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Plenário pode votar 
pacto federativo 
e ampliação do 
Supersimples 
Os destaques da pauta são 
a PEC do Pacto Federativo 
e o projeto que facilita a 
participação de empresas no 
Supersimples. A PEC impede a 
União de transferir encargo a 
municípios sem a previsão de 
repasses financeiros.

O relator da proposta orçamentária para 2016, depu-
tado Ricardo Barros, afirmou que o Congresso terá a 
missão de equilibrar as contas públicas, eliminando 
o deficit primário no Orçamento da União sem deficit 

primário. A proposta, enviada ontem pelo governo, 
prevê que as despesas superem as receitas em R$ 
21,1 bilhões. O salário mínimo deve ir a R$ 865, com 
um ganho real de apenas 0,15%. | 5

Congresso terá de equilibrar 
Orçamento, diz relator-geral
Despesas vão superar receitas em R$ 21,1 bilhões em 2016, indica a proposta do governo

O PRESIDENTE EDUARDO CUNHA defendeu ontem, na sede da ONU em Nova York, a liberdade de imprensa e o combate a todas 
as formas de censura ou de regulação da mídia. Ele participou da 4ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos | 3

Convidados ouvidos por 
comissão divergem sobre 
gerenciamento pelo TSE.

O ex-ministro José Dirceu 
e mais quatro convocados 
ontem se recusaram a falar.

Petrobras: CPI 
tenta ouvir mais 
seis depoentes 
hoje em Curitiba

Implantação 
de registro 
único enfrenta 
resistências 
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DEBATES SOBRE O REGISTRO CIVIL NACIONAL. 
MUITOS PONTOS DE VISTA,
UMA SÓ IDENTIFICAÇÃO.

A Câmara dos Deputados está 
promovendo um amplo debate sobre 
o Projeto de Lei 1.775/2015, que propõe 
um novo modelo de identificação, 
unificando todos os documentos 
já existentes. 

Estão programadas audiências públicas, 
debates, seminário e uma comunidade 
virtual no portal e-Democracia. 

Para entender melhor o assunto, 
tirar dúvidas e dar sua opinião, acesse 
o Portal da Câmara – www.camara.leg.br.

Participe!

Com esse tema você vai se identificar.

| 3

| 7

| 6

Andrea Renault/Agência France Presse
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AGENDA
TERÇA-FEIRA

1º de setembro de 2015

» Compras públicas
A Comissão de Ciência e Tec-
nologia promove o “Compras 
públicas e tecnologias desen-
volvidas no País”.  Auditório 
Nereu Ramos, 9h  

» Sessão solene I
Homenagem ao 403º aniver-
sario de São Luís (MA). Ple-
nário Ulysses Guimarães, 9h
 
» Uber e taxistas 
A Comissão de Viação e 
Transportes debate  o Uber 

e a classe dos trabalhadores 
taxistas. Plenário 11, 10h 

» Reforma tributária
A comissão especial ouve o 
ex-governador do Rio Grande 
do Sul e ex-deputado Germa-
no Rigotto. Plenário 14, 10h 

» Sessão solene II
Homenagem ao Sistema Meio 
Norte de Comunicação. Ple-
nário Ulysses Guimarães, 11h 

» Piso de vigilantes 
A Comissão Especial Piso 
Salarial de Vigilantes (PL 
4238/12) reúne-se para vo-
tar o relatório. Local a defi-
nir, 14h

» CPI do BNDES 
Reunião para ouvir o vice-
presidente do BNDES, Wag-
ner Bittencourt de Oliveira; e 
a diretora de Comércio Exte-

rior, Luciene Ferreira Montei-
ro Machado. Plenário 11, 14h 

» Maus-tratos a animais 
A CPI ouve diretora e fun-
cionários do Instituto Royal. 
Plenário 9, 14h

» Fundos de pensão 
A CPI ouve o diretor-presi-
dente da Fundação Petrobras 
de Seguridade Social (Pe-
tros), Henrique Jäger. Plená-
rio 14, 14h
 
» Tratamento de ELA
A Comissão de Seguridade 
Social e Família faz audiên-
cia sobre a esclerose lateral 
amiotrófica e novas perspec-
tivas de tratamento. Plenário 
7, 14h30
 
» Políticas públicas
A Comissão de Finanças e 
Tributação discute projeto 

que institui o processo espe-
cial para o controle e inter-
venção em políticas públicas 
pelo Judiciário. Plenário a de-
finir, 14h30
 
» Finanças dos estados
A Comissão de Finanças e 
Tributação debate a situação 
financeira dos estados, parti-
cularmente do Rio Grande do 
Sul, e providências adotadas 
pelo governo federal. É con-
vidado o ministro da Fazen-
da, Joaquim Levy. Plenário 4, 
14h30 

» Transporte metroviário
A Comissão de Trabalho dis-
cute as políticas públicas de 
transporte metroferroviário 
nos grandes centros urbanos. 
Local a definir, 14h30  

» Cultura em assentamentos
A Comissão de Cultura dis-

cute criação de centros de 
cultura em assentamentos 
destinados à reforma agrá-
ria. Plenário 12, 14h30
 
» Residência pedagógica 
A Comissão de Educação re-
aliza audiência pública sobre 
projeto que institui residên-
cia pedagógica para os pro-
fessores da educação básica. 
Plenário 10, 14h30

» Municípios alagados
Lançamento da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa 
dos Municípios Sede de Usi-
nas Hidroelétricas e Alaga-
dos. Plenário 1, 17h30 

Leia a 
agenda
completa 
no celular
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Papel procedente de 
florestas plantadas

A Câmara dos Deputados 
homenageou ontem a Câma-
ra de Dirigentes Lojistas do 
Distrito Federal (CDL-DF) 
pelos 50 anos de sua funda-
ção. Parlamentares destaca-
ram o caráter empreendedor 
da entidade, criada em abril 
de 1965. 

Instalada com o apoio de 
25 comerciantes de Brasília, a 
CDL conta hoje com mais de 
5 mil associados. 

