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Eduardo Cunha 
reúne-se com Dilma, 
que pede apoio para 
medidas do governo

Deficit na proposta 
orçamentária pode 
ser maior, afirma 
relator-geral

A polêmica marcou 
a audiência pública 
na Câmara sobre 
a regulamentação 
do aplicativo de 
transportes Uber. 
Deputados defenderam 
o serviço, desde 
que regulamentado 
e fiscalizado, mas 
representantes de 
taxistas apontaram 
concorrência desleal.

O presidente da Câmara diz que 
o desafio é impedir a queda na 
arrecadação de impostos. Ele 
descartou reaproximação com o 
Palácio do Planalto.

Para Ricardo Barros, deverá 
faltar dinheiro para emendas. A 
oposição pediu a devolução do 
texto, recusada pelo presidentes 
da Câmara e do Senado.

O Plenário da Câmara aprovou ontem o texto-base 
do Projeto de Lei Complementar 25/07, que aumenta 
em 250% o limite de enquadramento de microem-
presa no regime especial de tributação do Simples 

Nacional. Os destaques serão analisados hoje. Para 
reduzir o impacto nas contas públicas, um acordo 
permitiu escalonar o enquadramento das pequenas 
empresas, em periodo de transição até 2018. | 3

Plenário aprova texto-base
que amplia o Supersimples
Proposta adia vigência integral das mudanças para 2018, por causa das contas públicas

Deputados 
querem 
regulamentar 
o Uber

Taxistas fazem manifestação contra o aplicativo Uber diante da Câmara Municipal de São Paulo, durante protestos em junho último

O ministrO Da FazenDa, Joaquim Levy,disse ontem na Comissão de Finanças que os gastos com pessoal e os empréstimos 
levaram a um crescimento de 54% nas dívidas estaduais em três anos, o que, no Rio Grande do Sul, causou bloqueio das contas  | 5 

Germano Rigotto, que 
presidiu comissão da 
reforma tributária há 10 
anos, apontou necessidade 
de ajuste entre o sistema 
atual e o desejável.

ex-governador 
do rs defende 
transição em 
reforma tributária
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» Assédio na administração
A Comissão de Legislação 
Participativa promove o 
seminário “Combate e pre-
venção ao assédio moral na 
administração pública”. Au-
ditório Nereu Ramos, 9h 

» Desligamento de usinas
A Comissão de Minas e 
Energia faz audiência sobre 
“a decisão do desligamento 
de 21 usinas termoelétricas, 

os efeitos dessa medida so-
bre os custos da energia elé-
trica”, entre e outros temas. 
Plenário 14, 10h 

» Comissão geral 
Deputados e representantes 
de entidades de produtores 
rurais debatem em comissão 
geral a renegociação da dívi-
da dos produtores rurais. Ple-
nário Ulysses Guimarães, 10h

» Estatuto da Metrópole
A Comissão de Desenvol-
vimento Urbano discute os 
mecanismos de implemen-
tação do Estatuto da Metró-
pole (Lei nº 13.089/15). Ple-
nário 16, 11h  

» Acordo do Mercosul
A Comissão de Relações Ex-

teriores debate os dez anos 
do Acordo de Admissão de 
Títulos e Graus Universitá-
rios para o Exercício de Ati-
vidades Acadêmicas nos Es-
tados Partes do Mercosul. 
Plenário 3, 11h
 
» Lei das Licitações 
A Comissão Especial 
Lei das Licitações (Lei 
8666/93) reúne-se para 
debater o tema com repre-
sentantes de associações 
e federações da indústria. 
Plenário 13, 11h
 
» Conta de energia
As comissões de Defesa do 
Consumidor; e de Minas 
e Energia realizam semi-
nário sobre “Portabilida-
de na Conta de Energia”. 

Local a definir, 14h

» Turismo gastronômico
A Comissão de Turismo de-
bate o turismo gastronômi-
co e as questões que afetam 
o seu desenvolvimento.  Ple-
nário 5, 14h30

» Pessoa com deficiência
A Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência discute porta-
ria que objetiva organizar o 
atendimento no SUS. Plená-
rio 7, 14h30 

» Contas públicas 
A Comissão Especial  Con-
tas Públicas e Transfe-
rências Constitucionais 
debate o tema com repre-
sentantes do TCU e de ou-

tros órgãos de controle. 
Plenário 11, 14h30

» Lei para educação 
A Comissão Especial da Lei 
de Responsabilidade Educa-
cional (PL 7420/06) discute 
com pesquisadores a cria-
ção da lei. Plenário 8, 14h30

» Baía de Guanabara
A Comissão de Esporte dis-
cute a saúde da baía de Gua-
nabara para a realização das 
atividades aquáticas nos Jo-
gos Olímpicos de 2016. Ple-
nário 4, 15h

Leia a 
agenda
completa 
no celular
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Câmara homenageia São Luís por seus 403 anos
A cultura, as tradições e as belezas da capital maranhense foram exaltadas por deputados durante sessão solene

Deputados do Maranhão foram maioria na homenagem à capital

A cidade de São Luís, ca-
pital do Maranhão, comple-
ta 403 anos de fundação no 
próximo dia 8 de setembro e 
foi homenageada pela Câma-
ra dos Deputados ontem, em 
sessão solene. Parlamenta-
res exaltaram as belezas da 
cidade fundada por france-
ses em 1612, posteriormen-
te invadida por holandeses e 
definitivamente colonizada 
por portugueses. 

“São Luís também tem 
sangue africano, derrama-
do na Balaiada em nome da 
liberdade. Capital brasileira 
de reggae, somos mar, so-
mos vale. Somos ferrovia e 
somos porto. Somos o ar-
roz de cuxá. Somos o deli-
cioso guaraná Jesus. Somos 
uma universidade federal 

e uma estadual. São Luís, 
bela e acolhedora genitora 
de todos nós”, resumiu o 1º 
vice-presidente da Câmara, 
deputado Waldir Maranhão 
(PP-MA), que sugeriu a ho-

menagem.
Para Hildo Rocha (PMDB-

MA), o fascínio de São Luís, 
declarada patrimônio cul-
tural da humanidade pela 
Unesco, está presente nas 

ruas, no casario, nas mani-
festações culturais popula-
res que misturam tradições 
indígenas, africanas e euro-
peias “e ainda na culinária 
ímpar”. 

