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Reforma Política e Segurança
terão prioridade em 2006

A Reforma Política, projetos sobre
Segurança Pública e o Estatuto da Igual-
dade Racial terão prioridade de votação
na Câmara na sessão legislativa de 2006.
Em entrevista concedida à TV Câmara, na
noite de terça feira, o presidente Aldo Re-
belo citou como itens importantes da re-
forma o financiamento público de campa-
nha e a redução dos gastos eleitorais. Num
balanço das atividades de 2005, Aldo res-
saltou que a instituição cumpriu seu papel
ao investigar os casos de corrupção – que
continuarão a merecer atenção especial no
próximo ano – e ao aprovar projetos que
estimulam a geração de empregos. O presi-
dente da Câmara observou ainda que a Casa
não é uma linha de montagem de leis e que
por isso considera mais importante a quali-
dade das decisões.

Outro destaque da entrevista foi a de-
fesa do fortalecimento dos municípios e
de um maior crescimento do País, limita-
do, a seu ver,  pela política econômica, “que
confia pouco em nossa capacidade e po-
tencialidade” e mantém elevadas taxas de
juros. Aldo assinalou que a América do
Sul foi a região que manteve por mais tem-
po programas ortodoxos de economia e
que agora a população do continente rea-
ge em busca de novas alternativas, do que
é marco, no seu entendimento, a eleição
de Lula e os últimos resultados eleitorais
na Argentina, Uruguai e Bolívia.

Defensor de mecanismos de democra-
cia direta, como o referendo e o plebisci-
to, o presidente da Câmara admitiu que o
Congresso poderá convocar consulta po-
pular sobre o aborto.

Apesar das dificuldades criadas pelo
excesso de medidas provisórias e pelo
funcionamento  de  sete CPIs (mistas ou
restritas à Casa – três das quais dedica-
das à investigação de denúncias  contra
parlamentares), a Câmara apreciou, em
2005, 34 projetos de lei, 36 medidas pro-
visorias, 97 projetos de decreto legislati-
vo, 1 proposta de emenda à Constitui-
ção e 5 representações sobre perda de
mandato parlamentar.

O embaraço causado pelas MPs pode
ser dimensionado pela proporção de ses-
sões em que a pauta foi trancada por essas
medidas de iniciativa do Executivo - 113
das 145 sessões de votação. Mesmo assim,
matérias importantes foram aprovadas
pela Casa ao longo do ano, incluindo pro-
jetos de conversão que alteraram o con-
teúdo de MPs, como a que reduziu tribu-

tos de diferentes setores da economia – a
chamada MP do bem,  a que facilita o aces-
so de pequenos empreendedores ao Pro-
grama Nacional de Microcrédito Orien-
tado Produtivo, as que criaram o Progra-
ma Nacional de Inclusão de Jovens e o
projeto Escola de Fábrica e a que estabele-
ceu regime especial de tributação para
produtores e importadores de biodiesel.
O Plenário também aprovou a PEC pare-
lela da Previdência, a Lei de Bioseguran-
ça, o projeto que regula a gestão de flores-
tas públicas e a  criação da loteria Time-
mania.

Como parte da Reforma Política, a Câ-
mara deu importante passo com a aprovação
de projeto de resolução que disciplina - como
instrumento de fidelidade partidária - a dis-
tribuição de vagas nas comissões técnicas e
na Mesa Diretora.

Aprovadas mudanças importantes
 nas áreas social e tributária

Paginas 3, 4 e 5

Páginas 8 e 9

MPs devem ter
 rito mais ágil
de tramitação
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Durante o período da convo-
cação extraordinária, que irá até
o dia 14 de fevereiro, a Câmara
deverá apreciar 65 matérias,
além das representações por
quebra de decoro parlamentar
em análise no Conselho de Éti-
ca. Também deve ser incluído na
pauta o projeto de lei do Orça-
mento 2006. As propostas que
tratam da redução, pela meta-
de, do período de recesso par-
lamentar e do fim do pagamen-
to do salário extra na convoca-
ção estão no ato convocatório
dos presidentes da Câmara,
Aldo Rebelo, e do Senado, Re-
nan Calheiros. Além disso, a
proposta de emenda à Consti-
tuição que cria o Fundeb e a con-
tinuação da Reforma Tributária
são outras matérias importan-
tes incluídas na convocação.

15INCLUSÃO

Redução do recesso
e PEC do Fundeb

na pauta da Câmara

Osmar Serraglio
reforça existência  de
mensalão  e desvio de

recursos públicos

Aprovação do ProUni
 é destaque na

área de Educação
em 2005

Deficientes visuais
 têm acesso à

página da Câmara
 na Internet
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Em entrevista à TV Câmara, Aldo Rebelo anunciou as prioridades para 2006 e fez um balanço de 2005



Brasília, 22 de dezembro de 200522

Deputados e senadores
deverão apreciar, no período
de convocação extraordiná-
ria que irá até o dia 14 de fe-
vereiro, as propostas que tra-
tam do recesso parlamentar e
dos pagamentos extras pre-
vistos para esse período (PDC
2.075/05). Além da redução
pela metade do período de re-
cesso parlamentar e do fim do
pagamento do salário extra
na convocação, o ato convo-
catório dos presidentes da Câ-
mara, Aldo Rebelo, e do Se-
nado, Renan Calheiros, prevê
uma pauta extensa – só na Câ-
mara são 65 matérias, de um to-
tal de 96 itens –, além da apreci-
ação das representações por que-
bra de decoro em análise no
Conselho de  Ética.  Também
deve  ser  incluído na pauta o pro-
jeto de lei do Orçamento 2006.

A Comissão Mista de Orça-
mento prossegue a análise da
proposta orçamentária para
2006, mas a matéria só entra ofi-
cialmente na convocação após a
conclusão da votação dos crédi-
tos extraordinários, prevista
para esta semana. Alguns dos
pontos que exigirão muito deba-
te antes que os congressistas
cheguem a um consenso em tor-

Convocação inclui redução do
recesso e Orçamento 2006

A Câmara poderá votar, na convocação, mais uma parte da
Reforma Tributária (PEC 285/04), que vem sendo aprovada de
forma fatiada desde 2003. Um dos principais objetivos da re-
forma é disciplinar a cobrança do ICMS e acabar com a chama-
da guerra fiscal, reduzindo para, no máximo, cinco as alíquotas
do imposto para todos os estados e o Distrito Federal. A refor-
ma também aumenta em 1% o repasse de parte de tributos da
União para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Pre-
feitos de todo o Brasil fizeram várias manifestações ao longo
do ano no Congresso pela aprovação desse dispositivo.

O Plenário pode também votar duas propostas de emenda
à Constituição, que mudam regras eleitorais e a legislação
partidária. A PEC 548/02, do Senado, acaba com a obrigatorie-
dade de verticalização das coligações partidárias. Já a PEC
446/05, do deputado Ney Lopes (PFL-RN), permite que a mu-
dança possa valer para as eleições de 2006. Ela exclui tam-
bém do princípio da anterioridade (precisar ser aprovada um
ano antes da eleição) a votação em listas preordenadas, a
criação das federações partidárias e o financiamento público
de campanhas.

O Plenário da Câmara e as comissões permanentes só
funcionarão no período de 16 de janeiro a 14 de fevereiro. O
presidente Aldo Rebelo advertiu os deputados que a falta a um
terço das sessões ordinárias do plenário acarretará processo
de perda de mandato, além das sanções administrativas, como
desconto das ausências, por determinação da Constituição.

Reforma Tributária e liberdade de
coligações também estão na pauta

PEC 524/02 – revitalização do Rio São Francisco;
PEC 7/03 – contratação dos agentes comunitários de saúde;
PEC 457/05 - ampliação, de 70 para 75 anos,  do limite de idade
para a aposentadoria compulsória de ministros do STF, de tri-
bunais superiores e do TCU;
PEC 347/96 – proibição da interrupção da sessão legislativa
sem a aprovação do Orçamento;
PLP 210/04 – criação de regime simplificado para microempre-
sas nas áreas tributária, previdenciária e trabalhista;
PL 4.559/04 – criação de mecanismos para coibir violência do-
méstica e familiar contra a mulher;
PL 5.235 – criação da farmácia popular;
PL 5.296/05 – instituição da Política Nacional de Saneamento;
PL 6.264/05 – aprovação do Estatuto da Igualdade Racial;
PL 6.272/05 – criação da Super-Receita.

no do relatório do deputado Car-
lito Merss (PT-SC) são o au-
mento do salário mínimo, a Lei
Kandir, os repasses para a saúde,
o reajuste dos servidores federais
e da tabela do Imposto de Renda.

Segundo os números apre-
sentados pelo próprio relator,
seriam precisos, no mínimo,
R$ 17,5 bilhões para atender a
todas as reivindicações. A co-
missão já aprovou o relatório do
Comitê de Avaliação da Recei-
ta Orçamentária, que reestima
as receitas para 2006 em R$ 9,98
bilhões líquidos (já excluídas as
transferências constitucionais)
da proposta original enviada

pelo Executivo. Para o Orça-
mento da União em 2006 estão
previstos mais de R$ 1,6 trilhão.

Fundeb
Outra matéria importante

incluída na convocação é a Pro-

posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 415/05, que amplia
para todo o ensino básico os
benefícios  do  Fundef,  cons-
tituído de recursos da União
e de 15% das receitas de im-
postos de estados e municípi-
os. O Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb) terá duração de 14
anos (de 2006 a 2019) e o ob-
jetivo é atender 47,2 milhões
de alunos com investimentos
públicos anuais de R$ 50,4 bi-
lhões, dos quais R$ 4,3 bilhões

provenientes da União. O texto
aprovado no início do mês na co-
missão especial prevê que a União
passe a contribuir com 10% dos
recursos do fundo a partir do
quinto ano de sua implantação.

Outros destaques da convocação na Câmara:

Aos Leitores
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Durante a convocação, 96 proposições poderão ser analisadas pelo Congresso

Com esta edição espe-
cial, encerramos a cobertu-
ra pelo Jornal da Câmara
do rico ano de 2005. Rico em
notícias. Rico na diversida-
de dos temas abordados.
Rico pela liberdade com que
os temas foram tratados
pelos veículos de Comuni-
cação da Câmara dos De-
putados. Rico pela possibili-
dade concreta de se fazer jor-
nalismo público, colocando
a informação gerada pela
cobertura das atividades par-
lamentares na Câmara dos
Deputados a serviço da po-
pulação brasileira de forma
equilibrada, abrangente,
apartidária e correta.