Autor do requerimen-
to para realização da ses-
são solene, o deputado Izal-
ci (PSDB-DF) afirmou que a 
CDL foi criada por pessoas 
que acreditaram no futuro 
da capital e que hoje, dian-

Câmara celebra os 50 anos da CDL de Brasília
Deputados destacaram caráter empreendedor da Câmara de Dirigentes Logistas do Distrito Federal, criada em 1965

O deputado Izalci foi o autor do pedido de homenagem à CDL-DF

te da crise econômica, não se 
acomodarão. “A recuperação 
passa, sobretudo, pelo forta-
lecimento da livre iniciativa, 
pelo crédito mais fácil e pela 
redução da carga tributária, 
que tem sufocado as empre-
sas. Uma classe que tem a for-
ça da CDL não ficará inerte”, 
afirmou Izalci.  

Izalci destacou ainda ini-
ciativas da CDL, como seus 
serviços de proteção ao cré-

dito e os projetos sociais vol-
tados a jovens carentes. 

A deputada Erika Kokay 

(PT-DF) também se disse 
grata ao trabalho dos em-
presários brasilienses, prin-
cipalmente os pequenos e 
os médios. “Quem emprega 
nesta cidade são os pequenos 
e os médios empresários. O 
comércio fecha a cadeia pro-
dutiva, atividade fim de todo 
um ciclo econômico, absolu-
tamente fundamental para 
girar a roda da nossa econo-
mia.”

O presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, enviou uma 
mensagem à sessão na qual 
destaca o caráter desenvol-
vimentista da CDL como es-
tímulo ao consumo de uma 
Brasília ainda em construção. 

O deputado Izalci 
destacou iniciativas 
da CDL, como seus 
serviços de proteção 
ao crédito e os projetos 
sociais voltados a jovens 
carentes 

Wilian Teixeira



“É fundamental 
combatermos qualquer 
forma de censura ou de 
regulação da mídia de 
qualquer natureza.”
Eduardo Cunha
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A proposta de emenda à 
Constituição sobre o pacto 
federativo (PEC 172/12) e o 
projeto de lei complementar 
que facilita a participação de 
empresas no Supersimples 
(PLP 25/07) são os destaques 
do Plenário da Câmara a par-
tir de hoje.

A PEC do Pacto Federati-
vo foi aprovada na comissão 
especial na última quarta-
-feira (26), com relatório 
do deputado Andre Moura 
(PSC-SE) para a proposta do 
deputado Mendonça Filho 
(DEM-PE).

O texto impede a União 
de impor ou transferir encar-
go ou prestação de serviços 
a estados, ao Distrito Federal 
ou a municípios sem a previ-
são de repasses financeiros 
necessários ao seu custeio. 

Plenário pode votar PEC do Pacto Federativo e Supersimples

A pauta das sessões ordinárias está trancada por projeto e MP

A União só será responsável 
pelas obrigações repassadas 
se houver dotação orçamen-
tária para isso.

A proposta permite um 
acerto de contas anual de 

estados e municípios com a 
União envolvendo dívidas e 
repasses para cobrir os en-
cargos.

Empresas - Os deputados 
podem votar ainda o Projeto 

de Lei Complementar 25/07, 
que aumenta em 250% o li-
mite de enquadramento da 
microempresa no regime es-
pecial de tributação do Sim-
ples Nacional (Supersim-
ples), passando de R$ 360 
mil para R$ 900 mil a receita 
bruta anual máxima exigida.

No caso das empresas de 
pequeno porte, a participa-
ção no sistema simplificado 
de tributação será permitida 
para o intervalo de R$ 900 
mil a R$ 14,4 milhões anuais. 
Atualmente, é de R$ 360 mil 
a R$ 3,6 milhões. Essa faixa 
aumentou 400%.

A PEC pode ser votada em 
sessão extraordinária, entre-
tanto, o PLP somente poderá 
ser analisado depois de libe-
rada a pauta, trancada pelo 
Projeto de Lei 2343/15, do 

Executivo, que tramita com 
urgência constitucional.

Também tranca a pauta 
a Medida Provisória 674/15, 
que abre crédito extraordi-
nário de R$ 904,75 milhões 
para os ministérios do De-
senvolvimento Agrário, da 
Defesa e da Integração Na-
cional.

Congresso - Deputados 
e senadores poderão votar 
amanhã vetos presidenciais, 
em sessão conjunta do Con-
gresso marcada para as 11h.

Entre os vetos pautados 
estão o que fornece alterna-
tiva ao fator previdenciário, 
mecanismo usado para cal-
cular a aposentadoria de tra-
balhadores do setor privado, 
e o que rejeitou proposta de 
reajuste de até 78,56% para 
servidores do Judiciário.

Gustavo Lima

Em discurso ontem na 
sede da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), em Nova 
York, o presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha, ressal-
tou a importância da liber-
dade de imprensa e defendeu 
o combate a todas as formas 
de censura ou de regulação 
da mídia, inclusive econô-
mica. Cunha participou da 
4ª Conferência Mundial de 
Presidentes de Parlamentos, 
promovida pela União Inter-
parlamentar (UIP), que neste 
ano tem o tema “Paz, demo-
cracia e desenvolvimento”.

Cunha lembrou que des-
de a fundação da ONU, em 
1945, o mundo vem obtendo 
grandes conquistas no cam-
po democrático, e ressaltou 
a importância da liberdade 
de imprensa nesse contexto. 

“É fundamental comba-
termos qualquer forma de 
censura ou de regulação da 
mídia de qualquer natureza, 
inclusive econômica. Os Par-
lamentos são o foco de resis-
tência que devem zelar por 
esse combate, a despeito de 
governos autoritários.” 

Em seu perfil no Twitter, 
Cunha informou nesta se-
gunda-feira que os projetos 
de regulação da mídia, pro-
postos por alguns partidos, 
jamais entrarão em pauta na 
sua gestão.

