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Serviço de visitação 
no Congresso será 
normal durante os 
feriados do Carnaval
Apenas na Quarta-feira de Cinzas 
haverá horário especial, com 
abertura às 14h e visitação das  
14h30 às 17h30. | 2

A Câmara dos Deputados 
criou ontem uma comissão 
parlamentar de inquérito 
(CPI) para investigar a venda 
de sentenças do Conselho 
Administrativo de Recursos 
Federais (Carf), última 
instância de quem questiona 
cobrança de tributos pela 
Receita Federal. O ato de 
criação da CPI foi assinado 
pelo presidente da Casa, 
Eduardo Cunha, e cabe aos 
líderes indicar os integrantes. | 3

Câmara cria 
CPI para 
investigar 
fraude no Carf

Luciana Macêdo fotospublicas

APROVADA PELA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL, a Política de Segurança e Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de 
Fronteira tem entre seus objetivos estimular a instalação de infraestrutura de transportes, energia e saneamento na região.  | 4
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Congresso fica aberto à visitação no Carnaval
Neste mês, será testado um horário exclusivo para visitantes de língua inglesa, aos sábados, domingos e feriados

A visitação ao Congres-
so Nacional funcionará nor-
malmente durante os dias 
de Carnaval. Apenas na 
quarta-feira (10) haverá ho-
rário especial, com abertu-
ra às 14h e início das visitas 
às 14h30. Nos outros dias, o 
atendimento tem início às 
8h30, e as visitas começam 
às 9h. O último passeio é 
sempre às 17h30.

Organizada pelas equi-
pes de Relações Públicas 
da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, a vi-
sita guiada é gratuita e tem 
duração aproximada de 50 
minutos. A cada meia hora 
sai um novo grupo. O pon-
to de partida é o Salão Ne-
gro (acesso pela Chapelaria, 
de segunda a sexta-feira, e 
pela rampa principal do Pa-
lácio do Congresso Nacio-
nal, nos fins de semana e 
feriados). 

Participantes do programa de visitação institucional conhecem, no Salão Verde da Câmara, painel do artista Di Cavalcanti

Roteiros - Neste mês,aos 
sábados, domingos e feria-
dos, será testado um horário 
exclusivo para visitantes de 
língua inglesa, às 16h15. 

Os roteiros são definidos 
de modo a proporcionar ao 
público um conhecimento 
mais detalhado das obras 
de arte, do funcionamento 

e da história da Câmara e 
do Senado. 

Às terças, quartas e 
quintas-feiras, é preciso 
agendar a visita. O agen-

damento também é neces-
sário para grupos com mais 
de 15 pessoas e para visi-
tas em língua estrangeira 
ou em Libras.

Inscrições para Missão Pedagógica no Parlamento são prorrogadas
Foram prorrogadas até 

22 de fevereiro as inscrições 
para o processo seletivo do 
programa Missão Pedagógi-
ca no Parlamento, promovido 
pela Câmara dos Deputados 
com o objetivo de capaci-
tar professores de escolas pú-
blicas de todo o Brasil em 
educação para a democracia.

A seleção é feita por meio 
da participação no curso a 
distância “Educação para a 
Democracia e o Parlamento”, 
que terá 216 vagas, a serem 
preenchidas por sorteio ele-

trônico (oito por estado e DF).
Para se inscrever, é preciso 

atuar nos ensinos fundamen-
tal ou médio, em escola pú-
blica, como professor regen-
te, coordenador ou orientador 
pedagógico, e ter interesse em 
trabalhar temas como demo-
cracia, cidadania, política ou 
Poder Legislativo com os alu-
nos. O curso “Educação para 
a Democracia e o Parlamento” 
acontece no período de 14 de 
março a 29 de abril, com carga 
horária de 30 horas.

Posteriormente, os 54 
educadores com melhor de-
sempenho no curso, obser-

vada a distribuição de duas 
vagas por estado e DF, serão 

convocados para participar 
do Missão Pedagógica no 
Parlamento. 

O programa, que está em 
sua sexta edição, busca con-
tribuir para a valorização 
da escola como espaço pri-
vilegiado para a vivência de 
experiências e valores de-
mocráticos e também para 
a disseminação de conheci-
mentos sobre o Poder Legis-
lativo, ressaltando o papel 
institucional da Câmara dos 
como promotora da demo-
cracia. 

Inauguração do programa Missão Pedagógica no ano passado

Gabriela Korossy

Alex Ferreira



O deputado João Carlos Bacelar, que propôs a criação da CPI

Lucio Bernardo Jr.

PRB escolhe 
Marinho para 
a liderança

O deputado Márcio Mari-
nho (BA) foi escolhido pelo 
PRB para liderar a bancada 
do partido. Ele substituiu o 
deputado Celso Russoman-
no (SP).