O sucesso deve-se a
toda a equipe de jornalistas,
relações públicas, publicitá-
rios e demais profissionais
desta Secretaria de Comu-
nicação Social, que têm a
responsabilidade de cum-
prir este compromisso pú-
blico com a transparência
dos fatos. Vamos persistir
nesta missão.

O Jornal da Câmara en-
tra num período de recesso
e volta aos seus trabalhos
de acompanhamento diário
da cobertura do Plenário e
das comissões no próximo
dia 16 de janeiro. Durante o
período da convocação ex-
traordinária, devemos ter
apenas edições semanais.
Depois do início da 4ª Ses-
são Legislativa Ordinária,
em 15 de fevereiro, retoma-
mos a publicação diária das
atividades parlamentares.

Em 2006, teremos mui-
tas novidades nos nossos
veículos de comunicação.
Pretendemos ampliar consi-
deravelmente o alcance e a
qualidade das notícias gera-
das pela Agência Câmara e
das transmissões da Rádio
Câmara e da TV Câmara. O
Jornal da Câmara deverá re-
fletir essas mudanças.

Até lá e boas festas.

William França
Diretor
Secretaria de Comunicação
Social
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Ano legislativo foi marcado por crise política
Em um ano atípico, marcado

pela criação de três CPIs para in-
vestigar denúncias contra parla-
mentares e integrantes do Executi-
vo, análise de processos por quebra
de decoro pela Corregedoria e pelo
Conselho de Ética, além do exces-
so de edição de medidas provisóri-
as, a Câmara viveu, também, um
fato político incomum: a renúncia
de um presidente (Severino Caval-
canti) e a eleição de um novo (Aldo
Rebelo), em um intervalo de ape-
nas sete meses. Em 28 de setembro, Aldo Rebelo, cumprimentado por José Thomaz Nonô, é eleito presidente da Câmara

A crise política acabou afe-
tando as votações em plenário,
que foram prejudicadas, também,
por um grande número de sessões
em que a pauta ficou trancada por
medidas provisórias (das 149 ses-
sões de votações no plenário, 113
estiveram trancadas por MPs).

Apesar do acirramento da
disputa entre Governo e oposi-
ção, os deputados conseguiram
votar matérias fundamentais
para o País, a exemplo da Lei de
Biossegurança (PL 2.401/03); da
reedição da chamada MP do bem
(MP 255/05); do projeto de re-
solução que incentiva a fidelida-

Severino Cavalcanti
foi eleito para substituir
João Paulo Cunha (PT-
SP), em fevereiro, contra
o critério informal de
membro da maior banca-
da que, ao longo da his-
tória, marcou as eleições
do presidente da Câma-
ra.  Em seu terceiro man-
dato, o deputado per-
nambucano chegou ao
posto máximo da Casa após
vencer quatro candidatos,
inclusive o do governo
(deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, do PT paulis-
ta), a quem venceu por
105 votos, no segundo turno.

Durante o mandato de Se-
verino Cavalcanti, destaca-se
a aprovação de matérias como
o Programa Universidade para
Todos (ProUni), a Lei de Bi-
ossegurança e o projeto de

de partidária; da PEC paralela da
Previdência; do projeto que re-
gulamenta a gestão de florestas;
do projeto que cria a Timema-
nia; e da MP que cria o Programa
Nacional de Microcrédito.

Os sete meses de gestão de
Severino Cavalcanti foram
marcados por embates com o
Governo, em função do excesso
de edição de MPs — 22 somente
sob sua presidência. Sua trajetó-
ria foi encurtada pelas denúnci-
as publicadas na revista Veja, de
que teria recebido dinheiro do
proprietário de um restaurante
da Câmara. O caso levou-o a re-

nunciar ao mandato e ao cargo
de presidente, em 21 de setem-
bro.  A vacância obrigou à reali-
zação de uma nova eleição, o que
aconteceu uma semana depois,
em 28 de setembro.

Numa disputa acirrada entre
as candidaturas de Aldo Rebelo
(pela base aliada) e José Thomaz
Nonô (pela oposição), os depu-
tados elegeram Aldo Rebelo,
que havia ocupado por um ano
e meio o Ministério da Coorde-
nação Política do Governo Lula.

Líder estudantil (na juventu-
de foi secretário-geral e presiden-
te da União Nacional dos Estu-

dantes), Aldo Rebelo chegou à
Presidência da Câmara em seu
quarto mandato  de deputado fe-
deral, sempre pelo PCdoB.

Sua atuação na Câmara é
marcada pela defesa da economia
e da cultura nacionais, com vi-
são estratégica, exercitada em
diferentes comissões, e de modo
particular na de Relações Exte-
riores e Segurança Nacional.

No discurso de posse, Aldo
Rebelo disse que seu maior de-

safio seria restabelecer a confi-
ança da população na Casa e que
conduziria os trabalhos abrindo
mais espaço ao Colégio de Líde-
res e aos presidentes das comis-
sões permanentes.

O novo presidente defendeu
que a agenda política deva  levar
em conta os anseios da popula-
ção. “O Brasil é um país carrega-
do de virtudes e qualidades, mas
também um país cheio de defor-
mações, de desequilíbrios e in-
justiças. Cabe a esta Casa abra-
çar as nossas imensas potencia-
lidades e, ao mesmo tempo, re-
mover os obstáculos para que a
nossa sociedade seja mais justa,
mais igual”, ressaltou.

Em poucas semanas, Aldo
Rebelo conseguiu retomar as vo-
tações do Plenário,  que, em ou-
tubro e novembro, conseguiu
aprovar 16 proposições, como
projetos de lei, MPs, além de al-
teração no Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

Na semana passada, ao anun-
ciar a autoconvocação do Con-
gresso, Aldo fez questão de agra-
decer aos deputados pela supe-
ração de desafios em “um ano
atípico”, o que ajudou a reafir-
mar o papel do Legislativo como
um pilar da democracia.

Severino renuncia à Presidência

gestão das florestas públicas
(PL 4.776/05).

Sua trajetória foi interrom-
pida pelas denúncias - ainda não
confirmadas - de recebimento
de dinheiro de Augusto Buani.
O suposto pagamento se desti-

naria a garantir o contrato
de exploração do restau-
rante  do Anexo IV por
mais cinco anos. O contra-
to estava vencido e Buani
devia, à época, cerca de R$
120 mil em aluguéis à Casa.

Após a renúncia, assu-
miu interinamente a Presi-
dência o primeiro-vice-
presidente da Casa, deputa-
do José Thomaz Nonô
(PFL-AL), que marcou
nova eleição para uma se-
mana depois, o que aconte-
ceu no dia 28 de setembro.

A base aliada mobili-
zou-se  e conseguiu eleger

Aldo Rebelo, em seu quarto
mandato. Aldo venceu a dispu-
ta, em segundo turno, contra o
primeiro-vice-presidente da
Casa, deputado José Thomaz
Nonô. A diferença entre eles
foi de apenas 15 votos.

LAYCER TOMAZ

Em 21 de setembro, Severino Cavalcanti
renuncia ao mandato
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Entre as principais matérias
aprovadas destaca-se a Lei de
Biossegurança (PL 2.401/03),
que regulamenta as atividades
relacionadas aos Organismos
Geneticamente Modificados
(OGM), permite o uso de célu-
las-tronco embrionárias para
fins de pesquisa e terapia e libe-
ra o plantio de transgênicos no
Brasil. A  lei proíbe, entretan-
to, a clonagem humana e dá
mais poderes à Comissão Téc-
nica Nacional de Biosseguran-
ça (CTNBio).

Gestão de florestas
Na área ambiental, a Câma-

ra aprovou o Projeto de Lei
4.776/05 para regulamentar a
gestão de florestas públicas para
a produção sustentável. O pro-
jeto, destinado a combater o des-
matamento na Amazônia, cria o
Serviço Florestal Brasileiro (SFB)
e o Fundo Nacional de Desen-
volvimento Florestal (FNDF),

Biossegurança, biodiesel e meio ambiente

Um dos primeiros itens da Reforma Política aprovado neste ano
foi o projeto de resolução que disciplina a distribuição proporcional
aos partidos e blocos partidários das vagas nas comissões técni-
cas e na Mesa da Casa. O substitutivo ao projeto do deputado Anto-
nio Carlos Biscaia (PT-RJ) determina que, nas comissões, a distri-
buição proporcional às bancadas levará em conta a composição
numérica obtida com o resultado final das eleições e permanecerá
inalterada por toda a legislatura.

Para os cargos da Mesa, a distribuição das vagas também
ocorrerá segundo o resultado final das eleições proclamado pela
Justiça Eleitoral, desconsiderando-se mudanças de filiação ocor-
ridas após esse ato. Se o integrante da Mesa mudar de partido,
perderá automaticamente a vaga que ocupar.

Medidas provisórias como a
da criação da Super-Receita (MP
258/05) e a que ficou conhecida
como MP do bem (MP 252/05)
exigiram um longo processo de
negociação. A primeira, apesar de
aprovada na Câmara, perdeu a
validade no Senado e foi substi-
tuída por projeto de lei já em tra-
mitação na Casa; a segunda per-
deu a vigência ainda na Câmara e
seu texto foi incluído na MP 255/
05.

Depois de muito debate, o
Plenário aprovou o texto da MP

do bem por meio da MP 255/05,
que tratava de planos de previdên-
cia complementar. A nova lei re-
duz tributos para diversos setores
da economia, como o de laticínios.

A lei também permite o par-
celamento das dívidas municipais
com o INSS, que poderão ser pa-
gas em até 240 parcelas, corrigi-
das pela Selic.

Na ocasião, as tabelas do Sim-
ples foram reajustadas apenas
quanto aos limites de receita bru-
ta anual que definem as empresas
como micro ou pequenas. Consi-

presários conseguiram que o go-
verno, depois de um acordo entre
as lideranças, editasse a MP 243/
05 revogando os aumentos de tri-
butos e deixando apenas a corre-
ção das tabelas.

