 
Maranhão, a saúde pública, 
a população negra e os qui-
lombolas, os jovens e os ido-
sos, os quais defendo como 
vice-presidente da Frente 
Parlamentar do Idoso. Tam-
bém confiro atenção especial 
à questão do lixo”, afirmou. 

Psicólogo, o deputado 
explicou a opção pela vida 
parlamentar. “Devo decla-
rar que contribuíram para a 
minha decisão a inspiração 
constante e os exemplos po-
sitivos recebidos já na famí-
lia, em razão, especialmente, 
de ser filho do senador João 
Alberto Souza, ex-governa-
dor do Maranhão, de modo 
que muitas das minhas lem-
branças mais marcantes es-
tão associadas inclusive aos 
embates políticos.”

Souza também comen-
tou a filiação ao PMDB, por 
acreditar nos princípios da 
legenda. “O PMDB teve pa-
pel fundamental no desen-
volvimento do País”, disse. 
“O partido está do lado do 
trabalhador, da indústria e 
do comércio; está do lado do 
pequeno produtor rural e das 
cooperativas, bem como do 
grande produtor. É o partido 
do bom senso, do diálogo e 
da diplomacia; é o partido do 
passado, do presente e, com 
certeza, é o partido do futu-
ro”, continuou Souza.

“Grandes líderes como 
Ulysses, o ex-presidente Sar-
ney, o vice-presidente Michel 
Temer, os presidentes do Se-
nado, Renan Calheiros, e da 
Câmara, Eduardo Cunha, en-
tre outros, fazem do PMDB 
o maior partido e o de maior 
expressão do Brasil.”

Gustavo Lima

animal por semanas em fren-
te à sede da empresa, ativis-
tas invadiram o laboratório 
do instituto, em 2013. Cer-
ca de 150 cães da raça bea- 
gle foram resgatados.

Entre os convocados es-
tão a diretora-geral do Ins-
tituto Royal, Sílvia Ortiz, e 
a presidente da Comissão de 
Ética no Uso Animal da Fa-
culdade de Medicina Veteri-
nária e Zootecnia da Univer-
sidade de São Paulo, Denise 
Tabacchi Fantoni.

Presidente do 
Postalis falará 
sobre deficit

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito dos Fundos 
de Pensão vai ouvir hoje, às 
14h30, o diretor-presidente 
do Instituto de Seguridade 
Social dos Correios e Telé-
grafos (Postalis), Antonio 
Carlos Conquista. O plená-
rio ainda não foi definido.

Ele foi convocado a de-
por sobre o deficit atuarial 
de R$ 5,6 bilhões nas contas 
do Postalis. As suspeitas de 
irregularidades na adminis-
tração do fundo foram alvo 
de investigação da Superin-
tendência Nacional de Previ-
dência Complementar (Pre-
vic), vinculada ao Ministério 
da Previdência Social, e tam-
bém estão sendo apuradas 
pela Polícia Federal.

O depoimento de Anto-
nio Carlos Conquista foi pe-
dido pelos deputados Pau-
lo Azi (DEM-BA), Samuel 
Moreira (PSDB-SP), Nilson 
Leitão (PSDB-MT), João Ro-
drigues (PSD-SC), Fernando 
Francischini (SD-PR) e Pom-
peo de Mattos (PDT-RS).

Instituto Royal, em São Roque (SP), onde cães foram resgatados

Orçamento deve ter votação da LDO
e audiências públicas nesta semana

A agenda da Comissão 
Mista de Orçamento para 
esta semana prevê audiên-
cias públicas e votação do re-
latório final da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
de 2016. As reuniões devem 
acontecer no Plenário 2.

Hoje, um dos articulado-
res políticos do governo, mi-
nistro Eliseu Padilha (Avia-
ção Civil), deve se reunir às 
13h com os líderes partidá-
rios na Comissão Mista de 
Orçamento para discutir as 
pendências no parecer fi-
nal da LDO e a execução das 
emendas dos parlamentares 
de primeiro mandato.

Saúde - Em seguida, às 
14h, será realizada audiên-
cia pública com o ministro 
da Saúde, Arthur Chioro, 
que irá apresentar um ba-
lanço das ações executadas 
até agora pela pasta. 

O ministro falará ain-
da sobre os critérios que a 

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Reunião dos líderes partidários da Comissão Mista de Orçamento

Luis Macedo

União adota no rateio dos 
recursos de transferências 
e as normas de fiscalização, 
avaliação e controle das des-
pesas com saúde nos estados 
e municípios.