Marinho assumiu o man-
dato de deputado federal 
em 2008. Em 2010, já pelo 
recém-criado Partido Repu-
blicano Brasileiro (PRB), foi 
reeleito com 157.917 votos.

Na Câmara, Marinho tem 
se destacado na luta pelo fim 
das discriminações e pela 
igualdade racial. É um dos 
parlamentares que mais lu-
taram pela aprovação do Es-
tatuto da Igualdade Racial e 
um defensor intransigente 
das cotas para negros nas 
universidades públicas.

Marinho preside a Fren-
te Parlamentar em Defesa 
dos Conselheiros Tutela-
res. Integrou as comissões 
de Defesa do Consumidor; 
e de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural.

PARTIDOS  

A Câmara dos Deputados 
criou ontem uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para investigar de-
núncias de fraudes contra 
a Receita Federal feitas por 
bancos e grandes empre-
sas, mediante supostos pa-
gamentos de propinas para 
manipular os resultados dos 
julgamentos referentes à so-
negação fiscal pelo Conselho 
Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf).

A chamada CPI do Carf 
foi proposta pelo deputado 
João Carlos Bacelar (PR-BA) 
e autorizada pelo presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha. 
O ato de criação foi lido no 
Plenário da Casa pelo depu-
tado Mauro Pereira (PMDB-
-RS), que presidia a sessão. 

Início dos trabalhos - A 
comissão terá 25 integran-
tes titulares e 25 suplentes, 
com prazo de 120 dias para 
concluir seu trabalho. Os de-

putados que farão parte do 
colegiado devem ser indi-
cados pelos líderes partidá-
rios, para que a CPI comece 
a funcionar. Ainda não há 
data marcada para o início 
das atividades..

Memória - No ano passa-

do, o Senado também criou 
uma CPI para investigar de-
núncias contra o Carf. A co-
missão encerrou os traba-
lhos em dezembro, com o 
indiciamento de 28 pessoas.

Ao propor a criação da 
comissão, João Carlos Bace-

lar destacou que a Operação 
Zelotes, da Polícia Federal, 
investiga o fato de que 24 
pessoas e pelo menos 15 es-
critórios de advocacia e con-
sultoria são suspeitos de en-
volvimento em um esquema 
de corrupção contra a Recei-
ta Federal.

Crimes - Citando o jornal 
“O Estado de S.Paulo”, o de-
putado afirma que, entre os 
sete crimes investigado, es-
tão supostas práticas de as-
sociação criminosa, lavagem 
de dinheiro e tráfico de in-
fluência. A União teria dei-
xado de arrecadar R$ 5,7 bi-
lhões, apontam os indícios.

O Carf é um órgão vincu-
lado à estrutura do Ministé-
rio da Fazenda, composto 
por representantes da Fa-
zenda Nacional e dos contri-
buintes. Seu objetivo é jul-
gar litígios administrativos 
tributários na esfera federal, 
em 2ª e última instância.

Câmara cria CPI do Carf para apurar
denúncias de fraude contra Receita
Empresas e bancos são acusadas de interferir no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

JORNAL DA CÂMARA | 35 de fevereiro de 2016

Erika Kokay: governo ataca corrupção

 DISCURSOS

Erika Kokay critica ideia de impeachment 
e destaca avanços no combate à corrupção

A deputada Erika Kokay (PT-DF) 
reagiu em Plenário às críticas ao go-
verno Dilma Rousseff e saiu em de-
fesa do ex-presidente Lula.

“Ouvimos dizer que popularida-
de ou desempenho são justificati-
vas para o impeachment, rasgando 
a Constituição e o conceito de de-
mocracia. Esquecem-se que muitas 
brasileiras e muitos brasileiros car-
regam na pele e na alma a marca da 
tortura para que pudéssemos ter de-
mocracia no País”, afirmou.

“Aqui se diz que a oposição quer 
chegar ao poder. Se não chega pe-
las eleições, danem-se as eleições. Se 
não chega pelo processo democráti-
co, estabelece um processo golpista 
para arrancar Dilma da Presidência.”

Segundo a deputada, os governos 
Lula e Dilma fizeram um importante 
enfrentamento à corrupção. “Entre 
2003 e 2015, foram feitas pela Polí-
cia Federal 2.728 operações. Sabem 
quantas durante os oito anos do go-
verno Fernando Henrique Cardoso? 
Apenas 48.”

Entrevista - Erika Kokay citou de-
claração do ex-procurador-geral da 
República Roberto Gurgel a um jor-

nal do Distrito Federal. “Eu abro as-
pas e repito: ‘O presidente Fernando 
Henrique Cardoso jamais teve, com 
todo o respeito que ele merece, uma 
postura de estadista em relação ao 
Ministério Público. Ele fez uma op-
ção de não ser incomodado e agiu as-
sim durante todo o governo’.”