As principais mudanças na
Constituição ficaram por conta
da chamada PEC paralela da Pre-
vidência (PEC 227/04), de auto-
ria do Senado, que manteve para
as  pensões o mesmo reajuste dado
aos servidores da ativa (paridade),
contanto que sejam derivadas das
aposentadorias de servidores apo-
sentados pela nova opção intro-
duzida pela proposta.

Segundo essa nova opção,
que pode ser exercida apenas por
aqueles que ingressaram no ser-
viço público até 16 de dezem-
bro de 1998, os homens deve-
rão ter 35 anos de contribuição
e as mulheres 30 anos. Funcio-
nários de ambos os sexos terão
de possuir ainda 25 anos de efe-
tivo exercício no serviço públi-
co, 15 anos de carreira e 5 anos

PEC paralela da Previdência

Uma das MPs aprovada
neste ano (MP 238/05) criou o
Programa Nacional de Inclusão
de Jovens (ProJovem) e o Pro-
grama de Bolsas para a Edu-
cação pelo Trabalho. O primei-
ro concede auxílio financeiro de
R$ 100 para jovens de 18 a 24
anos desempregados concluí-
rem o ensino fundamental. O
segundo programa é direciona-
do aos estudantes universitári-
os e diplomados da área de

Iniciativas de estímulo à juventude
saúde para aperfeiçoamento e
especialização.

O projeto Escola de Fábrica
foi aprovado por meio da MP
251/05 e oferece cursos de for-
mação profissional a jovens de
16 a 24 anos em fábricas conve-
niadas com órgãos públicos ou
em entidades sem fins lucrativos
que possuam experiência na
gestão de projetos educacionais
ou sociais. As aulas terão dura-
ção de seis meses a um ano.

O acesso a documentos si-
gilosos públicos, previsto na
Constituição Federal, foi regula-
mentado pela MP 228/04, tam-
bém aprovada neste ano pela
Câmara. A Comissão de Averi-
guação e Análise de Informações
Sigilosas, criada no âmbito da
Casa Civil da Presidência da Re-
pública, decidirá sobre os casos
em que o sigilo for considerado
imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado.

no cargo em que se der a aposen-
tadoria. A idade mínima de 60
anos para homem e de 55 anos
para mulher, exigida na regra ge-
ral, será reduzida de um ano para
cada ano de contribuição que ex-
ceder o mínimo necessário.

Roubo de cargas
O Sistema Nacional de Pre-

venção, Fiscalização e Repressão
ao Furto e Roubo de Veículos e
Cargas foi outro tema aprovado
pela Casa, por meio do Projeto
de Lei Complementar 187/97,
do deputado Mário Negromon-
te (PP-BA). De acordo com o
projeto, um fundo nacional fi-
nanciará a adoção e manuten-
ção do sistema, assim como a es-
truturação e modernização tec-
nológica para a prevenção, fis-
calização e repressão aos roubos.

Vagas de partidos em comissões
incentivam fidelidade

tebol com a União. Do total ar-
recadado, 22% irão para os clu-
bes, 20%  para a Caixa Econô-
mica Federal, 46% para o prê-
mio do vencedor, 3% ao Fundo
Penitenciário Nacional, 1% para
o orçamento da Seguridade So-
cial, 3% para os órgãos gestores
de esportes nos estados e DF, 3%
para as Santas Casas e hospitais
sem fins lucrativos e 2% para o
esporte olímpico.

No setor público, foi apro-
vado o Projeto de Lei 1.071/99,
do deputado Rafael Guerra
(PSDB-MG), que estabelece
normas gerais para a celebração
de consórcios públicos entre os
entes federados (União, estados,
Distrito Federal e municípios)
para a realização de objetivos de
interesse comum. Na área de
saúde, os consórcios deverão
obedecer os princípios, diretri-
zes e normas reguladoras do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

  Apesar das dificuldades criadas pelas medidas provisórias e pela crise política,
importantes matérias foram aprovadas pelos deputados em 2005, incluindo proje-
tos de conversão que alteraram o conteúdo de MPs . Ao todo, os deputados anali-
saram 34 projetos de lei, 36 medidas provisórias, 97 projetos de decreto legislativo,
2 projetos de lei complementar, 4 projetos de resolução, uma proposta de emenda
à Constituição e 5 representações sobre perda de mandato parlamentar.

Tributos e questões sociais tiveram prioridade

que promoverá a inovação tec-
nológica no setor. Por meio de
licitação, os interessados em ad-
ministrar os recursos florestais
poderão receber o direito de uso,
mas não a posse da terra.

Biodiesel
Na área energética, o Plenário

aprovou a MP 227/04, que cria um
regime especial de tributação para
produtores e importadores de bi-
odiesel. O PIS/Pasep será pago com
alíquota de 6,15% e a Cofins com
de 28,32% sobre a receita bruta da
venda. O biodiesel produzido por
agricultor familiar terá preferên-
cia na compra para mistura no óleo
diesel comercializado.

Timemania
Na área dos esportes, os de-

putados aprovaram o Projeto de
Lei 5.524/05, do deputado Pe-
dro Canedo (PP-GO), que cria
a loteria Timemania para arre-
cadar recursos para o pagamen-
to das dívidas dos clubes de fu-

LAYCER TOMAZ

Deputados no plenário, durante a votação de matérias

dera-se microempresa
aquela com receita de até
R$ 240 mil e pequena a
com receita de R$ 240
mil a R$ 2,4 milhões.

Imposto de Renda
Outra MP que mo-

bilizou parlamentares e
a sociedade civil foi a
MP 232/05, que reajus-
tava os valores das tabelas do Im-
posto de Renda  Pessoa Física e
aumentava tributos do setor de
serviços para compensar a perda
de arrecadação. Deputados e em-

Para estimular o acesso ao cré-
dito pelos pequenos empreende-
dores, o Plenário aprovou a MP
226/04, que cria o Programa Na-
cional de Microcrédito Orienta-
do Produtivo (PNMPO).

BALANÇO



   Brasília,  22 de dezembro de 2005 5

BALANÇO

As denúncias do esque-
ma do mensalão transforma-
ram a rotina do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar
em 2005. Em quatro anos de
atividade, o colegiado nunca
havia enfrentado um período
de trabalho tão intenso, mar-
cado por audiências concor-
ridas, como a do ex-deputa-
do Roberto Jefferson em ju-
nho, estopim da crise políti-
ca. O resultado foi a recomen-
dação de cassação de quatro
deputados – o próprio Jeffer-
son, José Dirceu, André Luiz e
Romeu Queiroz (PTB-MG).
Esse último foi o único a con-
seguir reverter o voto do Con-
selho no Plenário, evitando a
perda do mandato. Outro de-
putado, Sandro Mabel (PL-
GO), foi absolvido pelo Con-
selho e pelo Plenário. André
Luiz, primeiro cassado, foi
acusado por extorsão contra
um empresário.

O Conselho ainda exami-
na 11 processos contra parla-
mentares denunciados duran-
te as investigações do esque-
ma do mensalão: João Mag-
no (PT-MG), João Paulo Cunha
(PT-SP), José Janene (PP-
PR), José Mentor (PT-SP),
Josias Gomes (PT-BA), Pedro
Corrêa (PP-PE), Pedro Henry
(PP-MT), Professor Luizinho
(PT-SP), Roberto Brant (PFL-
MG), Vadão Gomes (PP-SP) e
Wanderval Santos (PL-SP).

De acordo com levanta-
mento feito pelo Conselho, 86
reuniões foram realizadas no
ano, sendo que 61 foram em
decorrência das denúncias
do mensalão. No total, 23 par-
lamentares passaram ou
ainda passam por processos
no Conselho e 87 pessoas
foram convidadas a prestar
depoimento (46 não compa-
receram e 41 foram ouvidas).

STF
Os processos abertos

contra deputados acabaram
por indispor, em alguns mo-
mentos, o Conselho com o
Supremo Tribunal Federal
(STF), que concedeu limina-
res em favor do então depu-
tado José Dirceu. Ricardo Izar
chegou a visitar o STF para
explicar os procedimentos do
Conselho que estavam sen-
do questionados no tribunal.
Os integrantes do Conselho
também divulgaram nota ofi-
cial dirigida ao STF, insistin-
do que o julgamento que es-
tava sendo feito era político e
que todos os acusados ti-
nham amplo direito de defe-
sa no colegiado.

Processos mudam
rotina do Conselho
de Ética da Câmara

Durante balanço realiza-
do ontem pela Comissão
Parlamentar Mista de Inqu-
érito dos Correios, o relator
da CPMI, deputado Osmar
Serraglio (PMDB-PR), re-
afirmou a convicção da exis-
tência do mensalão. “Meu
convencimento pessoal é de
que tínhamos um sistema de
corrupção de parlamentares,
o que compromete até a ri-
gidez das decisões que toma-
mos”, revelou. Além disso,
Serraglio e o sub-relator de
contratos, deputado Gusta-
vo Fruet (PSDB-PR), estão
convencidos de que houve des-
vio de recursos do Banco do Bra-
sil, principalmente pelo fundo
Visanet, para o valerioduto. Ele
destacou a rescisão do contrato
do BB com a DNA, empresa do
empresário Marcos Valério, e a
extinção do fundo Visanet como
efeitos práticos da CPMI.

O relator identificou, por
exemplo, no caso dos repasses
feitos pela empresa Guaranhuns
para o Partido Liberal, a exis-
tência de saques periódicos
que podem ser acompanha-
dos semanalmente, sempre
com o mesmo valor. De feve-
reiro a março de 2003, ocor-
reram saques semanais de R$
500 mil; de março a abril, fo-
ram de R$ 300 mil; e de abril
a julho, de R$ 200 mil. Até o
final de 2003, continuaram
ocorrendo saques semanais
com pequenas variações.

Outra irrregularidade apon-
tada por Serraglio ocorria nos
pagamentos ao partido progres-
sista por intermédio da corre-
tora Bonus-Banval. De abril a
dezembro de 2004, os repasses
para o PP eram realizados sem-
pre em intervalos de 48 a 72
horas depois de haver depósi-
tos na conta da Bonus-Banval.
O relator destacou que a com-
provação foi feita a partir da
análise da movimentação das
empresas de Valério, além dos
depoimentos e confissões dos
investigados.