A presença do ministro 
da Saúde no Congresso aten-
de a uma obrigação consti-
tucional, que exige do titu-
lar da pasta prestar contas, 
pela menos uma vez ao ano, 

à Comissão Mista de Orça-
mento, disponibilizando um 
demonstrativo dos valores 
mínimos que foram aplica-
dos pelos entes federados 
(União, estados, Distrito Fe-
deral e municípios) em ações 
e serviços públicos de saúde.

Após a audiência públi-
ca, está convocada uma reu-
nião extraordinária. Na pau-
ta está o relatório final do 

deputado Ricardo Teobaldo 
(PTB-PE) à LDO. 

Na semana passada, o re-
lator apresentou um adendo 
e uma errata, promovendo 
modificações no texto apre-
sentado antes do recesso de 
julho.

Metas fiscais - Na quinta-
feira (27), às 10h, a comis-
são realiza outra audiência 
pública, desta vez com o se-
cretário do Tesouro Nacio-
nal, Marcelo Saintive.

O secretário deverá pres-
tar esclarecimentos à comis-
são sobre o cumprimento 
das metas fiscais referente 
ao terceiro quadrimestre de 
2014 e ao primeiro quadri-
mestre de 2015.

A polêmica questão das 
“pedaladas fiscais” também 
poderá ser tema de questio-
namento por parte dos par-
lamentares durante a audi-
ência, que já foi remarcada 
três vezes.
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Burocracia
causa queixas

Parlamentares que apoiam a agropecuária alertam para bancos que forçam produtor a adquirir seguros e títulos

Frente critica venda casada no crédito rural

FroNTeiras

Câmara aprova ratificação de concessão de terras

Deputados da Frente Par-
lamentar Mista da Agrope-
cuária alertam para a prática 
da venda casada na contra-
tação do crédito rural de-
pois da entrada em vigor, há 
cerca de 45 dias, das linhas 
de financiamento agríco-
la previstas no Plano Safra 
2015/2016.

Eles debateram o assunto 
com representantes do Mi-
nistério da Agricultura e do 
Banco Central em audiência 
da Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Rural.

A venda casada acontece 
quando o banco condiciona 
o crédito agrícola à aquisição 
de outros produtos financei-
ros, como títulos de capitali-
zação e seguros de automó-
vel e de vida, o que encarece 
o crédito rural. Hoje, a venda 
casada é proibida pelo Códi-
go de Defesa do Consumidor.

O deputado Luis Carlos 
Heinze (PP-RS) reconheceu 
os prejuízos da venda casa-
da, mas disse acreditar ser 
difícil identificar os casos 
sem ajuda. “Essa é uma pre-
ocupação que os produtores 
levantam, mas tem que ter 
os casos concretos”, afirmou.

Denúncias - Esses casos 
precisam ser denunciados 
para facilitar o monitora-
mento, defendeu o chefe do 
departamento de contro-

Colheita no Rio Grande do Sul; no destaque, Mazillo que recomendou denunciar venda casada

“O Banco Central pode 
tomar as providências, 
mas a própria Febraban 
deve verificar. Eu vi 
contratos escritos e 
assinados.”
Deputado Valdir Colatto

le das operações do crédito 
agrícola do Banco Central, 
José Angelo Mazzillo. “Nós 
precisamos da denúncia. Se a 
equipe de fiscalização chegar 
em uma instituição financei-
ra e pedir a documentação, 
não terá venda casada. A ins-
tituição não vai dizer: nós 
praticamos a venda casada.”

O deputado Valdir Co-
latto (PMDB-SC), cobrou a 
fiscalização da venda casa-
da também pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban). “O Banco Central pode 

tomar as providências, mas a 
própria Febraban deve verifi-
car. Isso existe, qualquer um 
sabe disso, inclusive em con-
tratos de bancos com vende-
dores de máquinas exigindo 
‘x’ por cento por máquinas 
vendidas. Eu vi contratos es-
critos e assinados.”

Durante a audiência, re-
presentantes da Febraban, 
do Banco do Brasil e da Cai-
xa Econômica ressaltaram o 
objetivo de combater a ven-
da casada. Já o diretor do 
Departamento de Econo-

mia Agrícola do Ministério 
da Agricultura, Wilson Vaz 
de Araújo, disse que cabe às 
instituições financeiras le-
vantar informações sobre a 
prática ilegal.

A deputada Teresa Cris-
tina (PSB-MS) destacou, na 
audiência, a demora na aná-
lise dos pedidos de financia-
mento. “Muitos produtores 
não conseguiram recursos 
para pré-custeio (compra de 
insumos básicos para a la-
voura), o que encareceu os 
custos de produção.”