No discurso em Nova 
York, ele destacou que a de-

Na ONU, Cunha defende liberdade de imprensa
O presidente da Câmara diz em conferência que propostas de restrição da mídia não serão pautadas em sua gestão

Eduardo Cunha discursa na 4ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos, na sede da ONU

mocracia brasileira vem se 
consolidando a cada dia. 

“A nossa Constituição, 
promulgada em 1988 e cha-
mada de Constituição Cida-
dã, veio em sequência a um 
período autoritário e esta-
belece o princípio da inde-
pendência dos Poderes, com 
harmonia. A consolidação 
da democracia e da indepen-
dência dos Poderes no Bra-
sil tem sido o nosso principal 
foco de atuação”, destacou.

Cunha disse que a demo-

cracia, por si só, traz as bases 
para o restabelecimento e a 
manutenção da paz e para o 
desenvolvimento sustentável. 

“A democracia repre-
sentativa é a modalidade 
de governo que consegue 
intermediar melhor as plu-
ralidades, tanto culturais 
quanto ideológicas. Isso 
está muito bem representa-
do nesta conferência pelos 
líderes dos principais Par-
lamentos do mundo. Não 
pode existir democracia sem 

povo”, afirmou.
Conquistas - Ao final do 

discurso, Cunha citou os 
princípios da Constituição 
brasileira que regem a po-
lítica externa: respeito aos 
direitos humanos; autode-
terminação dos povos; igual-
dade entre os estados; defe-
sa da paz; busca pela solução 
pacífica dos conflitos; e coo-
peração entre os povos para 
o progresso da humanidade.

Ele completou sua fala di-
zendo que “o senso comum 

tende a reduzir a democra-
cia ao simples rito do voto, 
da eleição”, mas salientou 
que a democracia vai além 
disso, por se tratar também 
do respeito às diferenças e da 
promoção do diálogo.

Conferência - O encon-
tro em Nova York foi aber-
to pelo secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, e se 
estende até 2 de setembro. 
A Conferência Mundial dos 
Presidentes de Parlamentos 
reúne 180 lideranças de 140 
países para discutir os de-
safios globais para a paz, a 
democracia e o desenvolvi-
mento sustentável.

A conferência, realizada 
a cada cinco anos, também 
vai focar em 17 metas de de-
senvolvimento sustentável. 

Entre as que devem ser 
atingidas até 2030, estão o 
fim da fome e da pobreza ex-
trema; promoção de socieda-
des pacíficas e inclusivas; e 
garantia de padrões susten-
táveis de desenvolvimento e 
de consumo. A conferência 
produzirá uma declaração a 
ser discutida em reunião da 
ONU em setembro.



Projeto isenta
13º e adicional 
de férias do IR

A Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público da Câmara aprovou 
proposta (PL 2708/07) que 
isenta o adicional de férias e 
o 13º salário da incidência de 
Imposto de Renda e de con-
tribuições sociais. Também as 
participações nos lucros das 
empresas e a conversão de 
parte das férias em remune-
ração ficariam isentas do IR. 

O projeto original, do 
deputado Luiz Carlos Busa-
to (PTB-RS), tramitou em 
conjunto com outros 14 pro-
jetos que foram analisados 
pelo deputado Benjamin Ma-
ranhão (SD-PB). O texto ain-
da terá que passar por mais 
duas comissões antes de po-
der seguir para o Senado.

Busato afirmou que a 
isenção é uma questão de 
justiça. “A ideia de propiciar 
ao trabalhador um 13º sa-
lário é um prêmio pelo seu 
trabalho durante o ano. É a 
mesma coisa no que se refere 
à questão das férias. Então 
não é justo que seja tributa-
do, o governo dá com uma 
mão e tira com a outra.”

O deputado disse que 
muitas pessoas vêm procu-
rando obter na Justiça essas 
isenções e que o assunto vem 
sendo constantemente discu-
tido pelo Superior Tribunal 
de Justiça. Até hoje, porém, 
o tribunal vem concedendo 
apenas a isenção do IR relati-
va às férias indenizadas.

Alguns deputados da 
base do governo votaram 
contra a proposta, expli-
cando que ela prevê uma 
renúncia fiscal que ainda 
não foi estimada e prevista. 
É o caso da deputada Érika 
Kokay (PT-DF), que afirmou 
ainda que, por causa da fal-
ta de previsão orçamentária, 
o projeto deve ser rejeitado 
pela Comissão de Finanças 
e Tributação.

TRABALHO  

Jô Moraes, na solenidade

Divulgação CREDN

Deputada fala a militares 
sobre políticas de defesa

COMISSÕES

Em palestra para oficiais 
alunos da Escola de Coman-
do e Estado-Maior do Exérci-
to, em Brasília, a presidente 
da Comissão de Relações Ex-
teriores e de Defesa Nacio-
nal da Câmara, deputada Jô 
Moraes (PCdoB-MG), desta-
cou que é preciso haver mais 
consciência dos brasileiros 
quanto à importância das 
políticas de defesa do País.

 Segundo a deputada, 
ampliar o grau de conheci-
mento da sociedade sobre 
esse tema é um dos princi-
pais desafios enfrentados 
pelo Brasil na atualidade.

Ao longo da sua apresen-
tação, Jô Moraes disse que os 
brasileiros precisam conhe-
cer, por exemplo, o Sistema 
Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras (Sisfron), um 
dos principais projetos es-
tratégicos do Exército, que 
monitora e controla a mo-
vimentação nas fronteiras 
terrestres.

Para a parlamentar, o 
desenvolvimento desse tipo 
de iniciativa terá mais apoio 

quando a sociedade perceber 
a sua importância para ga-
rantir a soberania nacional 
e impedir os tráficos de ar-
mas e drogas. Outro aspec-
to destacado foi o desafio de 
separar a defesa nacional da 
segurança pública. 