O relator disse ainda que
houve concentração de paga-
mentos em maio de 2003, mês
em que houve intenso ingresso
de deputados no PTB. O mes-
mo ocorreu entre janeiro e fe-
vereiro de 2004, quando mui-
tos deputados passaram para os

Relator da CPMI dos Correios
reforça denúncia de mensalão

quadros do PP. Além disso, o
deputado afirmou que há coin-
cidência entre votações de in-
teresse do governo, principal-
mente as reformas Tributária e
da Previdência e a Lei de Falên-
cias, com uma concentração de
pagamentos a partir de setem-
bro de 2003. Ele não revelou
números nem quis citar parla-
mentares envolvidos.

Visanet
Serraglio apresentou dados

relativos aos contratos entre a
empresa DNA, o Banco do Bra-
sil e a Visanet. Segundo ele, foi
detectada uma série de opera-
ções que demonstrariam “um
sistema feito para lavagem de
dinheiro”, que “derruba” a ver-
são dos empréstimos feitos por
Valério ao PT, e comprovariam
o desvio de dinheiro público
para o valerioduto. O relator ci-
tou a auditoria feita no Banco
do Brasil sobre os adiantamen-

tos feitos à DNA entre 2001 e
2004. Nos dois primeiros anos
(2001 e 2002), a auditoria cons-
tatou que os adiantamentos fo-
ram feitos em eventos específi-
cos, comprovados por notas fis-
cais contendo o valor de cada
ação e de cada serviço prestado.
Já em 2003 e 2004, disse o rela-
tor, houve um afrouxamento no
rigor. Os adiantamentos não fo-
ram relacionados a ações espe-
cíficas, e as notas fiscais foram
registradas apenas no valor to-
tal da antecipação.

Osmar Serraglio detalhou
também uma cadeia de investi-
mentos que, segundo ele, expli-
cariam parte da “lavagem de di-
nheiro” que seria a real nature-
za dos supostos empréstimos fei-
tos ao PT: no dia 19 de maio de
2003, a Visanet fez um adianta-
mento de R$ 23,3 milhões para
a DNA. Um dia depois, a DNA
aplicou R$ 23,2 milhões em fun-

dos do Banco do Brasil. Dois
dias após (22/5), essa mes-
ma aplicação foi dada como
garantia de um empréstimo
de R$ 9,7 milhões tomado
no próprio BB.

Já no dia 26 de maio do
mesmo ano, a SMPB - tam-
bém de propriedade de Mar-
cos Valério - realizou em-
préstimo de R$ 19 milhões
no Banco Rural, que teria
sido repassado ao PT. No
mesmo dia, a SMPB reme-
teu para a DNA recursos su-
ficientes para quitar o em-
préstimo feito no Banco do

Brasil. Outras possíveis fontes
de recursos seriam os Correios,
fundos de pensão, contas no ex-
terior e também empresas pri-
vadas, como os grupos Oppor-
tunity, Usiminas e os bancos
Rural e BMG. A CPI dos Cor-
reios calcula que o chamado va-
lerioduto movimentou R$ 2,6
bilhões entre janeiro de 1997 e
agosto deste ano.

Histórico
Depoimento de Roberto Je-

fferson deflagrou investigação-
As investigações na Câmara so-
bre o mensalão, que provocou a
criação da CPMI dos Correios,
tiveram início com o depoimen-
to ao Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar, em junho, do
então deputado Roberto Jeffer-
son (PTB-RJ), quando reafir-
mou acusações, feitas na im-
prensa, de que o então minis-
tro-chefe da Casa Civil da
Presidência da República, José
Dirceu, seria o mentor de um
suposto esquema de repasse de
recursos, pelo Partido dos
Trabalhadores, aos deputados
da base aliada para votarem
favoravelmente ao governo.
Na ocasião, Jefferson sugeriu
que Dirceu renunciasse para
não transformar o presidente
Luís Inácio Lula da Silva em
réu.Em setembro, as comis-
sões parlamentares mistas de
inquérito (CPMIs) dos Cor-
reios e da Compra de Votos
aprovaramm por unanimida-
de o relatório parcial conjun-
to que recomendou a abertu-
ra de processo contra 18 de-
putados. Esses processos pas-
saram, então, a ser investiga-
dos pelo Conselho de Ética da
Câmara, antes de seguirem
para a apreciação do Plenário.

Os deputados do PT Jor-
ge Bittar (RJ) e Carlos Abica-
lil (MT) pediram mais investi-
gações sobre os contratos re-
alizados no Governo Fernan-
do Henrique Cardoso entre a
agência de publicidade DNA,
do empresário Marcos Valério
Fernandes de Souza, o Banco
do Brasil e a Visanet.

Bittar reconheceu que “não
restam dúvidas” de que houve
desvio de recursos da Visanet
e do Banco do Brasil. No en-
tanto, o petista destacou que,
no relatório da auditoria do
Banco do Brasil citado pelo re-
lator, também em 2002 há vo-
lumes consideráveis adianta-
dos para agências de publici-

Base aliada cobra mais investigações
dade que não são discriminados
por Serraglio, mas deveriam ser
investigados. “Se houve desvio
neste governo, ele vem do gover-
no passado”, acusou.

Minas
Abicalil considerou importan-

te a afirmação de Serraglio de que
o valerioduto funcionava desde
1998, com repasses ao PSDB de
Minas. Já Bittar lamentou que,
embora conste no relatório o re-
passe de 1998, o relatório se
concentre em 2003. O deputado
fluminense reclamou, no entan-
to, que os dados apresentados
pelo relator da CPMI apenas ex-
plicitam os repasses a partidos
políticos, mas não confirmam a
tese do mensalão.

O relator Osmar Serraglio (E) e o presidente Delcidio Amaral

DIÓGENIS SANTOS



De acordo com o texto apro-
vado em agosto – que se trans-
formou na Lei 11.178/05 –, a ar-
recadação tributária da União,
administrada pela Receita Fede-
ral, não poderá exceder 16% do
Produto Interno Bruto (PIB, in-
dicador que mede o tamanho da
economia brasileira). Esse dis-
positivo, que foi incluído pelo
Governo no projeto que veio ao
Congresso, estabelece um teto
máximo para a receita da União.

Caso esse teto seja ultra-
passado, o valor excedente
será destinado a uma reserva,
e só poderá ser usado para rea-
juste dos salários dos servido-
res civis e militares e investi-
mentos e medidas que tenham
por objetivo reduzir a carga tributária
do País, como o reajuste da tabela do
Imposto de Renda.

Em relação à despesa, a LDO estabe-
lece que ela não poderá exceder 17% do
PIB. “As duas medidas são importantes e
sinalizam com a redução da carga tribu-
tária do País”, disse o relator da LDO na
Comissão Mista de Orçamento (CMO),
deputado Gilmar Machado (PT-MG).
Para ele, a inovação restabelece o papel
da LDO como uma lei que direciona a
elaboração do Orçamento da União.

Mecanismo
Outra importante inovação da LDO

foi o chamado “mecanismo de ajuste an-
ticíclico” do superávit primário. O supe-
rávit é a diferença entre o que o governo
arrecada e o que gasta. Nessa conta só
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LDO inova e impõe limites para o Executivo

não entram as despesas com juros da dí-
vida pública. Na prática, o superávit pri-
mário mostra quanto o setor público con-
segue economizar no ano para pagar os
juros dessa dívida. A LDO determina que
em 2006 o superávit terá que ficar em
4,25% do PIB.

O mecanismo de ajuste anticíclico
permite que este superávit varie 0,25
ponto percentual, para cima ou para bai-
xo, dependendo da situação econômica
do país. Se o PIB crescer acima de 4,5%
em 2006 (número previsto na LDO), o
superávit poderá ser elevado para 4,5%.
Se o PIB crescer abaixo de 4,5%, o supe-
rávit poderá ficar em 4%. Ou seja, quan-
to menor o crescimento do País, menor
será a despesa com juros, liberando mais
dinheiro para investimentos.

Em 2005 o Congresso aprovou uma das mais inovadoras leis orçamentárias dos
últimos anos. Resultado de quatro meses de debates e negociações, a Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) definiu os limites para despesa e arrecadação, e criou uma
política específica para o superávit primário.

A LDO foi criada pela Constitui-
ção de 1988 com o objeti-
vo de estabelecer as me-
tas e prioridades para o
exercício financeiro do ano
seguinte ao da sua apro-
vação. É uma espécie de
roteiro que orienta a con-
fecção da Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA). O texto é prepara-
do pelo Executivo e enviado todos
os anos, em abril, ao Congresso.

“A LDO define uma série de
questões que depois serão trata-
das no Orçamento. A política para
o reajuste do salário mínimo, por
exemplo, já está lá”, salienta o de-
putado Gilmar Machado.

Apesar da importância da ma-
téria, o próprio Machado
reconhece que o assunto
ainda não tem o reconhe-
cimento que merece. O re-
sultado, segundo ele, é
que o debate acaba sen-
do prejudicado. “Os depu-
tados e senadores não

têm a dimensão do que é a LDO.
Para eles o que vale é o Orçamen-
to”, disse o relator, que espera que
essa visão mude nos próximos
anos. “As pessoas precisam en-
tender a importância do debate or-
çamentário como a transformação
do imposto pago por elas em obras
estruturantes para o País”.

Salário mínimo
O ajuste anticíclico foi incluído no

texto da LDO por Gilmar Machado. O
assunto já vinha sendo discutido na con-
sultoria da CMO, mas esta foi a primeira
vez que um relator decidiu bancar o me-
canismo. Machado conta que a idéia só
prosperou depois de muita negociação
com a equipe econômica do Governo. “Foi
difícil, mas tudo na LDO depende sempre
de muita negociação”, afirmou.

O texto aprovado também definiu uma
política para o reajuste do salário mínimo no
próximo ano. O aumento terá que ser igual,
pelo menos, à soma da inflação mais a varia-
ção do PIB per capita em 2005, o que fez com
que na proposta orçamentária enviada pelo
Executivo em agosto, em discussão no Con-
gresso, o valor do mínimo ficasse em R$ 321.