Outros deputados lem-
braram que São Luís é terra 
de importantes nomes da li-
teratura nacional, como Ar-
tur de Azevedo (1855-1908) 
e Ferreira Gullar, e ainda da 
música, como Alcione e Zeca 
Baleiro. 

 “Celebro São Luís, cida-
de que se transformou em 
mim em uma realidade rica 
e complexa, onde o amor ao 
povo e à natureza levou à 
minha vocação para a polí-
tica”, disse o deputado Sar-
ney Filho (PV-MA). 

“Foi amor à primeira vis-

ta pela cidade que me ado-
tou aos 14 anos, quando fui 
para estudar. Um dos gran-
des presentes que recebi foi o 
acesso à Universidade Fede-
ral do Maranhão, onde cur-
sei jornalismo”, lembrou, por 
sua vez, a deputada Eliziane 
Gama (PPS-MA). 

“Foi quando cheguei à 
capital que tive oportunida-
de de trabalhar. Fui feirante 
por 15 anos, fiz faculdade, 
me envolvi com política e fui 
conduzido à Câmara Muni-
cipal”, declarou o deputado 
Cleber Verde (PRB-MA).

Em mensagem enviada à 
sessão, o presidente Eduar-
do Cunha destacou a história 
de São Luís e as manifesta-
ções culturais do povo ma-
ranhense. 

Pacceli Pires



Acordo alterou o texto, adiando vigência integral das medidas para 2018 e diminuindo impacto nas contas públicas 

Plenário aprova alterações no Supersimples
JORNAL DA CÂMARA | 32 de setembro de 2015

O Plenário da Câmara 
aprovou ontem o texto-ba-
se do Projeto de Lei Comple-
mentar 25/07, que aumenta 
em 250% o limite de enqua-
dramento da microempresa 
no regime especial de tribu-
tação do Simples Nacional 
(Supersimples). Os desta-
ques apresentados ao texto 
serão analisados hoje.

Pela proposta, a receita 
bruta anual máxima permi-
tida para a microempresa no 
Supersimples passará de R$ 
360 mil para R$ 900 mil.

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 anu-
ais. Atualmente, é de R$ 360 
mil a R$ 3,6 milhões. Essa 
faixa aumentou 400%.

O texto-base aprovado 
é uma emenda apresenta-
da pelo relator, deputado 
João Arruda (PMDB-PR). 
A emenda prevê a vigência 
de todas as novas regras do 
projeto a partir de 1º de ja-
neiro de 2016.

Entretanto, para as pe-
quenas empresas, haverá 
uma transição. Em 2017, o 
novo limite será de R$ 7,2 
milhões. Somente em 2018 
poderão participar do Su-
persimples as empresas 
com receita bruta maior que 
essa, até R$ 14,4 milhões.

Apoio - No debate, o pre-
sidente da Frente Parlamen-

Gustavo Lima

Todos os deputados que debateram a proposta foram favoráveis às mudanças na tributação

“Enquanto a grande 
demite, a microempresa 
emprega. Isso é um 
remédio para ajudar 
na crise.”
Deputado Jorginho Mello

tar da Micro e Pequena Em-
presa, deputado Jorginho 
Mello (PR-SC), defendeu 
a aprovação, destacando o 
acordo para estender os pra-
zos das mudanças. A inten-
ção é diminuir o impacto 
nas contas públicas. “Não 
tenho dúvida dos avanços 
que conseguimos.”

Todos os deputados que 
discutiram o projeto tam-
bém defenderam a medida. 
Edmilson Rodrigues (Psol- 
PA) afirmou que os par-
lamentares precisam dar 
maior atenção a essas em-
presas. “Alguns setores, 
mesmo depois de muitas 
mudanças, não se sentem 
incentivados a migrar para 
o Simples porque isso impli-
caria perdas”, disse.

Para Helder Salomão 
(PT-ES), o Supersimples 
amplia a receita dos mu-
nicípios, já que incentiva a 
formalização das empresas. 
“Hoje é um dia para conso-

lidarmos o acordo e fazer 
justiça àqueles que geram 
emprego e promovem a in-
clusão social, que são as mi-
cro e pequenas empresas.”

Novas mudanças legais 
foram defendidas pelo de-
putado Otavio Leite (PSDB- 
RJ), como a abertura de ca-
pital das micro e pequenas 
empresas ou a simplificação 
de investimentos externos.

“É preciso acesso ao mer-
cado financeiro, um aporte 
de capitais desburocratiza-
do. Essa proposta é o con-
junto do possível, mas gos-
taríamos de avançar ainda 
mais”, opinou.

O ministro da Fazen-
da, Joaquim Levy, defen-
deu ontem na Câmara a 
manutenção de vetos pre-
sidenciais a projetos de lei 
que devem ser analisados 
hoje em sessão conjunta 
do Congresso Nacional, a 
partir das 11h.

“A manutenção dos ve-
tos é um fator muito im-
portante para se manter 
o nível de equilíbrio da 
economia brasileira. Acho 
que a turbulência a ser 
criada iria agravar o qua-
dro. Evitar a turbulência 
política é evitar o desem-
prego. Sustentar o veto é 
manter o emprego”, disse 
Levy, em audiência na Co-
missão de Finanças e Tri-
butação (leia na página 5).

Aposentadoria - Entre 
os vetos pautados está o 
que fornece alternativa 
ao fator previdenciário, 
mecanismo usado para 
calcular a aposentadoria 
(Veto 19/15). Na maior 
parte das vezes, o fator 
diminui o valor dos pro-
ventos do aposentado. 

Pela regra vetada, po-
deria se aposentar com 
o salário integral quem 
conseguisse atingir uma 
soma mínima de idade e 
tempo de contribuição. 
Para os homens, essa 
soma é de 95 e, para as 
mulheres, 85.

A presidente Dilma 
Rousseff vetou a regra 
com o argumento de que 
prejudicaria a Previdência 
Social em médio e longo 
prazos.

Judiciário - Outro veto 
polêmico é o reajuste de 
servidores do Judiciário de 
até 78,56% (Veto 26/15). 
Segundo a Presidência, o 
projeto geraria impacto 
financeiro de R$ 25,7 bi-
lhões em quatro anos.