Indústria - Jô Moraes res-
saltou ainda que “o esforço 
para reforçar a industriali-
zação do Brasil passa, priori-
tariamente, pela indústria de 
defesa”. A deputada lembrou  
também que a dificuldade na 
discussão da política nacio-
nal de inteligência é enorme 
e a própria regulamentação 
dessa atividade é extrema-
mente difícil.

Beto Mansur, durante o evento

Alex Ferreira

Câmara inicia 5º edição 
do Missão Pedagógica

EDUCAÇÃO

A Câmara começou on-
tem mais um programa 
Missão Pedagógica no Par-
lamento, um curso sobre 
educação para democracia 
destinado a professores dos 
ensinos fundamental e mé-
dio de escolas públicas de 
todo o Brasil. 

Neste ano, 54 professores 
aprendem sobre o funciona-
mento das instituições como 
estratégia para valorizar a 
democracia. Essa é a 5ª edi-
ção do Missão Pedagógica, 
que teve 1.701 inscritos, com 
216 professores escolhidos 
para um curso à distância e 
dois selecionados por estado 
para vir à Câmara. 

Durante a abertura, o 
primeiro secretário da Câ-
mara, deputado Beto Man-
sur (PRB-SP), disse que além 
de capacitar os educadores, a 
Casa também deve aprender 
com suas experiências. “Tem 
professores do Brasil intei-
ro e eles vão passar aí uma 
semana não só conhecendo 
Brasília em maior profundi-
dade, mas conhecendo a Câ-

mara, como ela funciona, as 
suas atividades”, afirmou.

Projetos - Para Ana Paula 
de Faria, uma das coordena-
doras do programa, um dos 
resultados da experiência 
na Câmara é que os profes-
sores elaboram um projeto 
para ser implementado nas 
suas escolas. 

Fabrício Colombo, pro-
fessor de história em São 
Leopoldo (RS), desenvol-
ve iniciativa em que alunos 
elaboram democraticamente 
um código de conduta. Para 
ele, as informações do Mis-
são Pedagógica podem aju-
dar a mudar a relação das no-
vas gerações com a política.
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Luiz Carlos Busato: justiça

Maryanna Oliveira

Deputados da Comissão 
de Defesa do Consumidor es-
tão insatisfeitos com os va-
lores cobrados pelas compa-
nhias aéreas brasileiras para 
voos domésticos, em espe-
cial os destinados ao Acre. 
Donos das empresas serão 
convocados para prestar es-
clarecimentos aos parlamen-
tares.

Durante audiência públi-
ca realizada na quinta-feira 
(27), os representantes da 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) e da Associação 
Brasileira das Empresas Aé-
reas (Abear) trouxeram aos 
deputados dados sobre as ta-
rifas praticadas no setor.

Segundo a Anac, houve 
redução de 6,2% da tarifa 
aérea média doméstica na-
cional em 2014, no compa-
rativo com o ano anterior, 
em termos reais. A agência 

Deputados criticam os altos preços
das passagens aéreas para o Acre
Para Alan Rick, o preço do quilômetro voado para Rio Branco é hoje o mais caro do Brasil

Gilmar Felix

Comissão do Consumidor debateu a situação dos voos para o Acre

informou, no entanto, que 
as linhas aéreas com origem 
ou destino em Rio Branco re-
gistraram alta real de 6% na 
tarifa aérea média doméstica 
de 2014, na comparação com 
2013. O valor apurado foi de 
R$ 541,90.

O deputado Alan Rick 

(PRB-AC) fez uma apresen-
tação mostrando que, deco-
lando de Brasília, cada qui-
lômetro voado para a capital 
acriana pode ser 267% mais 
caro do que o quilômetro vo-
ado para Recife, em Pernam-
buco.

Apesar dos dados da Anac 

demonstrarem que o preço 
do quilômetro voado para 
Rio Branco é de R$ 0,30, 
abaixo da média nacional 
de R$ 0,31, Alan Rick avaliou 
que não é bem assim.

“O preço do quilômetro 
voado para o Acre, hoje, é o 
mais caro do Brasil. Se fizer-
mos uma comparação, talvez 
seja até do mundo. Estamos 
sendo tratados de manei-
ra extremamente desleal, e 
pior, de forma absolutamen-
te desrespeitosa”, afirmou 
Alan Rick.

Preços - O deputado Celso 
Russomanno (PRB-SP) tam-
bém se mostrou indignado 
com a situação. Ele afirmou 
que em nada adiantaram os 
depoimentos prestados e que 
uma próxima audiência pú-
blica será agendada, mas, 
desta vez, com executivos 
das empresas aéreas.

Gilmar Félix



R$ 126,7 bi
era o superavit previsto para 
2016, que desapareceu

Na avaliação do relator-geral, Ricardo Barros, as consequências podem ser piores se o ajuste para 2016 não for feito

Congresso terá que equilibrar o Orçamento
JORNAL DA CÂMARA | 51º de setembro de 2015

O Congresso Nacional 
terá a missão de equilibrar 
as contas públicas para 2016, 
entregando um Orçamento 
Geral da União sem deficit 
primário. A avaliação foi fei-
ta ontem pelo relator da pro-
posta orçamentária, deputa-
do Ricardo Barros (PP-PR).

A proposta, enviada on-
tem pelo governo, contem-
pla um deficit primário de 
0,34% do Produto Interno 
Bruto (PIB) para o setor pú-
blico (União, estados, Dis-
trito Federal e municípios), 
o equivalente a R$ 21,1 bi-
lhões.

Para Barros, deputados e 
senadores terão que discutir 
agora uma saída para os nú-
meros apresentados pelo go-
verno. Independentemente 
da solução que será adotada 
– aumento de receita ou cor-
te de despesa –, ele disse que 
o País será prejudicado se a 
proposta sair do Congresso 
desequilibrada. “Manter o 
Orçamento com o deficit não 
é bom para o Brasil. Não é 
um bom sinal para os mer-
cados”, disse Barros.