Parlamentares tentam chegar a um acordo para a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentária no plenário

ELTON BOMFIMA aprovação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), em agosto,
não impediu que o assunto voltasse
à tribuna do plenário no mês seguin-
te. O motivo foram os 28 vetos presi-
denciais ao texto que saiu do Con-
gresso. As maiores críticas foram
para os vetos aos dispositivos que
tratavam da compensação da Lei
Kandir, das emendas parlamentares
e da renegociação das dívidas agrí-
colas.

Para a oposição, estes pontos
haviam sido negociados com o go-
verno durante a tramitação da maté-
ria no Congresso. “O Governo não
honrou os compromissos que assu-
miu”, disse o deputado Ronaldo Cai-
ado (PFL-GO). Ele foi um dos princi-
pais negociadores da inclusão de um
artigo que obrigava o Orçamento de
2006 a reservar recursos para a re-
negociação das principais dívidas do
setor rural com bancos públicos.

O Governo vetou o dispositivo ale-
gando que um novo alongamento da
dívida “institucionalizaria a inadim-
plência no crédito rural”.

Contingenciamento

O descontentamento foi maior
pelo veto presidencial ao não contin-
genciamento das emendas parla-
mentares. Atualmente, o Executivo
pode bloquear os recursos destina-
dos ao cumprimento das emendas
apresentadas por deputados e se-
nadores. Durante a discussão do
projeto da LDO na Comissão Mista
de Orçamento (CMO), o relator Gil-
mar Machado (PT-MG) concordou
em acrescentar um dispositivo que
impedia o Executivo de restringir ver-
bas para as emendas.

Deputados criticam
vetos à proposta

ORÇAMENTO
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A Câmara analisa a Propos-
ta de Emenda à Constituição
463/05, do deputado Babá
(PSOL-PA), que reforça a par-
ticipação popular no processo
legislativo. Uma das principais
mudanças é que os projetos de
iniciativa popular terão priori-
dade absoluta de tramitação,
não sendo preteridos nem mes-
mo pelas medidas provisórias.

De acordo com a proposta,
qualquer matéria que não aten-
te contra os direitos e garantias
fundamentais poderá ser obje-
to de plebiscito proposto por
meio de iniciativa popular, in-
clusive a antecipação das elei-

Tramitação de MPs deve mudar em 2006
No período de autoconvo-

cação da Câmara, os deputados
deverão analisar a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
491/0, do deputado Sigmarin-
ga Seixas (PT-DF), que muda
o rito de tramitação das medi-
das provisórias (MPs).

A PEC tem uma série de dis-
positivos para agilizar o proces-
so de tramitação das MPs. Além
disso, abre a possibilidade de que
uma MP não aprovada pelo
Congresso tenha o seu conteú-
do transformado, na mesma ses-
são legislativa, em projeto de lei
do presidente da República.

Sigmaringa era o relator da
comissão mista que avaliou a
possibilidade de mudanças nas
regras das MPs. Mas, como essa
comissão deixou de se reunir a
partir de maio de 2005, o depu-
tado transformou o que seria o
seu relatório em uma PEC.

De acordo com Sigmaringa
Seixas, a PEC tem o objetivo
de evitar que as MPs prejudi-
quem os trabalhos do Congres-
so e, ao mesmo tempo, de pre-
servar o instituto das medidas
provisórias.

Segundo dados da Secretaria
Geral da Mesa Diretora da Câ-
mara, das 149 sessões de vota-
ção do Plenário, 113 estiveram
trancadas por medidas provisó-
rias, ao longo de 2005.

A existência das MPs, se-
gundo ele, não representa uma
invasão das atribuições do Le-

gislativo pelo Executivo. “Os
poderes são independentes,
mas também são harmônicos.
Assim, podem exercer, na prá-
tica, funções da competência de
outro poder”, argumentou Sig-
maringa. “O Legislativo tam-
bém administra e julga em al-
gumas situações constitucional-
mente previstas, como os assun-
tos relativos à sua organização
interna”, exemplificou.

Questão de governabilidade
Segundo Sigmaringa, a par-

tir da entrada em vigor da
Emenda Constitucional 32, de
11 de setembro de 2001, as me-
didas provisórias deixaram de
prejudicar excessivamente o
trabalho do Congresso. Isso
porque ficou vetada a reedição

de MPs após a perda da eficácia
por decurso de prazo, o que re-
duziu significativamente o nú-
mero de MPs.

O deputado lembrou que, de
1998 a 2001, foram editadas
6.110 MPs; a partir de setem-
bro de 2001 até dezembro de
2005, esse número havia caído
para 270. “Portanto, as MPs não
podem mais ser vistas como
monstros que sufocam o Con-
gresso”, ressaltou.

“O fato é que as MPs são
necessárias à governabilidade no
sistema presidencialista. Res-
tringi-las poderia prejudicar a
ação do governo, além de não
contribuir para reduzir as pres-
sões sobre as atividades do Con-
gresso”, afirmou Sigmaringa.

Veja as principais mudanças sugeridas pela PEC 491/
05, apresentada no dia 15 de dezembro:

PRAZOS:

COMO É HOJE: Uma MP perde a eficácia 60 dias a
partir da sua edição, podendo ser prorrogada por igual pe-
ríodo. Depois disso, o Congresso Nacional deve discipli-
nar, por decreto legislativo, as relações jurídicas dela de-
correntes. Atualmente, a Constituição não prevê um prazo
para a edição desses decretos legislativos.

COMO PODERÁ FICAR: As MPs passarão a perder a
eficácia em 120 dias. E o decreto legislativo para discipli-
nar as relações jurídicas precisará ser editado assim que
a MP completar os seguintes prazos de tramitação: 60
dias na Câmara (a partir da sua publicação); 45 dias no
Senado (a partir do seu recebimento); e 15 dias na Câma-
ra (a partir do recebimento para apreciação das emendas
feitas pelo Senado).

A PEC estabelece que, quando transcorridos dois ter-
ços de cada um desses três prazos acima, a MP passará
a tramitar em regime de urgência, trancando a pauta da
Casa em que se encontrar.

Uma vez encerrado o prazo de 60 dias de tramitação
na Câmara, a matéria irá para o Senado no estado em que
se encontrar, caso a discussão e a votação da MP não
tenham sido concluídas. Nessa hipótese, a discussão re-
começará do zero (ou seja, da avaliação da admissibilida-
de da MP).

Entretanto, depois disso, a MP voltará para a Câmara,
que terá 15 dias para aprovar ou rejeitar o texto do Sena-
do. Nesse caso, se o Plenário da Câmara não se manifes-
tar, a medida provisória ficará valendo na forma decidida
pelo Senado.

ADMISSIBILIDADE:

COMO É HOJE: A MP só pode ser avaliada se atender
aos pressupostos constitucionais (relevância e urgência).

COMO PODERÁ FICAR: Caso a admissibilidade seja
recusada pela Câmara ou pelo Senado, a MP poderá ser
transformada em projeto de lei de iniciativa do presidente
da República, com tramitação em regime de urgência.

A PEC sugere uma novidade para impedir que a tramita-
ção das MPs fique paralisada: quando as comissões perti-
nentes deixarem de avaliar a admissibilidade e o mérito de
uma MP nos prazos devidos, a deliberação passará a ser
de responsabilidade do Plenário da respectiva Casa.

REEDIÇÃO:

COMO É HOJE: Quando uma MP é rejeitada ou perde
a eficácia por decurso de prazo, não pode ser reeditada na
mesma sessão legislativa.

COMO PODERÁ FICAR: No caso da perda de eficácia
por decurso de prazo, a MP poderá ser transformada em
projeto de lei do presidente da República, com tramitação
em regime de urgência.

RITO MAIS ÁGIL

PEC amplia e prioriza participação
popular na elaboração de leis

ções. Hoje, as matérias consti-
tucionais não podem ser alte-
radas por iniciativa popular.

Em caso de aprovação de
plebiscito para antecipar elei-
ções, decreto legislativo deter-
minará a data do novo pleito,
que acontecerá em 90 dias no
máximo. A posse dos eleitos se
dará 60 dias depois de publica-
dos os resultados.

Recebida pela Câmara, a
proposta de plebiscito será
transformada em projeto de
decreto legislativo em 24 ho-
ras e “homologada” em sessão
conjunta do Congresso Naci-
onal. “É inadmissível que a so-

ciedade continue a ter como
único recurso aguardar as pró-
ximas eleições para livrar-se de
seus supostos representantes
iníquos”, disse Babá.

Os projetos de iniciativa
popular dependem hoje da as-
sinatura de 1% do eleitorado
nacional, distribuído pelo me-
nos por cinco estados, com não
menos 0,3% dos eleitores de
cada um deles. A PEC mantém
o número de assinaturas, mas
revoga as exigências de que se-
jam distribuídas em cinco esta-
dos, de maneira que poderão ser
coletadas até mesmo em um
estado apenas.

Das 149 sessões de votações no plenário, 113 estiveram trancadas por MPs

ARQUIVO SECOM

LEGISLAÇÃO



Brasília, 22 de dezembro de 20058

Em entrevista realizada na terça-feira
(21) ao programa Expressão Nacional, da
TV Câmara, o presidente Aldo Rebelo
apontou a Reforma Política, o Estatuto
da Igualdade Racial e os
projetos sobre Segurança
Pública como matérias
prioritárias para votação
pela Casa em 2006.

Durante uma hora e
meia, Aldo respondeu a
perguntas da jornalista
Paula Medeiros e de telespectadores de
vários estados. Além da pauta de votações
do Legislativo, ele falou das investigações
das CPIs, defendeu a retomada do cresci-
mento econômico do País e o aumento da
participação política da população.

No contexto da Reforma Política, o
presidente defendeu a aprovação de
medidas que permitam o financiamen-
to público e a redução de gastos nas
campanhas eleitorais. Para ele, os de-
bates políticos não podem continuar
sendo substituídos no País por show-
mícios milionários e efeitos especiais
criados por marqueteiros. “Isso é a ne-
gação da verdadeira política, que deve
ser baseada no debate”, advertiu.