Já tramita na Câma-
ra  um outro projeto, que 
prevê reajuste de aproxi-
madamente 41,47%. O au-
mento seria dado de forma 
escalonada, em oito par-
celas, de 2016 a 2019.

O Plenário aprovou on-
tem a Medida Provisória 
674/15, que libera crédito 
extraordinário de R$ 904,75 
milhões para os ministérios 
do Desenvolvimento Agrá-
rio; da Defesa; e da Integra-
ção Nacional. A matéria será 
enviada ao Senado.

A maior parte dos re-
cursos (R$ 546,51 milhões) 
será destinada a ações da 
Integração Nacional, como 
aquisição de alimentos, dis-
tribuição de água em carros-
-pipa, construção de aduto-
ras e recuperação de poços 
para atender pessoas atingi-
das por desastres naturais.

Créditos - Por sua vez, a 
pasta do Desenvolvimento 
Agrário receberá R$ 243,27 

MP com créditos extraordinários vai ao Senado 

milhões destinados ao pa-
gamento de parcelas do 
programa Benefício Garan-
tia-Safra para cerca de 260 

mil famílias de agricultores, 
principalmente da área de 
atuação da Superintendên-
cia do Desenvolvimento do 

Manter vetos
é importante,
diz ministro

Prefeitura de Baixio (CE)
Nordeste (Sudene), que per-
deram a safra 2013-2014 em 
decorrência da estiagem.

Já o crédito para o Minis-
tério da Defesa (R$ 114,97 
milhões) foi utilizado para 
estender o período de atua-
ção da Operação São Fran-
cisco, que envolve a ocupa-
ção do Complexo da Maré 
(RJ) pelas Forças Armadas.

Marítimos - O Plenário 
também aprovou o Proje-
to de Lei 2343/15, do Po-
der Executivo, que inclui 
na lei que disciplina o en-
sino profissional marítimo 
(7.573/86) requisitos para o 
ingresso nas escolas de for-
mação de oficiais da marinha 
mercante. O texto também 
segue para o Senado.

A maior parte dos recursos da MP vai para o combate à seca
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Peças orçamentárias precisarão de ajustes
Lei de Diretrizes Orçamentárias também precisa refletir “realidade” do Orçamento, afirma o deputado Ricardo Barros

Zeca Ribeiro

O relator-geral da proposta orçamentária, deputado Ricardo Barros, durante entrevista

“Se o Congresso 
decidir que quer passar 
a tesoura, tenho 
disposição total.”
Deputado Ricardo Barros

O projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias para 
2016 terá que se ajustar aos 
números da proposta de Or-
çamento enviada pelo go-
verno ao Congresso. A ava-
liação foi feita ontem pelo 
relator-geral do Orçamento 
de 2016, deputado Ricardo 
Barros (PP-PR).

O projeto da LDO está na 
Comissão Mista de Orçamen-
to aguardando votação. O pa-
recer final já foi apresentado 
pelo relator, deputado Ri-
cardo Teobaldo (PTB-PE). O 
desfecho tornou-se mais in-
certo após o envio do projeto 
do Orçamento de 2016 com 
deficit primário de R$ 30,5 bi-
lhões para o governo federal.

Meta fiscal - A LDO define 
a meta fiscal do ano seguinte. 
O parecer de Teobaldo, que 
segue recomendação do go-
verno, prevê um superavit 
primário de R$ 43,8 bilhões 
para o setor público (União, 
estados, Distrito Federal e 
municípios) em 2016. Para o 
governo federal, é de R$ 34,4 
bilhões, com flexibilidade 
para abatimentos.

O Congresso esperava que 
a proposta orçamentária fos-
se elaborada com esses nú-
meros, mas o texto veio com 
deficit primário. Para Barros, 
se o governo não propuser 
alteração na meta, caberá ao 
Congresso adequar a LDO “à 
realidade do Orçamento”.

Na prática, isso pode sig-

nificar que o projeto da LDO 
não será votado logo, como 
esperava a presidente da Co-
missão de Orçamento, sena-
dora Rose de Freitas (PMDB- 
ES). Ela afirmou que o pare-
cer terá de passar por ajustes.

Cortes - Barros disse que 
está disposto a promover 
cortes para evitar que o Or-
çamento saia do Congresso 
com deficit primário. Segun-
do ele, tudo dependerá das 
negociações.

Barros disse que há des-

pesas que podem ser reduzi-
das, como o programa Bolsa-
Família, contemplado com R$ 
28,8 bilhões na proposta, R$ 
1,1 bilhão acima do valor atu-
al. “Se não há dinheiro, não 
vamos cortar o Bolsa Família, 
mas também não vamos am-
pliar.” Ele citou ainda o rea-
juste para os servidores. “É 
razoável isso, dentro do qua-
dro que estamos vivendo? 
Vamos ter que conversar.”

Deficit - Barros adiantou 
que o deficit primário pode 
superar os R$ 30,5 bilhões 
anunciados. Já se sabe que o 
governo mandou apenas me-
tade dos recursos para aten-
der os estados atingidos pela 
Lei Kandir e parte da verba 
para emendas individuais dos 

deputados e senadores.
O relator-geral procurou 

minimizar o efeito do deficit 
primário sobre a discussão 
da proposta orçamentária. 
Segundo ele, o Orçamento 
de 2014 encerrou com deficit 
primário de R$ 20,5 bilhões 
(para o governo federal), com 
a chancela do Congresso, que 
aprovou modificação na meta 
de superavit primário. 

Além disso, o País convi-
ve com deficit nominal (dife-
rença entre todas as receitas 
e despesas públicas, incluin-
do com juros da dívida públi-
ca) há muitos anos. “Não vejo 
qual é a surpresa, porque tan-
ta celeuma em cima de uma 
situação que é repetitiva há 
muitos anos no Brasil.”

Dilma pede a 
Cunha apoio
para proposta

A presidente Dilma 
Rousseff pediu ontem 
apoio ao presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, 
para viabilizar a aprova-
ção de medidas econômi-
cas do governo, mas não 
falou em aumento da car-
ga tributária. A reunião 
aconteceu no Palácio do 
Planalto.