Receita - O projeto foi en-
tregue ao presidente do Se-
nado, Renan Calheiros, pelos 
ministros Nelson Barbosa 
(Planejamento) e Joaquim 
Levy (Fazenda). O texto 
prevê deficit primário de R$ 
30,5 bilhões somente para o 
governo federal.

O resultado negativo é 
fruto, segundo os minis-
tros, do aumento das despe-
sas, sobretudo previdenci-
árias, e redução da receita. 
Enquanto os gastos totais 
(obrigatórios e discricioná-
rios) sobem, pela projeção 
do Planejamento, de 19% 
do PIB em 2015 para 19,4% 
em 2016, a receita líquida da 
União (após transferências 
para estados, Distrito Fede-
ral e municípios) cai de 19% 
do PIB para 18,9%.

O deficit, no entanto, 
pode ser maior do que o 
anunciado. O governo não 
informou se a proposta con-
templa recursos para os es-
tados atingidos pela Lei 
Kandir. Nos últimos anos o 
projeto tem sido enviado ao 
Congresso sem essa previ-
são, que tem representado 
R$ 3,9 bilhões de gastos.

Realismo - Apesar dos 
números negativos, Bar-
ros afirmou que o governo 

Jonas Pereira/Agência Senado

Deputados e senadores da Comissão de Orçamento acompanharam a entrega da proposta pelos ministros do Planejamento e da Fazenda

A proposta enviada pelo 
governo traz deficit 
primário de R$ 21,1 
bilhões, o equivalente 
a 0,34% do Produto 
Interno Bruto

acertou ao enviar o projeto 
com números realistas. “Se 
não houver possibilidades 
de cortes na despesa ou de 
aumento na receita, também 
não vamos maquiar o Orça-
mento”, afirmou.

O líder do governo na Co-
missão Mista de Orçamen-
to, deputado Paulo Pimenta 
(PT-RS), disse que a decisão 
amplia o protagonismo do 

Congresso. “O Orçamento 
não é uma questão de gover-
no. É uma questão de Estado. 
Portanto, acho muito signi-
ficativa essa decisão, que vai 
provocar um grande debate 
dentro do Congresso.”

Para o líder da Minoria 
na Câmara, deputado Bruno 
Araújo (PSDB-PE), a propos-
ta mostra a “irresponsabili-
dade fiscal” do governo. “É a 

confirmação oficial que o go-
verno fez qualquer coisa para 
vencer as eleições”, disse.

Tramitação - A proposta 
orçamentária será analisada 
agora na Comissão Mista de 
Orçamento. Como relator-
-geral, Ricardo Barros cui-
dará da definição das des-
pesas públicas, em parceria 
com dez relatores setoriais. 
As receitas serão definidas 
pelo relator desta área, neste 
ano o senador Acir Gurgacz 
(PDT-RO).

O governo deverá alterar 
a meta de superavit primário 
para 2016, prevista no pro-
jeto da LDO que tramita na 
Comissão de Orçamento. A 
informação foi dada ontem 
pelo ministro do Planeja-
mento, Nelson Barbosa.

O ministro não adiantou 
o número, mas a mensagem 

Para 2016, o governo es-
tima um crescimento de ape-
nas 0,2% do PIB. A inflação 
(IPCA) foi projetada em 5,4%. 
Já o salário mínimo ficou em 
R$ 865,46. O valor é 9,83% 
superior, em termos nomi-
nais, ao vigente (R$ 788). 
Em termos reais (descontada 
a inflação), o aumento deve 
ser de apenas 0,15%.

Para este ano, o governo 
projetou uma variação nega-
tiva de 1,8% do PIB e uma in-

A proposta orçamentária 
traz autorizações para rea-
juste dos servidores dos três 
Poderes (Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário), além 
de Ministério Público da 
União e Defensoria Pública 
da União. O impacto dos re-
ajustes deve somar R$ 15,9 
bilhões em 2016.

A proposta contempla re-
ajuste para os 11 ministros 
do Supremo Tribunal Fe-
deral e o procurador-geral 

Governo mudará superavit primário pela segunda vez
presidencial que acompa-
nha a proposta orçamentá-
ria destaca que o governo vai 
propor que a meta para o se-
tor público consolidado fique 
negativa em R$ 21,1 bilhões, 
que equivale a 0,34% do PIB.

Relatório - O parecer final 
da LDO, apresentado pelo 
deputado Ricardo Teobaldo 

(PTB-PE), prevê, para 2016, 
superavit de R$ 43,8 bilhões 
para o conjunto do setor pú-
blico, proposto pelo gover-
no em julho. O parecer está 
pronto para votação na Co-
missão de Orçamento.

A alteração anunciada 
por Barbosa será, portanto, 
a segunda na meta do pró-

ximo ano. O projeto origi-
nal da LDO, encaminhado 
em abril, previa R$ 126,7 bi-
lhões para o setor público.

Salário mínimo vai a R$ 865
flação de 9,25% (IPCA).

O Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) 
recebeu R$ 42,4 bilhões, a 
maior parte alocada em in-
fraestrutura social e urbana. 
O programa Minha Casa Mi-
nha Vida, que está englobado 
no PAC, deve receber R$ 15,8 
bilhões no ano que vem.

Em relação às estatais, o 
investimento fixado na pro-
posta orçamentária é de R$ 
96,9 bilhões para 2016.

Reajustes chegam a R$ 15,9 bi
da República. O salário dos 
ministros do STF é o teto do 
funcionalismo público, hoje 
de R$ 33.763,00. Com o au-
mento, vai a R$ 39.293,38.

O Executivo separou ain-
da R$ 13,1 bilhões para rea-
justes do seu funcionalismo. 
Para a Câmara, a proposta 
destina R$ 558,2 milhões 
para um reajuste previsto 
no Projeto de Lei 2742/15. 
No caso do Senado, o texto 
reserva R$ 209,8 milhões.