O modelo de financiamento público,
segundo  Aldo,  poderá  reforçar  os  crité-
rios democráticos e igualitários na hora
da escolha dos candidatos pelos eleito-

Aldo aponta prioridades da Câmara em 2006
ENTREVISTA

res. Aldo lembrou que, no sis-
tema de financiamento priva-
do, as empresas é que decidem
os candidatos que receberão

mais recursos.
Preconceito
Sobre o Es-

tatuto da Igual-
dade Racial, o
presidente in-
formou ter re-
comendado aos

líderes partidários prioridade
para a votação da matéria. Ele
ressalvou, porém, que os mo-
delos copiados dos Estados
Unidos poderão não ser efica-
zes para combater o preconcei-
to racial no Brasil. “Essa é a mi-
nha visão política pessoal, mas
o importante é que a matéria seja vota-
da”, explicou.

Aldo declarou-se favorável ao esta-
belecimento de cotas nas universidades
para os pobres, e não para os negros. Ele
lembrou que em alguns estados, como a
Bahia, a maioria dos pobres também é de
negros ou mestiços. Mas em outros, como
o Rio Grande o Sul e o Paraná, a popula-
ção de baixa renda pode ser predominan-
temente de louros.

As matérias relativas ao setor de
Segurança Pública também deverão

ser prioridades do Legislativo em
2006. De acordo com Aldo Rebelo, o
Congresso votará os projetos que fo-
rem selecionados por uma comissão
de quatro parlamentares (dois depu-
tados e dois senadores) criada há cer-
ca de 15 dias por ele e pelo presiden-
te do Senado, Renan Calheiros. A
comissão é composta pelos deputa-
dos Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-
SP) e Alberto Fraga (PFL-DF) e
pelos senadores Ramez Tebet (PMDB-
MS) e César Borges (PFL-BA).

A Câmara não é uma
linha de montagem
de leis, o importante

é a qualidade

O presidente Aldo Rebelo
também apontou como desta-
que do próximo ano o prosse-
guimento das investigações
das comissões parlamentares
de inquérito (CPIs). Na avali-
ação do deputado, as investi-
gações conduzidas pela Câma-
ra em 2005 são uma demons-
tração de vigor, pois provam
que a Casa é uma das poucas
instituições capazes de apurar
e julgar irregularidades e de-
núncias, inclusive contra os
seus próprios integrantes. “A
investigação deve ser rigoro-
sa, para que a população per-
ceba o esforço da Câmara em
julgar os envolvidos. Mas é ne-
cessário também votar maté-
rias de interesse da população”,
advertiu.

Para o parlamentar, o fato
de o Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar ter adiado os
seus trabalhos para janeiro não
atrapalha as atuais investiga-
ções. “Posso até discordar, mas
aceito as decisões do Conse-
lho. Se ele decidiu por um bre-
ve recesso, é porque deve ter a

Investigações também terão destaque

Balanço positivo
O presidente fez um balanço positivo

da produção legislativa da Câmara em
2005. Para ele, só a aprovação da Lei de
Biossegurança, que vem trazendo grandes
benefícios à sociedade, já seria suficiente
para mostrar que a Casa atuou com quali-
dade. “A Câmara não é uma linha de mon-
tagem de leis, o importante é a qualida-
de”, disse, ressaltando que a instituição
cumpriu o seu papel ao investigar casos de
corrupção e ao aprovar projetos que esti-
mularam a geração de empregos.

É preciso haver
melhor planejamento

do governo para evitar
que se recorra a
todo momento a

esse tipo de matéria

Aldo Rebelo em entrevista no programa Expressão Nacional da TV Câmara

SALU PARENTE

segurança de que cumprirá
suas responsabilidades e obri-
gações dentro do tempo pre-
visto”, argumentou. Admitiu,
porém, que o funcionamento
do Conselho foi um dos moti-
vos da convocação extraordi-
nária do Con-
gresso.

Aldo não
quis entrar no
mérito da re-
cente absolvi-
ção, pelo Ple-
nário, do de-
putado Ro-
meu Queiroz
(PTB-MG) .
“Não faço julgamento do jul-
gamento. Tenho que presidir
com rigor e zelar para que as
votações sejam feitas de forma
a não perseguir ou proteger os
processados”, afirmou.

Votações em plenário
De acordo com o presiden-

te, as investigações das CPIs e
do Conselho de Ética não atra-
palharam o funcionamento do
plenário em 2005. “O que pode
ter prejudicado foi a exacerba-

ção das lutas políticas entre
partidos e facções. Houve mo-
mentos em que os partidos
julgaram que era mais impor-
tante triunfar sobre os outros
do que aprovar matérias”,
disse ele, citando como exem-

plo a votação
em que foi re-
jeitada a Me-
dida Provisó-
ria da Super-
Receita (MP
258/05).

Quanto ao
trancamento
da pauta do
plenário pelas

medidas provisórias - um pro-
blema constante ao longo de
2005 -, Aldo criticou o abuso da
edição de MPs pelo Executivo.
Segundo ele, é preciso haver
melhor planejamento do go-
verno para evitar que se recor-
ra a todo momento a esse tipo
de matéria. O deputado reco-
nheceu, porém, que também
há responsabilidade do Con-
gresso no trancamento da pau-
ta das duas Casas.
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A eleição do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

deflagrou uma
onda democrática na

América do Sul

Na entrevista à TV Câma-
ra, o presidente Aldo Rebelo
disse que a atual crise política
poderá fortalecer a democracia.
“Ela torna pos-
sível a expres-
são dos dese-
quilíbrios, de-
feitos e vícios
do País e, tam-
bém, expõe nos-
sas grandes vir-
tudes civilizató-
rias”, ponderou.

Para Aldo, o Brasil é um país
ciclotímico, onde as correntes
políticas ora se unem, ora se
dispersam. Ele afirmou que este
é um momento de dispersão,
que prejudica as votações no
Congresso.

O presidente assinalou que,
como nenhum partido tem
maioria na Casa (o maior deles
tem menos de 90 deputados), é
preciso que muitas legendas se
unam para obter a maioria par-
lamentar. “Quando isso não
acontece, o efeito é imobiliza-
dor”, lamentou, ao defender a
aliança de partidos de esquerda
com outras forças políticas para
garantir a governabilidade do
País. Isso deve ocorrer, segundo
ele, porque o Brasil é desigual e
heterogêneo e não comporta
apenas alianças ideológicas.

Onda democrática
A eleição do presidente Luiz

Inácio Lula da Silva, na opinião
de Aldo Rebelo, deflagrou uma
“onda democrática” na Améri-
ca do Sul. Ele ressaltou que, de-
pois de 2002, os eleitorados de
países como Argentina, Uru-
guai, Venezuela e Bolívia opta-
ram por governos de perfil mais
democrático.

Aldo afirmou ainda que a
América do Sul foi a região que
manteve por mais tempo pro-
gramas ortodoxos de economia,
o que acabou provocando uma
reação da população em busca

Crise pode fortalecer democracia
de novas alternativas econômi-
cas e, conseqüentemente, de
novos governos. Ele acredita
que os candidatos sul-america-

nos que dispu-
tarão eleições
em 2006 terão
que considerar
essa aspiração
popular por
programas mais
democráticos e
economias mais
justas.

Sobre a possibilidade de uma
candidatura sua à vice-presi-
dência da República, na chapa
de Lula em 2006, o deputado
disse que sua prioridade é a Pre-
sidência da Câmara e o traba-
lho legislativo.

Participação popular
Ao defender o fortalecimen-

to dos mecanismos de democra-
cia direta, como o referendo e o
plebiscito, o presidente da Câ-
mara admitiu que o Congresso
poderá convocar uma consulta
popular sobre o aborto. O assun-
to, segundo ele, é polêmico e ca-
paz de dividir opiniões “inde-
pendentemente de ideologia, re-
ligião ou classe social”. A con-
sulta está prevista para 2007 em
projeto de decreto legislativo
(PDC 1.832/05) do deputado Os-
mânio Pereira (PTB-MG), que
tramita na Câmara.

Durante a entrevista, Aldo
Rebelo assistiu a uma reporta-
gem sobre a participação dos
brasileiros nos trabalhos da Câ-
mara em 2005. O parlamentar
considerou “muito boa” a suges-
tão de um telespectador de que
os deputados façam incursões
pelo País para mostrarem dire-
tamente à população os traba-
lhos da Casa. Ele informou ain-
da que já há estudos para que a
TV Câmara passe a ser transmi-
tida por canal aberto. Segundo
Aldo, a decisão ainda depende
de disponibilidades técnicas.

ENTREVISTA

Programa Expressão Nacional da TV Câmara entrevista Aldo

O presidente Aldo Rebelo defendeu a retomada
do crescimento econômico e disse que essa é a me-
lhor forma de garantir um aumento justo para o
salário mínimo. “Não creio que exista má vontade
para aprovar um salário mínimo
maior, o que existe são dificulda-
des em outros setores”, avaliou.

Ele ressaltou que o sistema
previdenciário é um dos princi-
pais obstáculos a um aumento
maior para o mínimo, especial-
mente nos pequenos municípi-
os. E frisou que as pequenas pre-
feituras, por terem arrecadações
insuficientes, tornam-se depen-
dentes de repasses dos governos estaduais e federal.

De qualquer maneira, segundo Aldo, o Brasil tem
condições de crescer mais do que a China, a Índia, a
Rússia e a Argentina, por exemplo. Isso não aconte-
ce, na avaliação do presidente, devido à atual política
econômica, “que confia pouco em nossa capacidade
e potencialidade de crescimento”.

Juros x crescimento
Aldo considerou as atuais taxas de juros

como o principal fator inibidor do crescimen-
to do País, e disse acreditar que o Brasil estaria
crescendo sem o risco de elevar as taxas infla-
cionárias se fosse adotada uma política de ju-
ros mais realista. “Um país que adota taxas de
juros tão altas como as praticadas nos últimos
anos no Brasil poderia testar outra política que

Presidente da Câmara defende volta do crescimento

O Brasil tem condições de
crescer mais. Isso não

acontece devido à atual
política econômica, que
confia pouco em nossa

capacidade e
potencialidade

estimulasse o crescimento”, argumentou.
Aldo Rebelo disse que, embora nos últimos anos

a taxa de geração de empregos tenha subido de 10
mil para 100 mil ao mês, os índices de desenvolvi-

mento econômico ainda são tími-
dos. “O futuro político do Brasil
pertencerá às forças políticas que
tiverem a ousadia de unir a socie-
dade em torno de um projeto de
crescimento. O País está prepara-
do materialmente e espiritualmen-
te para a expansão e a melhor dis-
tribuição de suas riquezas”, afirmou.