Na entrevista, destacou a parla-
mentar, Gurgel disse que Lula e Dil-
ma, no que se refere ao Ministério 
Público, foram estadistas. “São as 
palavras de um ex-procurador-geral, 
insuspeito, atestando que Lula e Dil-
ma estimularam o Ministério Público 
a cumprir sua função.”

Bruno Covas afirma que escândalos chegam 
ao núcleo do governo e ao ex-presidente Lula

O deputado Bruno Covas (PSDB- 
SP) destacou em discurso no plená-
rio que a presidente Dilma Rousseff 
começa o seu segundo mandato com 
indicadores sociais e econômicos ne-
gativos, mas também acuada por es-
cândalos de corrupção.

“Desdobramentos esses que já 
chegaram ao novo ministro-chefe da 
Casa Civil [Jaques Wagner], ou seja, 
ao núcleo duro do governo, e que en-
volvem fortemente e cada vez mais o 
ex-presidente Lula”, ressaltou.

“Depois do carnaval, o ex-presi-
dente terá que depor sobre o tríplex 
da OAS no Guarujá, financiado pela 
Cooperativa Habitacional dos Ban-
cários de São Paulo, a Bancoop, que 
deixou sem dinheiro e sem teto mi-
lhares de famílias”, afirmou Bruno 
Covas, lembrando que acompanhou 
a falência da cooperativa na condi-
ção de relator da CPI da Bancoop na 
Assembleia Legislativa de São Paulo.

“Lula também deverá explicar 
os novos indícios publicados pela 
imprensa que ligam a Odebrecht a 
obras no sítio frequentado por sua 
família em Atibaia. Um sítio que, em 
menos de quatro anos, Lula e sua fa-

mília visitaram 111 vezes. Uma mé-
dia de uma visita a cada 13 dias, com 
a custosa escolta de vários seguran-
ças”, continuou.

Pesquisa - Bruno Covas mencio-
nou ainda pesquisa realizada pelo 
Instituto Ipsos. Para 67% dos en-
trevistados, disse o deputado, o es-
cândalo da Lava Jato mostra que “o 
ex-presidente é tão corrupto quan-
to outros políticos” – no mensalão, 
49% tinham essa percepção. “Para 
o presidente do Ipsos, Cliff Young, a 
investigação teria tornado inviável a 
eventual candidatura de Lula à Pre-
sidência em 2018”, disse.

Bruno Covas: críticas a escândalos

Gustavo Lima Gustavo Lima
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“É fato notório que a 
Amazônia Legal e a 
faixa de fronteira há 
muito necessitam de 
uma política nacional, 
contínua e articulada.” 
Deputada Jozi Araújo

CONSELHO DE ÉTICA

  DISCURSO

Moroni Torgan: contra a CPMF

Moroni Torgan 
critica proposta
do governo que 
recria a CPMF 

O deputado Moroni Tor-
gan (DEM-CE) criticou em 
Plenário o governo da presi-
dente Dilma Rousseff e afir-
mou que a gestão da crise 
econômica e do combate às 
drogas é incompetente.

Entre os pontos critica-
dos, está a proposta de re-
criação da Contribuição Pro-
visória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF), apresen-
tada pelo governo ao Con-
gresso a fim de diminuir o 
prejuízo fiscal previsto no 
Orçamento de 2016.

Moroni Torgan afirmou 
que o governo deveria au-
mentar a tributação sobre os 
lucros bancários, em vez de 
instituir a CPMF para toda a 
população. 

“O governo não teve com-
petência para taxar os ban-
queiros. Se os banqueiros, 
que tiveram mais de R$ 100 
bilhões de lucro no ano pas-
sado, fossem taxados em 
10%, seriam arrecadados 
R$ 10 bilhões, ou seja, mais 
de um terço do que a CPMF 
pode dar, e isso só taxando os 
banqueiros. Por que isso não 
é uma solução?”

O deputado questionou 
ainda o argumento do go-
verno de que a CPMF atua 
também como mecanismo 
fiscalizador das transações 
financeiras. “Quer dizer, en-
tão, que não há essa necessi-
dade, porque hoje já tem essa 
fiscalização, só se os órgãos 
não estiverem funcionando.”

Drogas - Moroni Torgan 
destacou ainda a  necessidade 
de o governo realizar ações 
efetivas contra o ingresso no 
País de drogas oriundas da 
Bolívia. 

Segundo o deputado, a 
ausência de combate ao trá-
fico de drogas aumenta a vio-
lência no Brasil. “Infelizmen-
te, aceitamos tudo o que vem 
da Bolívia”, afirmou.