Outro problema, segundo 
ela, são as exigências mais 
rigorosas, como a hipoteca 
da terra. “Antes era apenas 
penhor da safra, isso atrasa 
o recebimento do crédito”, 
disse. “A safra de milho foi 
monstruosa, e as empresas 
não tiveram recursos para a 
compra dessa produção.”

O deputado Adilton Sa-
chetti (PSB-MT) apontou 
outro problema: “Há recur-
sos no mercado, o grande 
problema é o afunilamento 
do crédito pela burocracia”.

Já o deputado Valdir Co-
latto (PMDB-SC) enfatizou 
que uma das exigências des-
necessárias é a certidão ne-
gativa junto a serviços de 
proteção ao crédito do pro-
prietário que arrenda a terra. 
Outra exigência é a revalida-
ção dos cadastros bancários.

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania 
da Câmara aprovou propos-
ta que ratifica as concessões 
e alienações de terras feitas 
pelos estados em faixas de 
fronteira, incluindo seus des-
membramentos e remembra-
mentos. 

A medida vale para as 
propriedades inscritas no re-
gistro de imóveis até a data 
de publicação da futura lei.

O texto aprovado é o subs-
titutivo do Senado ao Projeto 
de Lei 2742/03, do deputado 
Luis Carlos Heinze (PP-RS), 
aprovado pela Câmara em 
2012. A matéria aprovada pe-
los deputados simplesmente 
prorrogava por dez anos o 
prazo para ratificação. Esse 
prazo já havia sido prorroga-

Alex Ferreira

Souza: além de prever a ratificação, substitutivo detalha processo

Como tramitava em 
caráter conclusivo e foi 
aprovado pelo Senado, 
o projeto segue para 
sanção da presidente

do diversas vezes desde 2001.
Como tramitava em cará-

ter conclusivo e foi aprovado 
pelo Senado e por todas as 
comissões que o analisaram 

na Câmara, o projeto segue 
para sanção da presidente 
Dilma Rousseff.

Regras - O relator da pro-
posta, deputado Sergio Sou-

za (PMDB-PR), frisou que o 
texto está centrado exclusi-
vamente na ratificação das 
concessões e alienações de 
terras em faixa de fronteira. 
Ele considerou a proposta 
constitucional, e recomen-
dou sua aprovação.

Além de prever a ratifi-
cação dos registros, o subs-
titutivo detalha o processo: 
o requisito geral é que a área 
não exceda a 15 módulos fis-
cais. Não serão ratificados 
os registros imobiliários nos 
casos em que o domínio do 
imóvel esteja sendo questio-
nado pela administração fe-
deral ou quando haja ação de 
desapropriação para fins de 
reforma agrária.

Na hipótese dos imóveis 
com mais de 15 módulos fis-

cais, os interessados deve-
rão obter, junto ao Institu-
to Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra), 
a certificação de seu georre-
ferenciamento e a inscrição 
atualizada no Sistema Nacio-
nal de Cadastro Rural.

Por outro lado, a ratifica-
ção dos registros imobiliários 
de imóveis com área supe-
rior a 2,5 mil hectares ficará 
condicionada à aprovação do 
Congresso, conforme previs-
to na Constituição.

Camila Domingues /Palácio Piratini
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A audiência sobre Estatuto da Família em Campo Grande (MS) foi promovida por comissão especial da Câmara 

Conceito de núcleo familiar gera polêmica

mUlHer

Deputadas querem votar fundo antiviolência
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Representantes da socie-
dade civil, deputados e pro-
fissionais da área jurídica 
divergiram sobre o conceito 
de núcleo familiar proposto 
no Estatuto da Família (PL 
6583/13). Eles participaram 
de audiência pública na As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul, em Campo 
Grande, promovida na sexta-
-feira (21) pela comissão es-
pecial da Câmara que analisa 
o projeto.

Para o presidente do Fó-
rum Nacional de Políticas Pú-
blicas Voltadas para a Popu-
lação LGBT, Leonardo Bastos 
Ferreira, a definição de núcleo 
familiar presente no texto – 
união entre homem e mulher 
– não faz sentido. 

Ele disse acreditar que a 
capacidade de cuidar do ou-
tro, tendo ou não laços con-
sanguíneos, é o que melhor 
define a família contemporâ-
nea. “Não queremos um mun-
do colorido, e sim democrá-
tico”, sustentou, informando 
que 10% da população se au-
todefine LGBT.