Jonas Pereira / Agência Senado
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Proposta que prevê novo documento com dados civis e biométricos está sendo analisada em comissão especial

Registro único causa polêmica em debates
O diretor do Instituto de 

Identificação do Distrito Fe-
deral, Claudionor Batista dos 
Santos, representante do 
Conselho Nacional dos Diri-
gentes de Órgãos de Identifi-
cação (Conadi), afirmou que 
o Tribunal Superior Eleitoral 
não tem capacidade técnica 
para gerenciar a implantação 
e manutenção do futuro Re-
gistro Civil Nacional (RCN).

Santos participou na se-
mana passada de audiência 
da comissão especial da Câ-
mara que analisa a criação do 
RCN (PL 1775/15), novo do-
cumento único onde cons-
tarão todos os dados civis e 
biométricos dos brasileiros. 
Pela proposta, esses dados fi-
carão sob a responsabilidade 
do TSE – que teria um papel 
de certificação.

Para Santos, a participa-
ção do TSE não faz sentido. 
“O TSE não tem competên-
cia para isso. A competência 
do TSE é eleitoral. É um tri-
bunal de última instância. O 
que tem a ver com identifica-
ção civil e quem vai contro-
lar o TSE nesse trabalho? A 
quem deveremos recorrer se 
a identificação civil for feita 
de forma arbitrária?”

Os presidentes dos Tribu-
nais de Justiça divulgaram 
carta, manifestando contra-
riedade com a possibilidade 

Alex Ferreira

Santos, representante dos institutos de identificação, alertou para eventuais questionamentos

de os dados do RCN serem 
manipulados por empresas 
nos acordos que poderão ser 
feitos pelo TSE para gerir o 
sistema. Também afirmaram 
que a experiência internacio-
nal seria grande no sentido 
de não permitir a centraliza-
ção desses dados no Estado 
e propostas similares teriam 
sido rejeitadas em Estados 
Unidos, Inglaterra e França.

Papiloscopistas - Segun-
do Santos, a proposta tam-
bém não leva a sério o tra-
balho dos papiloscopistas 
– profissionais responsá-
veis pela coleta, armaze-

namento e identificação de 
impressões digitais – e des-
preza cem anos de trabalho 
dos institutos estaduais de 
identificação. Ele também se 
mostrou preocupado quanto 
à função desses institutos se 
o RCN virar lei.

Já o presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Papi-
loscopistas Policiais Federais 
(Abrapol), Paulo Ayran Be-
zerra, alertou que os institu-
tos devem ser considerados, 
mas a proposta não prevê 
convênios e nem a participa-
ção desses órgãos no comitê 
gestor do RCN.

Para Bezerra, o novo do-
cumento deveria ser reque-
rido em torno dos seis anos 
de idade, mas lembrou que 
a identificação é dinâmica, 
pois as pessoas tiram segun-
das vias ou mudam de nome, 
além de outras alterações, e 
o novo sistema terá que estar 
preparado para isso.

Debate - As discussões so-
bre o RCN continuam hoje. 
Entre os convidados estão 
a corregedora nacional de 
Justiça, ministra Nancy An-
drighi, e representantes de 
Tribunais de Justiça e de as-
sociações de registradores,

Uma das hipóteses em 
análise na comissão especial 
sobre o Registro Civil Nacio-
nal é a utilização do número 
do CPF (Cadastro de Pessoas 
Físicas). O relator Julio Lo-
pes (PP-RJ) indicou apoio à 
ideia ao afirmar que não faz 
sentido criar um novo nú-
mero em vez de usar o CPF. 
“Obrigar o País inteiro a re-
adequar todos os seus siste-
mas ou começar do zero com 
o RCN parece-me uma coisa 
absurda.”

O assunto foi discutido 
em audiência com o subse-
cretário de Arrecadação e 
Atendimento da Receita Fe-
deral, Carlos Roberto Occa-
so. Ele explicou que o CPF 
tem ampla utilização na so-
ciedade e está sendo integra-
do às bases de dados carto-
riais por meio do Sistema 
Integrado do Registro Civil.

A integração vai permitir 
que, até o final do primeiro 
trimestre de 2016, o cadastro 
no CPF seja feito assim que 
um novo nascimento for re-
gistrado em cartório. No fi-
nal deste ano, isso já deverá 
acontecer em São Paulo e no 
Rio de Janeiro.

Cuidados - No debate, o 
diretor de Promoção dos Di-
reitos Humanos da Secre-
taria de Direitos Humanos 
da Presidência da Repúbli-
ca, Marco Antônio Juliatto, 
afirmou, porém, que é preci-
so ter cuidado na integração 
dos sistemas porque é neces-
sário que o registro possa ser 
validado.

Segundo ele, isso vai de-
pender da entrada de dados 
dos cartórios e da coleta de 
informações biométricas. 
“Aquilo que a gente diz, o 
tal do ‘cara-crachá’. Eu vou 
colocar o dedo, digo: ‘Sou 
fulano de tal’. A impressão 
digital consulta uma base 
e retorna, dizendo: ‘É você 
mesmo’. Essa estrutura é que 
tem que ser discutida.”

Consenso - O relator Julio 
Lopes reconheceu que mu-
danças geram reações de di-
versas partes da sociedade, 
mas disse ter convicção de 
que o texto final vai atender 
a todos.

A proposta que cria o Re-
gistro Civil Nacional causa 
preocupação entre os car-
tórios de registro civil. O 
presidente da Associação de 
Notários e Registradores do 
Estado de São Paulo (Ano-
reg), Leonardo Munari, aler-
tou na comissão especial para 
uma duplicidade de registros.

“Causam preocupação 
alguns pontos, como essa 
questão do nome, Registro 
Civil Nacional. O registro 
civil já existe um: o Registro 
Civil de Nascimento, consti-
tucionalmente estabelecido 
no País”, afirmou Munari.

“Existe essa preocupa-
ção de uma duplicidade de 
registros, o que poderia, tal-
vez, até criar uma confusão 
para o próprio cidadão”, con-
tinuou.