Segundo ele, foram 
discutidas a situação con-
juntural do País e o defi-
cit primário previsto na 
proposta orçamentária 
entregue ao Congresso.  

“Ela não me pediu, em 
nenhum momento, nada 
que possa aumentar im-
postos. E nem que a gente 
encontre a solução. Uma 
coisa que vi na mídia é 
que está sendo transfe-
rida para o Congresso a 
iniciativa de resolver o 
problema do deficit. Não 
é esse o ponto da discus-
são e não será. Quem faz 
a peça orçamentária é o 
Executivo.”

Cunha ressaltou que 
a proposta não deve ser 
devolvida, como pediram 
ontem líderes da oposição 
no Congresso. Ele avaliou 
que o grande desafio ago-
ra é adotar medidas para 
impedir a queda na arre-
cadação, que foi bem mais 
acentuada do que a retra-
ção da economia.

“Esse é o maior pro-
blema. Na minha opinião, 
é mais por uma perda da 
confiança como um todo, 
seja do investidor, seja do 
consumidor”, disse. “E 
tem que saber se a previ-
são orçamentária, mesmo 
com deficit, está elencada 
em bases sustentáveis.”

Cunha disse ainda 
que a intenção de Dilma 
foi discutir os problemas 
das contas públicas e, po-
liticamente, ter um canal 
aberto para o diálogo. Ele  
também descartou rea-
proximação com o Planal-
to, com o qual rompeu em 
17 de julho.

Deputados e senadores da oposição reuniram-se com Renan Calheiros

Oposição sugere devolver Orçamento; Renan descarta
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A oposição aproveitou a 
sessão de ontem do Plenário 
para criticar a proposta orça-
mentária para 2016 enviada 
pelo governo. Antes, deputa-
dos e senadores chegaram a 
pedir ao presidente do Con-
gresso, senador Renan Ca-
lheiros, que o texto fosse de-
volvido ao Executivo. 

Calheiros disse que a me-
dida não é possível. A presi-
dente da Comissão Mista de 
Orçamento, senadora Rose 
de Freitas, também descar-
tou a hipótese. “Não existe a 
exigência que o Orçamento 
venha com superavit ou com 
deficit.” 

Impostos - Para o líder do 
DEM, Mendonça Filho (PE), e 
para o vice-líder da Minoria, 
Moroni Torgan (DEM-CE), a 

intenção do governo é parti-
lhar com os parlamentares o 
custo político de um eventu-
al aumento de impostos. 

“O governo quer mais im-
postos, mais arrecadação, 
quer sacrificar ainda mais o 

trabalhador e a classe mé-
dia”, disse Mendonça Filho, 
citando a tentativa de re-
criação do imposto do che-
que (CPMF).

Já o líder da Minoria, 
Bruno Araújo (PSDB-PE), 

afirmou que a proposta or-
çamentária comprova que 
Dilma Rousseff mentiu so-
bre as finanças do governo na 
eleição de 2014. “O Brasil foi 
apresentado como próspero. 
Dez meses depois chega uma 
peça que apresenta um país 
quase falimentar”, disse.

Governo - As críticas fo-
ram minimizadas pelo líder 
do governo, José Guima-
rães (PT-CE). Ele disse que 
os ajustes são necessários e 
mostram os caminhos para 
a retomada do crescimento. 

Guimarães afirmou ain-
da que não cabe devolver a 
proposta orçamentária ao 
Executivo. “É um disparate, 
estamos fazendo um levanta-
mento e no governo FHC tam-
bém teve deficit.”, afirmou.



r$ 284 bi 
somou a dívida dos estados 
em 2014,  54% acima de 2011

Ministro Joaquim Levy, ao lado da presidente da comissão, deputada Soraya Santos
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Aumento de pessoal e empréstimos 
dificultaram finanças estaduais, diz Levy
O ministro da Fazenda participou de audiência sobre a situação financeira dos estados

O ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, apontou on-
tem o aumento de gastos com 
pessoal e os novos emprésti-
mos como os principais fa-
tores para o crescimento da 
dívida e a piora das finanças 
dos estados. “Apesar do au-
mento de investimento, a re-
lação investimento/PIB caiu 
e a de despesa de pessoal/
PIB aumentou. Por que isso 
é perigoso? Porque investi-
mento é o que gera riqueza. 
Os empréstimos foram usa-
dos para pagar pessoal. In-
vestimento você paga uma 
vez, quando aumenta pesso-
al em uma fase ascendente, 
depois vai ter dificuldade”, 
explicou Levy.

Ele participou de audi-
ência pública da Comissão 
de Finanças e Tributação 
sobre a situação financeira 
dos estados, principalmente 
a do Rio Grande do Sul. Da-
dos apresentados por Levy 
mostram que a despesa de 
pessoal dos estados saiu de 
R$ 185 bilhões em 2011 para 
R$ 284 bilhões em 2014, com 
um crescimento de 54%.

Aumento de dívidas - Se-
gundo Levy, a dívida com 
a União cresceu menos do 
que a arrecadação estadual. 
A dívida aumentou 28%, de 
R$ 472 bilhões em 2011 para 
R$ 605 bilhões em 2014. No 
mesmo período, a arrecada-

ção própria dos estados cres-
ceu 47% (de R$ 320 bilhões 
para R$ 505 bilhões).

O ministro afirmou que o 
aumento aconteceu, princi-
palmente, por causa de em-
préstimos feitos não com a 
União, mas com bancos fe-
derais e instituições finan-
ceiras externas. 

Dívida gaúcha - Depu-
tados da bancada gaúcha 
questionaram Levy sobre a 
existência de créditos que 
o estado tem a receber da 
União. O líder da bancada, 
Giovani Cherini (PDT-RS), 
disse que o estado chegou 
ao “fundo do poço” e a sa-

ída é o “diálogo”. Segundo 
Nelson Marchezan Junior 
(PSDB-RS), há muitos cré-
ditos a receber, como os da 
Lei Kandir, compensação de 
estradas federais, créditos 
previdenciários. Ele enfati-
zou que o estado iniciou com 
uma dívida de R$ 10 bilhões, 
já foram pagos R$ 22 bilhões, 
mas o débito atual chega a 
R$ 47 bilhões.