O projeto de lei discutido 
na Câmara estabelece diretri-
zes de políticas públicas volta-
das para a entidade familiar, 
definida como o núcleo for-
mado a partir da união entre 
homem e mulher, por meio de 
casamento, união estável ou 
comunidade formada pelos 
pais e seus descendentes.

Políticas públicas - O juiz 
da 3ª Vara Federal de Cam-
po Grande Odilon de Oliveira 
falou em defesa do estatuto. 
Ele afirmou que atualmente 
as famílias estão “fracassa-
das” em razão do aumento 
do consumo de drogas. O juiz 
argumentou que o País não 
está preparado para enfren-
tar esse problema de saúde 
pública. “Temos no País 235 
mil crianças viciadas em cra-
ck, e apenas 2 mil leitos pre-
parados para recebê-las.”

Nesse ponto, o ativista 
Bastos Ferreira defendeu po-

Wagner Guimarães /Divulgação ALMS

“Por mais diferenças 
que tenhamos do 
projeto, vamos 
concordar que uma 
sociedade não sobrevive 
sem a valorização da 
família.”
Deputado Sóstenes Cavalcante

“A proposta é 
inconstitucional por 
vedar o reconhecimento 
de outros tipos de 
família. Vai aniquilar 
diversas formas 
familiares.”
Guilherme de Oliveira, defensor público

líticas públicas com igualdade 
de gênero. “Qualquer inicia-
tiva que vise combater a vio-
lência deve incluir os homos-
sexuais”, ressaltou ao admitir 
ter estranhado o convite para 
participar do debate. “Mas en-
tendo que o princípio da de-

mocracia é esse”, afirmou.
Avaliação - O presidente 

da comissão especial, Sóste-
nes Cavalcante (PSD-RJ), e o 
coordenador regional do esta-
tuto, Elizeu Dionizio (SD-MS), 
que solicitou o debate, avalia-
ram a audiência de forma po-

Durante a audiência, O 
promotor de Justiça da 27ª 
Vara da Infância e da Adoles-
cência de Campo Grande Sér-
gio Harfouche posicionou-se 
contrário à resolução do Su-
premo Tribunal Federal que 
proíbe cartórios de recusar 
a habilitar ou celebrar casa-
mento civil ou, até mesmo, 
de converter união estável 
em casamento entre pessoas 
de mesmo sexo. “É preciso ter 
pais, femininos e masculinos, 
para a criança ter educação 
equilibrada”, ressaltou.

Harfouche acrescentou: 
“Não entendo como gerar 
normalidade na mente de 
uma criança quando ela tem 
dois homens como pai e mãe, 

A bancada feminina da 
Câmara solicitou ao presiden-
te Eduardo Cunha que colo-
que em votação nesta semana 
a proposta que cria um Fundo 
Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher (PL 
7371/14).

A deputada Jô Moraes 
também informou que a ban-
cada quer que o presidente 

sitiva. O debate sobre a pro-
posta vem sendo feito “sem 
nenhuma tinta de preconceito 
contra ninguém”, disse Sóste-
nes Cavalcante.

O presidente da comissão 
especial disse que serão ou-
vidos todos os pontos de vis-

Decisão do Supremo sobre casamento divide especialistas
Fotos Wagner Guimarães /Divulgação ALMS

O promotor Harfouche (E) e o defensor público Oliveira

atenda às demandas das de-
putadas em relação às propos-
tas da reforma política, como 
as cotas para as mulheres e 
a utilização dos recursos do 
fundo partidário para candi-
daturas femininas. 

“No que diz respeito à re-
forma política, aquilo que ti-
ver que vigorar para a pró-
xima eleição, o presidente 

acatará as propostas vindas 
do Senado para que não haja 
atrasos e não impeça a vigên-
cia na próxima eleição. O que 
vier em separado, no caso da 
nova PEC que trata da cota 
para as mulheres, ele poderá 
apreciar independentemente 
dos prazos”, explicou ela.

Jô Moraes também afir-
mou que o presidente se com-

prometeu em manter na legis-
lação infraconstitucional o 
que foi aprovado em relação 
à utilização de recursos do 
fundo partidário para candi-
daturas femininas.

A deputada disse que o ob-
jetivo da bancada é valorizar 
a luta pela maior participa-
ção das mulheres na política 
e contra a violência.