“Não pretendemos de for-

Projeto preocupa associação de registradores
Antonio Araújo

Segundo Munari, há preocupação com duplicidade de registros

ma alguma alterar a partici-
pação dos cartórios. Quere-
mos aprimorar, fazendo com 
que o TSE tenha papel de 
certificação e de cruzamen-
to para ver se cada cidadão 
é aquele mesmo que se apre-
senta”, disse o relator, depu-

tado Julio Lopes (PP-RJ).
Dados - No mesmo deba-

te, o diretor de Gestão Estra-
tégica do Tribunal Superior 
Eleitoral, Paulo César Cama-
rão, destacou que os cartó-
rios deverão, sim, participar 
da formação do banco de da-

dos único do RCN oferecen-
do informações como nasci-
mento, casamento e morte.

Camarão explicou que o 
registro de nascimento não 
será cancelado, mas servirá 
como base para o cadastra-
mento biométrico.

“A certidão de nascimen-
to é o primeiro registro civil 
do cidadão e vai continu-
ar existindo até que ele seja 
futuramente biometrizado 
– ou seja, entregue as suas 
impressões digitais e seja 
identificado no universo de 
brasileiros como pessoa úni-
ca”, afirmou.

CPF poderá 
ser o número

7.565
cartórios de registro civil 
estão instalados hoje no País



Convocados 
evitam falar
a deputados

No primeiro dia de inter-
rogatórios da Comissão Par-
lamentar de Inquérito da Pe-
trobras em Curitiba, todos os 
cinco convocados optaram 
ontem pelo direito de per-
manecer em silêncio. Entre 
eles, o ex-ministro da Casa 
Civil José Dirceu.

Ficaram calados o ex-di-
retor da área Internacional 
da Petrobras Jorge Zelada e 
três empresários. Dois são 
executivos da empreiteira 
Andrade Gutierrez: Otávio 
Marques de Azevedo e El-
ton Negrão de Azevedo. O 
terceiro é João Antonio Ber-
nardi Filho, representante 
no Brasil da empresa italia-
na Saipem.

O presidente da CPI, de-
putado Hugo Motta (PMDB- 
PB), não escondeu a frustra-
ção. “É triste quando ocorre 
essa falta de colaboração”, 
disse. Ao todo, a comissão 
pretende ouvir 13 pessoas e 
fazer pelo menos uma aca-
reação até quinta-feira (3).

A deputada Eliziane 
Gama (PPS-MA) chegou a 
pedir que os trabalhos fos-
sem antecipados se os de-
poentes insistissem em 
permanecer calados. Motta 
explicou que os depoimentos 
foram marcados com base no 
cronograma da 13ª Vara Fe-
deral, o que dificulta a ante-
cipação das audiências.

Dirceu - O primeiro cha-
mado a depor foi José Dirceu. 
Ele foi dispensado depois de 
recusar-se a responder todas 
as perguntas feitas a respei-
to de seu suposto envolvi-
mento nas irregularidades 
na Petrobras.

“Seguindo orientação de 
meus advogados, vou per-
manecer em silêncio”, afir-
mou, ao lado de seu advoga-
do, Roberto Podval.

Motta chegou a oferecer 
a Dirceu a oportunidade de 
depor em reunião secreta, 
mas ele respondeu usando a 
mesma expressão.

A deputada Maria do Ro-
sário (PT-RS) fez uma defesa 
dos governos Lula e Dilma na 
gestão da Petrobras e protes-
tou contra o fato de Dirceu, 
preso há mais de dez dias, 
não ter sido ouvido ainda 
pela Polícia Federal em rela-
ção às acusações contra ele.

PETROBRAS  

FUNDOS DE PENSÃO 
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Divergências sobre influ-
ência partidária marcaram 
a reunião da Comissão Par-
lamentar de Inquérito dos 
Fundos de Pensão que dis-
cutiu prejuízos na Fundação 
dos Economiários Federais 
(Funcef), dos servidores da 
Caixa.

O presidente da Funcef, 
Carlos Alberto Caser, pres-
tou depoimento por seis ho-
ras na CPI, onde foi ques-
tionado sobre suspeitas de 
má gestão e investimentos 
de risco que teriam levado a 
um deficit de R$ 5,5 bilhões 
nos últimos anos.

Caser preside o Funcef 
desde 2011 e atribuiu os 
prejuízos a desvalorizações 
nos principais investimentos 
do fundo, como os ativos da 
Vale e as aplicações na Bolsa 
de Valores de São Paulo.

Em CPI, Funcef nega interferência partidária
Lucio Bernardo Jr.

Apesar de filiado ao PT, 
ele garantiu que não sofre 
influência política na orien-
tação dos investimentos e 
que o fundo tem liquidez su-
ficiente para garantir o pa-
gamento dos benefícios.

Risco - O relator da CPI, 
Sergio Souza (PMDB-PR), e 
sub-relatores citaram uma 
série de investimentos con-
siderados de risco, que, se-
gundo eles, ajudaram a apro-
fundar o deficit do Funcef.

Entre esses investimen-
tos, há alguns que foram 
alvo da Operação Lava Jato, 
como o aporte de recursos na 
Sete Brasil, empresa criada 
com o aval da Petrobras para 
explorar negócios em torno 
do pré-sal; e na Bancoop, 
cooperativa habitacional 
dos bancários de São Paulo, 
que já foi presidida pelo ex-
tesoureiro do PT João Vacca-
ri Neto, preso na Lava Jato.

“O deficit atuarial está 
apontado: tem seus moti-
vos estruturais, mas tem al-
guns de gestão”, disse, um 
dos sub-relatores, Marcus 
Pestana (PSDB-MG). Líde-
res de oposição afirmaram 
não haver dúvidas quanto à 
influência do PT no Funcef.   
Rubens Bueno (PPS-PR) de-
fendeu o afastamento ime-
diato de Caser.