Bloqueio - Jerônimo Go-
ergen (PP-RS) lembrou que a 
União bloqueou novamente 
os recursos, e Cherini pediu 
à Levy que o governo federal 
suspenda a medida, o que o 
ministro rechaçou. “Não há 

como suspender. O bloqueio 
é determinado pela Lei da 
Responsabilidade Fiscal. 
Não há acerto de contas, há 
o cumprimento da lei.”

Reunião - A presidente da 
comissão, deputada Soraya 
Santos (PMDB-RJ), disse que 
o ministro decidiu receber 
em 15 de setembro o gover-
nador do Rio Grande do Sul, 
Ivo Sartori, e a bancada.

Choque de 
eficiência para 
sair da crise 

O ministro Joaquim 
Levy afirmou na audiên-
cia que o governo federal 
precisará de um “choque 
de eficiência” para sair da 
situação de crise econô-
mica. “Vamos repensar o 
gasto, ver como o governo 
continua provendo servi-
ços importantes e impedir 
o desperdício, a má apli-
cação, repensar processos 
para reduzir despesas.”

Segundo Levy, o de-
safio é de todos.  “Há um 
desafio para a sociedade, 
o governo, e também para 
o Congresso, para botar a 
casa em ordem. É evidente 
que ela não está em ordem, 
e a gente precisa crescer e 
ter a confiança para não 
ver o dólar disparar”, dis-
se. Ele acrescentou que o 
momento atual vai exigir 
sacrifício do próprio go-
verno, para avaliar quais 
despesas são dispensáveis. 

Críticas - O ministro 
criticou a aprovação de leis 
que criam mais despesas 
para a União. “Se a gente 
não quer mais impostos, 
temos de prestar atenção 
para não ter mais despe-
sas, senão a conta não fe-
cha.” O Brasil, disse, passa 
hoje por situação pareci-
da com o início de 1980, 
na chamada crise do pe-
tróleo.

transPOrtes

Deputados defendem regulamentação do aplicativo Uber

Na audiência, representantes de taxistas criticaram o Uber

Deputados defenderam a 
regulamentação e a fiscali-
zação do aplicativo de trans-
portes Uber, em audiência 
pública ontem na Comissão 
de Viação e Transportes, 
mas a medida foi criticada 
por taxistas.

Para o presidente da As-
sociação Brasileira das As-
sociações e Cooperativas de 
Motoristas de Táxi, Edmil-
son Americano, a legislação 
é clara ao definir que a ativi-
dade de transporte remune-
rado de passageiros em veí-
culos privados é de taxistas. 
“O Uber burla as leis e pro-
move o transporte clandes-
tino”, destacou. Segundo ele, 

a concorrência com o serviço 
de táxi é ilegal.

“O Uber está tirando nos-
so emprego, com transporte 
clandestino, zombando das 
nossas leis”, acrescentou o 
presidente do Sindicato dos 
Motoristas e Trabalhadores 
nas Empresas de Táxi do Mu-
nicípio de São Paulo, Antô-
nio Matias dos Santos.

Conexão - Já o diretor e 
representante do aplicativo 
no Brasil, Daniel Mangabei-
ra, argumentou que o Uber 
não é transporte público in-
dividual. “Trata-se de tecno-
logia de conexão entre duas 
partes – o usuário e o moto-
rista parceiro –, dotando de 

eficiência a oferta e deman-
da de um serviço específico”, 
sustentou.

Ele salientou que o Uber 
não pode ser considerado 
serviço de táxi porque não é 
aberto ao público. Para usá-
lo, o usuário cadastra o car-
tão de crédito, utilizado para 
a cobrança. 

Regulamentação - O 
deputado Alfredo Kaefer 
(PSDB-PR), que propôs a 
audiência, defendeu a nor-
matização e regulamenta-
ção do aplicativo. Para Bruno 
Covas (PSDB-SP), o serviço é 
o mesmo prestado pelos ta-
xistas, ainda que o nome seja 
diferente.

Já Hugo Leal (Pros-RJ) sa-
lientou que falta fiscalização 
nas cidades sobre a atividade 
ilegal de transporte remune-
rado de passageiros. “Legal, 
hoje, no Brasil, somente o 
serviço de táxi”, observou. 
Ele pediu a votação de pro-
jeto que explicita no Código 
de Trânsito a necessidade de 
autorização do poder público 
para prestar serviço remune-
rado de transporte de passa-
geiros por uso de aplicativos. 

Presidente da comissão, 
Julio Lopes (PP-RJ) afirmou 
que o legislador deve assimi-
lar as inovações tecnológi-
cas, que podem servir para 
melhorar a vida das pessoas. 

Alex Ferreira

Antonio Augusto
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sessÃO sOLene

Grupo de comunicação Meio Norte é homenageado na Câmara 

Procurador parlamentar diz que projeto 
não pretende proibir críticas a políticos
Claudio Cajado afirma que proposta visa crimes praticados anonimamente pela internet 

O procurador parla-
mentar da Câmara, depu-
tado Claudio Cajado (DEM- 
BA), esclareceu ontem que 
o projeto de lei que deve 
apresentar ainda neste 
mês buscará coibir apenas 
as páginas anônimas publi-
cadas na internet com ofen-
sas a políticos ou a qualquer 
outra pessoa. Não se trata, 
segundo o parlamentar, de 
ferir a liberdade de expres-
são de quem quer que seja, 
mas de evitar perfis falsos 
de caráter ofensivo ou di-
famatório.

Marco civil - Na avalia-
ção de Cajado, notícias pu-
blicadas na imprensa sobre 
a proposta deram a entender 
que quem criticasse políti-
cos seria punido. “O proje-
to é no sentido de alterar o 
Marco Civil da Internet (Lei 
12.965/14) para estabelecer 
uma normatização que puna 
os fakes [perfis falsos]. Hoje, 
nós temos inúmeros conteú-
dos criminosos que não são 
punidos, e isso tem trazi-
do uma enorme dificuldade 
para o cidadão de bem”, ex-

Cajado: somos contra a censura, mas não podemos permitir que perfis falsos não tenham punição

Na semana passada, em 
audiência na Câmara, depu-
tados pediram a empresas 
de internet que atuassem de 
forma mais proativa em rela-
ção aos crimes digitais.