Reforma Tributária
O presidente assinalou ainda

que as divergências entre os estados de São Paulo e de
Goiás impediram que a Câmara colocasse em pauta a
unificação do ICMS como parte da Reforma Tributária.
“São estados governados pelo mesmo partido, mas mes-
mo assim não houve acordo. O fato é que alguns estados
oferecem renúncias fiscais e São Paulo não adota essa
política, e essa situação cria conflitos”, avaliou.

Aldo Rebelo defendeu também o fortalecimen-
to dos municípios brasileiros, inclusive com maio-
res repasses de recursos. “Para os cidadãos, os mu-
nicípios são as únicas referências permanentes na
administração pública; os estados são abstrações”,
justificou. “Como o Brasil é muito grande, até as
capitais dos estados ficam distantes da população.
O fortalecimento dos municípios é fundamental
para a democracia”, ressaltou.

SALU PARENTE

Aldo Rebelo criticou a dis-
paridade de salários no servi-
ço público. Segundo ele, os
“fossos indesejáveis” entre sa-
lários de diferentes poderes
são muitas vezes provocados
por decisões corporativistas. O
ideal para garantir a qualidade
do serviço público, para Aldo,
seria que todos os servidores

Critica às diferenças salariais no serviço público e defesa dos professores
fossem bem remunerados.

“Às vezes, determinadas
corporações tentam substituir
o papel do Congresso Nacio-
nal”, disse ele, ao comentar a
recente decisão do Tribunal de
Contas da União (TCU) de per-
mitir que alguns servidores pú-
blicos incorporem aos seus sa-
lários as gratificações pelo exer-

cício de cargos de confiança.
Aldo reconheceu, porém,

que o TCU é um órgão sério
que trabalha pelos interesses
do País. “De qualquer forma, te-
nho receio de que, diante da
perda de credibilidade da clas-
se política, determinadas cor-
porações caiam na tentação de
tentar substituir o poder legíti-

mo para legislar”, ponderou.
Salário dos professores
O presidente da Câmara tam-

bém defendeu melhores salári-
os para os professores. Para ele,
existe uma correspondência en-
tre a qualidade do ensino e a
qualidade da remuneração do
magistério. “A educação era me-
lhor quando os professores ti-

nham melhores remunera-
ções”, afirmou.

O deputado disse ainda
que o que está na pauta de
votações da Câmara busca
valorizar a educação. “E a va-
lorização da educação tem
como pressuposto a valori-
zação material do professor”,
acrescentou o presidente.
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A principal dessas modifica-
ções foi sugerida pela Medida
Provisória (MP) 251/05, conhe-
cida como MP da Escola de Fá-
brica, que concedeu uma bolsa-
permanência aos estudantes que
recebem bolsas integrais do
ProUni que estudem em perío-
do integral. A medida foi apro-
vada em agosto e transformada
na Lei 11.180/05, no mês seguin-
te. No próximo ano, quando a
medida será efetivamente im-
plantada,  cerca de 4 mil estu-
dantes serão beneficiados com
bolsas de até R$ 300. No texto
aprovado, o relator, deputado
Antonio Carlos Biffi (PT-MS),
acrescentou a exigência de apro-
veitamento e freqüência míni-
mos a serem exigidos do estu-
dante como critérios para
concessão, distribuição, ma-
nutenção e cancelamento de
bolsas. A medida pretende fa-
vorecer os estudantes que, por
estudarem em tempo integral,
não podem trabalhar e con-

tribuir para a renda familiar.
Regularidade fiscal
A Lei 11.128/05, sancionada

em junho, originou-se da MP
235/05, e exige a comprovação
do pagamento de tributos pelas
instituições de ensino superior
participantes do programa. A
medida estabelece que quem deve
prestar contas deverá ser a enti-
dade mantenedora da instituição
de ensino superior, já que as ins-
tituições de ensino são represen-
tadas juridicamente pelas suas
mantenedoras. A lei atinge tri-
butos e contribuições federais
administrados pela Secretaria da
Receita Federal. A comprovação
deve ser apresentada ao fim de
cada ano, sob pena de desvincu-
lação do programa. No caso das
instituições que aderiram neste
primeiro ano do programa, o en-
vio dos comprovantes pode ser
feito até 31 de dezembro.

O ProUni concede isenção
do Imposto de Renda, da Con-
tribuição Social sobre o Lucro

Líquido (CSLL), da Contribui-
ção para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e do
Programa de Integração Social
(PIS) em troca da concessão de
bolsas integrais e parciais a es-
tudantes de baixa renda. As ins-
crições para instituições se ins-
creverem no programa se encer-
raram no dia 16, com um total
de 1.388 instituições inscritas
em todo o País. Para o primeiro
processo seletivo, relativo ao
exercício de 2005, inscreveram-

se cerca de 1.100 instituições
brasileiras.

Ao texto original do Poder
Executivo, o Plenário acrescen-
tou emenda do deputado Eduar-
do Paes (PSDB-RJ), que esten-
de o direito de requerer a bolsa
parcial aos estudantes que cur-
saram o ensino médio em insti-
tuições privadas com bolsa par-
cial. A lei de criação do progra-
ma previa o acesso somente aos
estudantes beneficiados com
bolsa integral no ensino médio.

Se o sucesso de um programa social pode ser comprova-
do pelas estatísticas, o programa Universidade Para To-

dos pode ser um bom exemplo. Instituído pela Lei 11.096/
05, do Poder Legislativo, e sancionada em janeiro deste
ano, o ProUni oferecerá, para 2006, 130 mil bolsas, 12
mil a mais que na primeira edição. Desse total, já estão
confirmadas 90 mil concedidas no primeiro semestre de
2006. Já no primeiro ano de implantação, o programa so-
freu modificações que ajustaram sua regulamentação e
ampliaram o acesso dos estudantes, como as leis 11.128/
05 e 11.180/05.

Projeto nascido no Legislativo já
beneficia 130 mil universitários

Na Câmara, um artigo pro-
vocou polêmica na votação das
emendas do Senado ao proje-
to de lei de conversão dos de-
putados oferecido à MP 213/04,
que criou o ProUni. O artigo foi
vetado quando da sanção da
matéria pelo presidente da Re-
pública. Na justificativa do veto,
o Ministério da Fazenda argu-
mentou que a redação final do
Congresso estendia às man-
tenedoras a isenção de tribu-
tos sem estabelecer, de forma
clara, que o benefício estaria
submetido às condições do
programa. Isso provocaria de-
mandas judiciais com o obje-
tivo de ampliar a aplicação da
isenção a outras atividades

exercidas pela beneficiária,
como as vinculadas aos ensi-
nos fundamental e médio.

A MP 235/05 retomou ain-
da a exigência da comprova-
ção da quitação de tributos e
contribuições federais anterio-
res à concessão da isenção
dentro do programa, mas per-
mitiu que seja feita até 31 de
dezembro de 2005 para as ins-
tituições integradas ao ProUni
até essa data. Se não compro-
varem a quitação nas condi-
ções estabelecidas, as institui-
ções poderão ser desvincula-
das do programa, sem prejuí-
zo para os estudantes benefi-
ciados e sem ônus para o po-
der público.

Para o ano de 2006, as ins-
crições ao ProUni foram aber-
tas no dia 12 de dezembro e
se encerram em 2 de janeiro.
Já na primeira semana, até o
dia 16 de dezembro, houve
cerca de 500 mil inscrições.
No total, o primeiro ano do
ProUni recebeu 343 mil ins-
crições. Das 90 mil bolsas
que serão oferecidas no pri-
meiro semestre, o estado de
São Paulo será o mais bene-
ficiado, com cerca de 27 mil
bolsas, entre integrais e par-
ciais. O estado com menos
bolsistas será o Acre, com
166 bolsas. Para 2004, as
bolsas foram concedidas
anualmente, em vez de serem
distribuídas semestralmente.
São Paulo recebeu 35.652 bol-
sas e o Acre, 111 bolsas. Pode
se candidatar ao ProUni o es-
tudante que tiver participado

do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) referente ao
ano de 2005 e atingido pelo
menos a nota de corte, que
ainda não foi definida mas
deve ser igual à do ano pas-
sado: 45 pontos. Não são con-
sideradas as notas de exa-
mes anteriores. Os resulta-
dos são usados como critério
para a distribuição das bol-
sas. Assim, os estudantes
com melhor desempenho te-
rão mais chance de escolher
o curso e a instituição.

Ao realizar a inscrição, o
candidato terá cinco opções
de cursos e instituições, po-
dendo mudar a sua escolha
até o dia 2 de janeiro de 2006.
As inscrições são feitas exclu-
sivamente pela Internet, na
página eletrônica do ProUni
(http://prouni-inscricao.mec.gov.br/
prouni)

Programa exige
participação no Enem

Isenção de tributos  gerou polêmica

BRUNO SPADA/UNB AGÊNCIA

Cerca de 130 mil universitários devem participar do programa em 2006

O primeiro-secretário da
Câmara, deputado Inocên-
cio Oliveira (PL-PE), apre-
sentou o projeto de lei 6.443/
05 que dispõe sobre a cria-
ção da Fundação Universi-
dade Federal do Agreste, no
estado de Pernambuco. De
acordo com o texto, a univer-
sidade terá sede em Carua-
ru e campi avançado nas ci-
dades de Belo Jardim, Pes-
queira, Bezerros, Limoeiro e
Garanhuns. A fundação de-
verá abrigar cursos em dife-
rentes ramos, como Agrono-
mia, Veterinária, Medicina,
História, Geografia, Enge-
nharia Hidráulica e Sociolo-
gia Rural, e outros voltados
para as potencialidades re-
gionais.

Na opinião do parlamen-
tar, o reencontro do Brasil
com as práticas democráti-
cas e com a estabilidade
econômica estimula novas
iniciativas e uma delas, a
seu ver, é a interiorização do
ensino universitário. No
caso de Pernambuco, o de-
putado lamentou que o es-
tado se mantenha como
exemplo de elitização do en-
sino superior. “Suas univer-
sidades públicas estão
concentradas no Recife,
para onde se deslocam
anualmente milhares de
moças e rapazes que saem
do interior em busca da ca-
pacitação profissional”, dis-
se.