A audiência na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aconteceu na última sexta-feira

ta para se chegar a uma pro-
posta democrática. “Por mais 
diferenças que tenhamos do 
projeto, vamos concordar que 
uma sociedade não sobrevive 
sem a valorização da família. 
É nesse espírito que estamos 
rodando todo o País para ou-
vir representantes da socieda-
de de maneira democrática, 
contrários e a favor, para que 
nós possamos aprovar ainda 
neste ano um conjunto de po-
líticas.”

duas mulheres como pai e 
mãe. Daí, eu tive que subver-
ter o registro público para di-
zer que não é pai e nem mãe, 
é filiação. Daí vai ter de aca-
bar com o dia dos pais e das 
mães para não gerar cons-
trangimento com aqueles que 

dade e da dignidade e, sobre-
tudo, de respeito à intimida-
de. “É questionável o Estado 
querer se impor com base em 
escolhas sexuais”, disse. 

Para Guilherme Olivei-
ra, a proposta de estatuto é 
inconstitucional por vedar 
o reconhecimento de outros 
tipos de família. “Da forma 
como foi proposto, o estatuto 
vai aniquilar diversas formas 
familiares – que vão ficar à 
margem da lei”, concluiu.

Ele sugeriu nova interpre-
tação para o conceito de nú-
cleo familiar: composto por 
duas ou mais pessoas, uni-
das por laços sanguíneos ou 
não, originado do casamento, 
união estável ou da afinidade.

não seguem esse modelo”.
Discordância - O defen-

sor público de Mato Grosso 
do Sul Guilherme Cambraia 
de Oliveira discordou desses 
argumentos. Na opinião do 
defensor, o STF decidiu com 
base nos princípios da igual-
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Josi Nunes prestigia romaria religiosa 
tradicional no Tocantins

A deputada Josi Nunes (PMDB-TO) prestigiou, no último 
dia 15, a tradicional Romaria do Senhor do Bonfim, no povoado de 

mesmo nome, em Tocantins. A população percorreu o povoado con-
duzindo a imagem do padroeiro, participando de celebração em praça 

pública. “A romaria é considerada a maior manifestação religiosa do To-
cantins e, como romeira, todos os anos faço questão de prestigiá-la.”

Em Extrema, sul de Minas Gerais, o deputado Bilac Pinto (PR- 
MG) reuniu-se com lideranças que exercem, com o parlamentar, um 
trabalho focado no planejamento e na execução de ações que promo-
vam o bem-estar da população do município. Durante a reunião, Bilac 
Pinto debateu possíveis ações que possam amenizar os efeitos da crise 
em Extrema, uma das maiores cidades industriais de Minas.

Bilac pinto debate ações para minimizar 
efeitos da crise em extrema

autor de projeto sobre biênio da 
matemática, alex caziani visita impa, no rio

O deputado Alex Canziani (PTB-PR) visitou o Instituto Nacio-
nal de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio de Janeiro, a convite 

da direção da entidade. O deputado é autor de projeto de lei  que institui 
em 2017 e 2018 o Biênio da Matemática no calendário oficial brasileiro. 

Ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o Impa mantém programas 
de pós-graduação e pesquisa reconhecidos internacionalmente.

Com diretores do Campus Integrado de Manufatura e Tec-
nologia – Climatec, a deputada Tia Eron (PRB-BA) esteve no Ins-
tituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos (SP). 
O objetivo, segundo a deputada, foi propor uma parceria entre o Clima-
tec e o ITA. “Queremos oferecer uma tecnologia de ponta para o órgão 
baiano, cujos cursos são muito procurados por estudantes”, disse.

Tia eron propõe parceria entre iTa 
e órgão de tecnologia na Bahia

vinicius carvalho representa bancada 
do prB durante evento em Franca

O deputado Vinicius Carvalho (PRB-SP) participou, na Câma-
ra Municipal de Franca, da homenagem ao presidente nacional do PRB, 

Marcos Pereira, que recebeu moção honrosa pelos dez anos do parti-
do. Representando a bancada federal, Carvalho destacou os três pilares 

do PRB. “Primeiro, os interesses públicos, depois os partidários, como 
fidelidade, e só depois os interesses pessoais, desde que lícitos.”

A ação de cidadania promovida pelo deputado Antônio Já-
come (PMN-RN), em Cidade de Montanhas (RN), beneficiou boa 
parte da população com atendimento nas áreas de saúde, serviços, cul-
tura e lazer. Acompanhado pelo deputado estadual Jacó Jácome, ele 
agradeceu aos parceiros que ajudaram na ação, como o vereador Fa-
biando, e os religiosos que coordenam o projeto “Povoa o Céu”.

antônio Jácome promove ação de cidadania
e beneficia cidade de montanhas
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