Os diretores que parti-
ciparam do debate explica-
ram que já seguem regras 
do Marco Civil da Internet 
e que retiram de suas pági-
nas, sem necessidade de or-
dem judicial, os conteúdos 
referentes à violência sexual 
contra crianças e adolescen-
tes, os discursos de ódio e as 
imagens e vídeos de nudez e 
atos sexuais divulgados sem 
o consentimento dos envol-
vidos.

Por outro lado, é neces-
sária ordem judicial para a 
retirada de conteúdos con-
siderados ofensivos contra 
a honra, como injúria e di-
famação, como estabelece o 
marco. Conforme explicou 
um dos diretores presen-
tes à audiência, tais crimes 
em geral são subjetivos, daí 
a necessidade de análise do 
Judiciário.

Retirada de 
conteúdo
exige ordem 
judicial

plicou Claudio Cajado.
Controladoria - Segundo 

a futura proposta, cada pro-
vedor de site teria uma con-
troladoria para receber re-
clamações dos usuários que 
se sentissem ofendidos por 
conteúdos criminosos pro-
duzidos por meio do anoni-
mato. “O projeto não é para 
proibir críticas aos políticos, 

como tem sido divulgado”, 
destacou Cajado. “Somos 
absolutamente contra a cen-
sura, a regulação da mídia e 
qualquer tipo de cerceamen-
to à liberdade de expressão; 
mas não podemos permitir 
que os fakes não tenham 
a punição que a legislação 
prevê”, ressaltou.

Ainda segundo o depu-

tado, páginas criadas para 
satirizar políticos não se-
rão prejudicadas, até por-
que muitas têm as suas au-
torias conhecidas.

O presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha, tam-
bém já esclareceu que não 
apoiará qualquer proposta 
de restrição à liberdade de 
expressão.

A Câmara realizou sessão 
solene em homenagem aos 30 
anos do Sistema Meio Norte 
de Comunicação, do Piauí, e 
parlamentares elogiaram o 
foco do grupo em promover 
as origens e culturas locais. 
O autor da homenagem, de-
putado Silas Freire (PR-PI), 
disse estar orgulhoso por 
ter feito parte da história do 
Meio Norte. 

“Até pouco tempo eu ain-
da fazia parte do sistema, que 
é um patrimônio, tal qual é a 
nossa cajuína”, disse. Freire 
também destacou o cresci-
mento do grupo nessas últi-
mas três décadas, chegando 
a estados como Maranhão, 
Ceará e  Rondônia.

Júlio Cesar (PSD-PI) elo-
giou a programação da Rede 
Meio Norte de TV. “Anos 
atrás, a Meio Norte retrans-
mitia a programação nacio-
nal das grandes emissoras. 

Na sessão solene deputados destacam importância do grupo

Ao tornar-se independente, 
mudou. É com muita alegria 
que a vejo hoje dar uma gran-
de projeção ao nosso estado.” 

Átila Lira (PSB-PI) enal-
teceu o presidente do grupo, 
Paulo Guimarães, por fazer o 
jornal impresso Meio Norte 
ampliar sua distribuição no 
Piauí, e hoje ser um dos maio-
res em termos de circulação 

no estado, “mesmo perante 
aos avanços tecnológicos”.

Já Weverton Rocha (PDT- 
MA) disse esperar que a su-
cursal da TV de São Luís 
(MA) comece o quanto antes 
a dar mais enfoque local em 
sua programação, “de forma 
a fortalecer a nossa história, 
nossa cultura, honrando e 
dando sentido ao que deno-

minamos concessão pública 
de televisão”. Para Heráclito 
Fortes (PSB-PI), a homena-
gem traz luz à liberdade de 
imprensa no Brasil. “A Meio 
Norte está na história do 
jornalismo piauiense. Feliz-
mente, temos liberdade de 
imprensa em nosso estado e 
também no País”.  

Assis Carvalho (PT-PI) 
destacou um trabalho educa-
cional promovido pelo gru-
po. “A escolinha Meio Norte 
contribui fortemente para 
que crianças possam ter uma 
escola de qualidade e a custo 
zero”, salientou. Para Mainha 
(SD-PI), o grupo e o Piauí se 
confundem dentro da histó-
ria, com a divulgação da cul-
tura piauiense.

Cabo Sabino (PR-CE) des-
tacou a imparcialidade do sis-
tema e o compromisso com 
o jornalismo local. Marce-
lo Castro (PMDB-PI) disse 

que se trata do meio de co-
municação mais importante 
do Piauí, que “com inovação 
e ousadia marcou a história 
com uma programação 100% 
dedicada ao estado”.

Em mensagem enviada ao 
Plenário, o presidente Eduar-
do Cunha ressaltou “o rele-
vante trabalho em benefício 
do público de vários estados 
nordestinos”. O presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Marcus Vinícius 
Coêlho, e o governador do 
Piauí, Wellington Dias, tam-
bém compareceram à sessão. 

Maryanna Oliveira

Zeca Ribeiro

O  deputado Silas Freire 
destacou o crescimento 
do grupo nas últimas 
três décadas, chegando 
a estados como o 
Maranhão, Ceará 
e Rondônia.



Avaliação é de Germano Rigotto, ex-governador do RS e ex-deputado que presidiu comissão da Câmara sobre o tema

Reforma tributária vai precisar de transição

seminÁriO

Compras públicas podem ajudar tecnologia nacional
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O ex-governador do Rio 
Grande do Sul Germano Ri-
gotto defendeu ontem na 
Câmara um longo período 
de adaptação que facilite a 
transição entre o modelo tri-
butário atual e o desejado.

“Sem um trabalho de 
transição bem feito, não va-
mos ter sucesso na realiza-
ção da reforma tributária. 
Esse é o segredo para uma 
reforma com grandes mu-
danças estruturais, para que 
lá na frente se possa ter ra-
cionalização, eficiência, jus-
tiça fiscal e mais competiti-
vidade.”