O diretor-presidente da Funcef, Carlos Alberto Caser, na audiência

Integrantes da Comissão 
de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público da Câ-
mara estiveram reunidos na 
sede da Petrobras no Rio de 
Janeiro na sexta-feira (28). 
Os deputados Aureo (SD- 
RJ), Gorete Pereira (PR-CE) 
e Luiz Carlos Busato (PTB- 
RS) foram cobrar esclareci-
mentos sobre as negociações 
que estão sendo feitas para 
evitar mais demissões em 
obras paralisadas de produ-
ção e refino de petróleo.

A principal reclamação 
dos parlamentares foi a de 
não terem sido recebidos 
pelo presidente da Petrobras, 
Aldemir Bendini, apesar de 
terem agendado o encon-
tro. Bendini prometeu par-
ticipar amanhã de reunião 
na comissão, para explicar 
as medidas que estão sendo 
tomadas pela estatal.

O deputado Aureo ques-
tionou os diretores da Pe-
trobras Roberto Moro (En-
genharia) e Jorge Celestino 
(Abastecimento) por que a 
empresa, que patrocina tan-
tas obras sociais e tem plano 
de responsabilidade social, 
ainda não tem um planeja-

Comissão cobra medidas da Petrobras
para cidades afetadas por demissões
No Rio, parlamentares avaliam impacto de obras da estatal paralisadas em diferentes estados

mento para tentar reduzir os 
impactos das demissões. 

Eles responderam que, no 
caso do Rio, já começaram a 
fazer reuniões com prefei-
tos de 15 cidades que estão 
impactadas com as obras 
do Complexo Petroquímico 
Comperj, para identificar os 
problemas mais urgentes.

Demissões - Aureo lem-
brou que, dos 36 mil em-
pregos diretos no Comperj, 
apesar de as obras não sido 
terem paralisadas totalmen-

te, restam 11,5 mil.
De acordo com a Petro-

bras, as obras da central de 
utilidades do Comperj, que 
vai suportar a partida da 
unidade de processamento 
de gás natural (UPGN), es-
tão com 85% de avanço físi-
co, com previsão de entrar 
em operação em outubro de 
2017. Quanto ao projeto da 
Refinaria Trem 1, a Petro-
bras está estruturando um 
modelo de negócios que in-
clui parcerias para a conclu-

são do empreendimento.
Cobranças - O deputa-

do Luiz Carlos Busato pediu 
que, caso haja negociações 
para que as obras de Char-
queadas (RS) sejam retoma-
das por uma empresa chi-
nesa, a expectativa é que os 
trabalhadores e os investi-
doresmentos sejam inde-
nizados. Já Gorete Pereira 
reclamou da falta de trans-
parência da Petrobras sobre 
as medidas que estão sendo 
tomadas em cada estado.

Trabalhadores protestam em frente à sede da Petrobras pela retomada das obras no Comperj
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O deputado Geraldo Resende (PMDB-MS) foi reeleito presi-
dente do diretório municipal do PMDB em Dourados (MS). A conven-
ção foi realizada em 16 de agosto, na Câmara de Vereadores, e contou 

com a presença do senador Waldemir Moka, do vice-prefeito Odilon 
Azambuja e de várias lideranças locais, além de representantes de ou-

tros partidos e centenas de filiados do PMDB.  

No 1º Encontro Regional Norte do Pros, no último sábado, em 
São Mateus, Dr. Jorge Silva (ES) destacou o crescimento do partido 
no Espírito Santo. “Estamos com 66 comissões provisórias prontas e es-
peramos até setembro completar os 78 municípios”, informou Dr. Jorge, 
que é presidente estadual do partido. Ele explicou aos participantes os 
principais pontos da reforma política e da minirreforma eleitoral. 

Em encontro regional, Dr. Jorge ressalta 
crescimento do Pros no Espírito Santo

O deputado Mauro Pereira (PMDB-RS) participou no sába-
do da abertura oficial da Expointer, a maior feira agropecuária do 

País, em Esteio, no Rio Grande do Sul. “O setor precisa de investimen-
tos por parte do governo federal, porque cada tostão investido gera um 
milhão”, disse Pereira, que, ainda no sábado, esteve em Caxias do Sul, 

onde foi eleito vice-presidente do diretório municipal do PMDB.

O deputado Bilac Pinto (PR-MG) visitou Passa Quatro, no 
sul de Minas, onde se reuniu com lideranças comprometidas 
com o desenvolvimento do município, como o prefeito Pauli-
nho Brito. Bilac Pinto visitou ainda a Casa de Caridade e parti-
cipou de reunião para debater a criação da Comenda Presidente Olegá-
rio Maciel, com a finalidade de comemorar a Revolução de 1932.

Bilac Pinto debate criação de comenda em 
homenagem à cidade de Passa Quatro

O deputado Paulão (PT-AL) participou da abertura do 12º 
Festival de Inverno de Água Branca, município localizado do 

sertão alagoano. O evento, que aconteceu no início de agosto, con-
tou com atividades como apresentações culturais, feira de artesa-

nato, palestras e atividades de educação ambiental coordenadas pelo 
Instituto do Meio Ambiente (IMA).

 Foi lançada durante a Festa do Peão de Barretos, a Frente 
Parlamentar do Rodeio, integrada por 205 deputados e co-
ordenada por Capitão Augusto (PR-SP). O deputado lembrou 
que apresentou projeto para reconhecer o rodeio como patrimônio 
cultural brasileiro e que, “ao contrário do que dizem alguns ativistas, 
os direitos dos animais são respeitados pelos proprietários e peões”.

Capitão Augusto ressalta importância 
da Festa do Peão de Barretos

Fo
to

s: 
Di

vu
lg

aç
ão

NOS ESTADOS

   As informações acima são de responsabilidade exclusiva dos parlamentares. Colaborações podem ser enviadas para jornal@camara.leg.br

Paulão prestigia festival de inverno de 
Água Branca, no sertão de Alagoas

Geraldo Resende é reeleito presidente 
do diretório do PMDB em Dourados

Mauro Pereira participa de
 abertura oficial da Expointer