Zeca Ribeiro

Comissão aprova criação de política
de segurança para a Amazônia Legal
Proposta prevê a integração com países da América do Sul e a busca pela atuação conjunta

Thyago Marcel

A deputada Jozi Araújo, que relatou a proposta na comissão

A Comissão de Integra-
ção Nacional, Desenvolvi-
mento Regional e da Ama-
zônia aprovou o Projeto de 
Lei 6460/13, do Senado, que 
cria a Política de Segurança 
e Desenvolvimento da Ama-
zônia e da Faixa de Fronteira 
– faixa de até 150 quilôme-
tros de largura, ao longo das 
fronteiras terrestres.

Entre os fundamentos da 
política estão: o uso da fai-
xa de fronteira como espaço 
geográfico privilegiado para 
integração nacional; a atua-
ção sistêmica e integrada da 
União, estados e municípios; 
e a compatibilização do de-
senvolvimento sustentável 
com a garantia da seguran-
ça nacional na região.

O texto também define 
diretrizes, como a integra-
ção com os demais países da 
América do Sul e a busca pela 
atuação das Forças Armadas 
e dos órgãos de inteligência 
e de segurança pública bra-
sileiros com seus congêneres 
do continente.

Objetivos - A propos-
ta define ainda objetivos, 

como a promoção do de-
senvolvimento sustentá-
vel na Amazônia Legal e na 
faixa de fronteira, por meio 
do incentivo ao crescimento 
econômico com responsabi-
lidade ambiental e justiça 
social, e o estímulo à insta-

lação das infraestruturas de 
transporte, energia e sane-
amento na região.

A relatora na comissão, 
deputada Jozi Araújo (PTB-
-AP), aprovou o parecer com 
algumas emendas de reda-
ção. Segundo ela, o projeto 

viabiliza políticas públicas 
de educação, saúde, habita-
ção, turismo e de assistência 
técnica e extensão rural nas 
áreas de fronteira.

“É fato notório que a 
Amazônia Legal e a faixa de 
fronteira há muito necessi-
tam de uma política nacio-
nal, contínua e articulada, 
de modo que os benefícios de 
ações integradas entre o go-
verno federal, governos es-
tatuais e municipais possam 
ser percebidos pelas popu-
lações fronteiriças, normal-
mente esquecidas por todos 
os governantes”, afirmou.

Tramitação - Antes de ser 
analisada no Plenário, a pro-
posta será encaminhada para 
a Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Reunião discutirá processo sobre Cunha
Luis Macedo

O deputado José Carlos Araújo, presidente do Conselho de Ética

O Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar da Câma-
ra deverá realizar depois do 
carnaval uma reunião para 
discutir o processo aberto 
contra o presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha. 

Na terça-feira (2), foi 
anunciada decisão do 1º vi-
ce-presidente da Câmara, 
Waldir Maranhão (PRBMA), 
anulando a reunião do cole-
giado que aprovou a admis-
sibilidade do processo, por 
meio de relatório apresen-
tado pelo deputado Marcos 
Rogério (PDT-RO).

Com isso, Cunha terá de 
ser notificado mais uma vez, 
voltando a contar o prazo de 
dez dias para que o presiden-
te da Câmara apresente sua 
defesa. Também haverá pra-
zo para a oitiva de testemu-
nhas, além da possibilidade 

de pedidos de vista do rela-
tório de Marcos Rogério.

Questão de ordem - Na 
quarta-feira (3), antes do 
encerramento da sessão do 
Plenário, o presidente do 
Conselho de Ética, deputa-
do José Carlos Araújo (PSD- 
BA), formulou uma questão 

de ordem, para saber se a de-
cisão de anular a reunião po-
deria ser tomada por Waldir 
Maranhão, sem a apresenta-
ção de recurso ao conselho 
ou à Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

Araújo classificou como 
“esdrúxula” a anulação da 

reunião e questionou tam-
bém a demora da Mesa Dire-
tora em informar a decisão, 
tomada em 22 de dezembro. 
“Quando é contra o conse-
lho, pode tudo. Não pode-
mos estar aqui cerceados 
pela Mesa Diretora, na qual 
alguns membros não querem 
ver andar esse processo.”

O deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS), que formulou o 
pedido à Presidência da Câ-
mara, leu trecho da reunião 
do conselho em que recorreu 
da negativa de vista do rela-
tório e formulou uma ques-
tão de ordem. “Foi apresen-
tado um novo relatório, e o 
parlamentar tem o direito de 
conhecer o texto que vai ser 
votado. É nossa prerrogati-
va o pedido de vista, e não 
deixarei que esse direito seja 
negado”, disse.