Ex-deputado federal e 
presidente da Comissão da 
Reforma do Sistema Tributá-
rio entre 1999 e 2003, Rigot-
to participou de reunião da 
comissão especial que discu-
te a reforma tributária. Ele 
assinalou que o sistema tri-
butário brasileiro é injusto, 
concentrador de renda, irra-
cional e facilitador de evasão 
fiscal.

Para Rigotto, o sucesso 
de uma reforma tributária 
no País depende do empe-
nho do Executivo federal 
em apoiar a aprovação de um 
texto no Congresso. “Muitos 
estados acham que a guerra 
fiscal ainda é o caminho. Por 
isso, se não houver vontade 
política e uma grande ne-
gociação, esta reforma não 
avançará”, declarou.

Consumo - Rigotto tam-
bém criticou o modelo de 

Antônio Augusto

Para Germano Rigotto, uma reforma tributária no País depende do empenho do Executivo federal

“Se não houver vontade 
política e uma grande 
negociação, esta 
reforma não avançará.”
Germano Rigotto, ex-governador

tributação baseado em pro-
dução e em consumo – em 
vez de renda e patrimônio. 
Ao tributar o consumo, se-

gundo ele, o Brasil alimenta 
uma realidade injusta. “Um 
trabalhador que ganha dois 
salários mínimos perde 52% 

do que ganha com tributos 
embutidos em produtos que 
consome”, ressaltou.

O ex-governador sugeriu 

Durante a audiência, o 
deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR), que sugeriu o 
convite a Germano Rigotto 
– juntamente com Edinho 
Bez (PMDB-SC) e Mauro Pe-
reira (PMDB-RS) –, disse que 
a discussão sobre a reforma 
tributária é mais importante 
em curso no País.

“Estamos novamente 
com uma comissão especial 
que terá 30 dias para fazer 
aquilo que não se fez em 30 

Um seminário na Câma-
ra discutiu ontem o mercado 
interno do setor eletrônico, 
o conhecimento tecnológi-
co e as políticas de fomento 
à pesquisa, desenvolvimento 
e inovação. Em 2014, o de-
ficit do setor de eletrônicos 
na balança comercial supe-
rou US$ 20 bilhões.

O deputado Rogério Pe-
ninha Mendonça (PMDB-
-SC), que propôs o seminá-
rio, é autor de um projeto 
(PL 6252/13) que estabelece 
a cota de 20% de preferên-
cia aos produtos nacionais 
nas licitações. “O poder de 
compra da União dentro 
dos diversos órgãos é muito 

Deputados destacam importância do debate no País
“O País inteiro é 
um ‘gastômetro’ de 
despesas correntes.”
Deputado Giuseppe Vecci

que o Congresso tome como 
ponto de partida para a re-
forma tributária a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 233/08, do próprio 
Executivo.

A principal mudança 
prevista é a substituição do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), cobrado pelos es-
tados, por um novo impos-
to com regra nacional. Além 
disso, a proposta cria o Im-
posto sobre Valor Agregado 
(IVA), de caráter federal.

anos”, apontou. Para ele, 
que em 2011 foi secretário 
da Fazenda no Paraná, além 
da unificação da legislação 
tributária, o Brasil deve ter 
também um fisco nacional 
único, para tirar a influên-
cia de decisões locais.

Já os deputados Giuse-
ppe Vecci (PSDB-GO) e José 
Carlos Aleluia (DEM-BA) 
chamaram a atenção para 
a necessidade de se pensar 
a reforma tributária junta-
mente com a questão fiscal.

Vecci criticou o projeto 
de Lei Orçamentária para 
2016, que prevê apenas cerca 
de R$ 80 bilhões em investi-
mentos, em contraste com os 
cerca de R$ 250 bilhões para 
pagamento de pessoal e com 

outros R$ 350 bilhões para o 
pagamento de juros da dívi-
da. “Quando chega nos in-
vestimentos, que têm efeito 
multiplicador na economia, 
são R$ 88 bilhões. Ou seja, o 
País inteiro é um ‘gastôme-
tro’ de despesas correntes.”

Para o deputado Vicente 
Cãndido (PT-SP), o momen-
to de dificuldade financeira 
do setor público pode ser um 
motivador para a aprovação 
da reforma tributária. 

Gilmar Félix 

Debatedores discutiram a importância da tecnologia nacional

grande e vai permitir, sem 
dúvida, o estímulo às em-
presas”, disse.

Peninha lembrou ainda 
que todos os países prote-
gem sua indústria. Atual-
mente existem cerca de 400 
produtos com tecnologia 
nacional que podem rece-
ber benefícios na cobrança 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). 

Para o representante do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES) Luiz Otávio 
Reiff, é fundamental o Bra-
sil desenvolver tecnologia. 
“Sem tecnologia nacional, 
não conseguimos exportar, 

entrar em vendas globais.”
Reiff afirmou que o BN-

DES já financiou R$ 5 bilhões 
nos últimos cinco anos no 

setor de eletroeletrônicos. 
Segundo ele, as políticas 
públicas têm que ser coorde-
nadas para que a instituição 

possa financiar a compra de 
produtos nacionais.

Um dos clientes é o Exér-
cito. “Os equipamentos de 
defesa requerem sigilo. Para 
ter essa certeza, precisamos 
dominar a tecnologia nacio-
nal”, disse o general Decílio 
de Medeiros Sales, chefe do 
Centro Integrado de Telemá-
tica do Exército.

Presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Júlio César (PSD-PI), 
citou a discrepância entre 
Brasil e Coreia do Sul em pes-
quisa tecnológica. No Brasil, 
houve cerca de 1.200 pedidos 
de patentes em 2014; na Co-
reia do Sul, mais de 100 mil. 
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Na reunião da comissão ontem em Curitiba, Marcelo Odebrecht (penúltimo à direita) também descartou hipótese de delação premiada

Luiz Medeiros

Oposição quer 
ouvir Lula sobre 
porto cubano 

O financiamento para a 
construção do Porto de Ma-
riel, em Cuba, dominou on-
tem a CPI que apura supos-
tas irregularidades no Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social. Ao 
todo, o BNDES financiou US$ 
682 milhões da obra, realiza-
da pela brasileira Odebrecht, 
uma das empresas investiga-
das na Operação Lava Jato. 

Deputados citaram re-
portagem da revista Época 
que revela suposto tráfico de 
influência do ex-presidente 
Luiz Inácio da Silva na libe-
ração dos recursos.

Convocada pela CPI, a di-
retora de comércio exterior 
do BNDES, Luciene Macha-
do, descartou essa hipótese e 
garantiu que a definição dos 
empréstimos é meramente 
técnica e colegiada. “Temos 
um fluxo de procedimentos 
que presume a avaliação por 
dois colegiados, e mais de 50 
técnicos participam de uma 
determinada decisão.”

Deputados de oposição 
não ficaram satisfeitos com 
as respostas. Betinho Go-
mes (PSDB-PE) foi um dos 
que defenderam novas con-
vocações, inclusive de Lula. 

O relator José Rocha (PR- 
BA) afirmou que o financia-
mento do BNDES ao por-
to  cubano ainda precisa de 
esclarecimentos, mas  disse 
preferir tirar as dúvidas por 
meio da análise de docu-
mentos enviados pelo banco.

O vice-presidente do BN-
DES, Wagner Bittencourt, 
também depôs, na condição 
de convocado. Ele fez ques-
tão de ressaltar o que cha-
mou de “eficiência” dos me-
canismos de avaliação de 
risco, que têm ajudado a ins-
tituição a registrar um histó-
rico de lucro e baixo índice 
de inadimplência.

BnDes  

Odebrecht e cinco executivos decidem 
ficar em silêncio na CPI da Petrobras 
Preso, presidente da empreiteira só aceitou falar de assuntos sem ligação com as acusações

Petros aponta ações judiciais como problema
FUnDOs De PensÃO 

Bittencourt, durante audiência

Lucio Bernardo Jr.

 Jäger, durante a reunião da CPI

Lucio Bernardo Jr.

“Já existe um processo 
criminal. A defesa vai 
ser feita lá na frente.” 
Marcelo Odebrecht

Todas os seis convocados 
pela CPI da Petrobras para 
prestar depoimento ontem 
em Curitiba, onde estão pre-
sas, recusaram-se a respon-
der perguntas sobre suspei-
tas de formação de cartel e 
pagamento de propinas.

Cinco são executivos da 
empreiteira Odebrecht, in-
cluindo o presidente, Mar-
celo Odebrecht. Eles con-
seguiram habeas corpus no 
Supremo Tribunal Federal 
que assegura o direito de 
permanecer em silêncio para 
não se incriminar.

Marcelo Odebrecht acei-
tou, no entanto, falar de te-
mas não tivessem ligação 
com as acusações, as quais 
nega. A construtora é sus-
peita de pagar mais de R$ 
500 milhões a ex-diretores 

da Petrobras e agentes polí-
ticos em troca de contratos 
com a estatal.

Disposição - “Sempre es-
tive à disposição da mídia e 
dos deputados. Mas, infeliz-
mente, neste momento, os 
senhores têm que entender 
– até por respeito à decisão 
do STF – que, no que tange 
ao processo, estou impedi-
do de falar”, disse. “Já existe 
um processo criminal. Nesta 
semana, por exemplo, as tes-
temunhas de acusação estão 
sendo ouvidas. A defesa vai 
ser feita lá na frente.”

Odebrecht, que decla-

rou ser favorável a doações 
empresarias em campanhas 
eleitorais, disse que não 
vai fazer delação premiada. 
“Para alguém dedurar, tem 
que ter o que dedurar, o que 
não é o caso”, afirmou a Al-
tineu Côrtes (PR-RJ), um dos 
sub-relatores.

Ao também sub-relator 
Bruno Covas (PSDB-SP), 
respondeu que já conver-
sou com a presidente Dilma 
Rousseff e com o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva sobre a Petrobras. “É 
provável e natural que sim. 
Mas sempre foram conversas 
republicanas”, disse.

Os executivos da Ode-
brecht Márcio Faria da Sil-
va, Rogério Santos de Araú-
jo, César Ramos Rocha e 
Alexandrino de Alencar e o 

ex-gerente da estatal Celso 
Araripe de Oliveira, acusado 
de receber propina da cons-
trutora, não responderam às 
perguntas.

Mudanças - Na audiência, 
os deputados Celso Pansera 
(PMDB-RJ) e Valmir Pras-
cidelli (PT-SP) defenderam 
mudanças legais para forta-
lecer o papel de investigação 
de CPIs, em reação ao silên-
cio dos convocados.

O relator, deputado Luiz 
Sérgio (PT-RJ), disse que é 
importante garantir o direi-
to de defesa. “As pessoas op-
tam pelo direito ao silêncio 
na CPI e também quando es-
tão sendo inquiridos na po-
lícia ou pelo juiz. O  funda-
mental é que haja o combate 
à corrupção, mas com amplo 
direito de defesa.”

Deputados da CPI dos 
Fundos de Pensão questio-
naram ontem investimentos 
feitos pelo Petros, dos em-
pregados da Petrobras.

A CPI ouviu o diretor- 
presidente do Petros, Hen-
rique Jäger. Ele está à frente 
do Petros há seis meses, e os 
principais prejuízos ocorre-
ram em gestões anteriores, 
entre 2013 e 2014.

 Jäger negou que haja in-
fluência externa nas deci-

sões sobre investimentos e 
atribuiu o déficit acumula-
do desde 2013, de R$ 6,2 bi-

lhões, à conjuntura econô-
mica e a despesas judiciais. 

“Do ‘buraco’ que o Pe-
tros se meteu nos últimos 
dois anos, 90% vem de pas-
sivos gerados a partir de rei-
vindicações de trabalhado-
res aposentados entendendo 
que têm direitos como se es-
tivessem na ativa”, disse o 
diretor-presidente.

Jäger afirmou ainda que 
o fundo de pensão trabalha 
para corrigir o prejuízo ado-

tando medidas mais rigo-
rosas de avaliação de risco 
e realizando investimentos 
de maior envergadura.

O presidente da CPI, de-
putado Efraim Filho (PMDB- 
PB, disse não estar convenci-
do e questionou os critérios 
do fundo de pensão para in-
vestimentos. O Petros é o se-
gundo maior do País – atrás 
da Previ (Banco do Brasil) –,  
com um total de investimen-
tos de R$ 68,1 bilhões. 