Na avaliação de Inocên-
cio, além de diminuir as
chances dos jovens com
menor poder aquisitivo, sem
condições de se manterem
na capital ou nas megalópo-
les, esse fato repercute ne-
gativamente nos setores
econômico e social. “Afasta
da origem muitos que ali
produzem e que vão pressi-
onar, no grande centro, a de-
manda por emprego e mo-
radia, impondo ao poder pú-
blico investimentos infinita-
mente superiores aos ne-
cessários à implantação de
universidades em regiões
populacional e economica-
mente estratégicas”, justifi-
cou. Depois de observar que
a população de Pernambu-
co, na faixa etária dos 17 aos
21 anos, cresce em média
4,5% por ano, Inocêncio de-
fendeu a criação da univer-
sidade do agreste, bem
como a universidade do ser-

Inocêncio defende
universidade

para o agreste
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Deputados querem prioridade à juventude
A estruturação das políticas

públicas voltadas para a juven-
tude – população entre 15 e 29
anos – é um dos temas que con-
tinuará mobilizando a atenção
dos deputados no próximo se-
mestre. Parlamentares inte-
grantes das comissões especiais
que analisam as propostas rela-
cionadas ao tema tentarão in-
cluir, na pauta da convocação
extraordinária, a votação do
Projeto de Lei 4.603/04. O PL
foi aprovado neste mês na Co-
missão de Educação e Cultura,
mas ainda precisa ser analisado
pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania antes
de ser votado pelo Plenário.

O projeto, que define o ano
de 2006 como o Ano da Juventu-
de, é uma das matérias relacio-
nadas à proteção dos direitos
dos jovens que tramitaram na
Casa em 2005. Também estão
em análise a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 138/
03, que inclui na Constituição
a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da ju-
ventude; o PL 4.530/04, que
institui o Plano Nacional da Ju-
ventude; e o PL 4.529/04, que
cria o Estatuto da Juventude.

Plano Nacional
As políticas públicas para os

48 milhões de brasileiros entre
15 e 29 anos incluem o Estatu-
to e o Plano Nacional da Juven-
tude, medidas previstas nos
projetos de lei 4.529/05 e 4.530/

05, respectivamente. As duas
propostas foram elaboradas pela
Comissão Especial de Políticas
Públicas para a Juventude, que
concluiu seu trabalho em novem-
bro do ano passado, e permane-
cem em análise pela Câmara.

A comissão especial destina-
da a analisar o PL 4.530/05 foi
instalada em junho deste ano e
o relatório deve ser apresentado
até a primeira quinzena de abril
de 2006. O relator da matéria,
deputado Reginaldo Lopes (PT-
MG), acredita que o plano de-
cenal deverá ser votado ainda
no primeiro semestre do próxi-
mo ano. O Estatuto aguarda a
instalação da comissão especial
para sua análise.

O Plano Nacional da Juven-
tude estabelece objetivos para os
próximos 10 anos nas áreas de

educação, trabalho, saúde, es-
porte, cidadania, organização,
produção cultural, desenvolvi-
mento tecnológico e comuni-
cação. O plano contempla ain-
da metas para diminuir as difi-
culdades de jovens negros, in-
dígenas, portadores de deficiên-
cia, homossexuais, mulheres e
habitantes das zonas rurais. Já
o Estatuto da Juventude com-

SUBSTITUTIVO

A comissão especial que
analisou a PEC 138/03, que
inclui na Constituição a prote-
ção dos direitos econômicos,
sociais e culturais da juventu-
de, foi criada em novembro de
2004 e aprovou o substitutivo
da relatora, deputada Alice
Portugal (PCdoB-BA), no dia
23 de novembro de 2005. O
texto da relatora consolidou as
propostas do autor da PEC,
deputado Sandes Júnior  (PP-
GO), com as da PEC 394/05,
apresentada em novembro
de 2004 pela Comissão Es-
pecial das Políticas Públicas
para a Juventude, com rela-
toria do deputado Reginaldo
Lopes (PT-MG).

A matéria já está pronta
para ser incluída na pauta do
plenário e deverá ser votada
em dois turnos. O substitutivo
prevê a criação do Estatuto da
Juventude, destinado a regu-
lar os direitos desse segmen-
to da população, e a implan-
tação do Plano Nacional da
Juventude, de duração dece-
nal, que deverá articular as
várias esferas do poder públi-
co para a execução de políti-
cas destinadas ao jovem.

Além disso, o texto apro-
vado determina a criação de
Unidades de Referência Ju-
venil, com pessoal especi-
alizado na área de hebeatria
(tratamento clínico de doen-
ças do jovem, cujo nome de-
riva de Hebe, a deusa grega
da juventude). Para a relatora
da PEC, “os jovens são sujei-
tos de direitos, com especifi-
cidades da sua condição ju-
venil, com características sin-
gulares que demandam po-
sicionamentos da sociedade
e do poder público”.

A proposta inclui a proteção
dos direitos civis e políticos, in-
dividuais e coletivos, como o di-
reito à vida digna, à saúde e ao
acesso à educação, ao traba-
lho, à cultura, ao lazer, à plena
participação social e política, à
informação e ao meio ambien-
te ecologicamente equilibrado.
O objetivo da PEC 138, segun-
do Alice Portugal, é “incluir os
jovens nas políticas do Estado
brasileiro, preservando suas
diferenças para que sejam pro-
tagonistas na solução dos
seus próprios problemas e
para que possam exercer ple-
namente a sua cidadania”.

Conferência  em março

PEC sobre direitos
está pronta para
ir a Plenário

plementa os objetivos do plano
ao definir os direitos básicos do
jovens e as obrigações da famí-
lia, da sociedade e do Estado.

Para o relator, o ponto prio-
ritário das políticas para juven-
tude é a Educação. As três ações
mais importantes devem garan-
tir, além da educação, o direito
à preparação para o trabalho e
ao tempo livre, com atividades
de cultura e de desporto, entre
outras. “Sabemos que o ócio
criativo é condicionante para
a boa educação”, explicou o
parlamentar.

Tanto Reginaldo Lopes, quan-
to o presidente da comissão espe-
cial, deputado Lobbe Neto
(PSDB-SP), acreditam que a im-
portância do plano é o estabele-
cimento de uma política de Esta-
do, e não mais de Governo. “A
idéia do plano é estabelecer me-
tas para 10 anos, ou seja, para mais
de um governo. Metas que serão
importantes não só para o Gover-
no Federal, mas para estados e mu-
nicípios”, ressaltou Lobbe Neto.

Reunião preparatória para os eventos do Parlamento Jovem, realizado em novembro

ELTOM BOMFIM

Nos dias 30 e 31 de março, a comissão que analisa o Plano
da Juventude realizará a Conferência Nacional da Juventude
para discutir o substitutivo ao projeto que será elaborado pelo
deputado Reginaldo Lopes. Participarão do encontro os 351
delegados estaduais escolhidos nas 27 conferências estadu-
ais realizadas neste ano pela comissão, os 60 integrantes do
Conselho Nacional da Juventude e mais 100 convidados, entre
parlamentares, representantes de prefeituras e conselhos mu-
nicipais, especialistas de diversas áreas e integrantes de orga-
nizações não-governamentais.

Começa a funcionar, em
dezembro de 2006, o Parla-
mento do Mercosul. Os pre-
sidentes dos países integran-
tes do bloco (Brasil, Argenti-
na, Uruguai, Paraguai) assi-
naram, no início deste mês, o
protocolo que estabelece as
normas de criação desse par-
lamento. O ato aconteceu
durante a reunião de cúpula
que garantiu a entrada da Ve-
nezuela no Mercosul. Além
de contar com a representa-
ção das quatro nações já in-
tegrantes, está certa a parti-
cipação de parlamentares ve-
nezuelanos no futuro Con-
gresso regional.

Segundo o secretário-ge-
ral da Comissão Parlamen-
tar Conjunta do Mercosul,

Parlamento do Mercosul começa a funcionar em 2006
deputado Dr. Rosinha
(PT-RS), um dos prin-
cipais objetivos do Par-
lamento é o de cons-
truir uma comunidade
sul-americana de na-
ções capaz de competir
com outros blocos. “O
Mercosul é o principal
bloco da América do
Sul com capacidade de inter-
venção na política internacio-
nal”, avaliou Dr. Rosinha.

O Parlamento do Mercosul
terá sede permanente na capi-
tal uruguaia e, nos quatro pri-
meiros anos, será integrado por
18 parlamentares de cada país,
todos indicados. A partir de
2010, os parlamentares passarão
a ser escolhidos por eleição di-
reta e a representação deixará de

ser paritária. As elei-
ções obedecerão ao ca-
lendário eleitoral de
cada país. Apenas em
2014, conforme o
protocolo, as eleições
para o Parlamento se-
rão simultâneas em
todos os países.

O número de cadei-
ras no novo Parlamento será
proporcional ao Produto Inter-
no Bruto (PIB) de cada nação.
Apesar de representar a constru-
ção de uma força política no blo-
co sul-americano, o Parlamento
não poderá criar leis nem vetar
as decisões adotadas no Conse-
lho de Ministros do bloco.

Atribuições
Segundo Dr. Rosinha, algumas

das atribuições do Parlamento

serão: requisitar documentos,
convidar autoridades, abrir es-
paço para participação da soci-
edade e criar comissões temáti-
cas. “Os parlamentares do blo-
co vão colaborar na integração
e na construção da cidadania
do Mercosul”, disse.

Os parlamentares presen-
tes ao encontro em Montevi-
déu reuniram-se por dois dias
para, entre outros temas,
aprovar o orçamento do blo-
co para 2006 e discutir o acor-
do do Mercosul com a União
Européia. Além disso, estive-
ram em um seminário sobre a
participação popular no blo-
co econômico. Todos os temas
estão relacionados aos traba-
lhos que serão desenvolvidos
pelo novo Parlamento.
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Aprovada PEC sobre
número e despesa

com vereadores
A Comissão de Constituição

e Justiça e de Cidadania apro-
vou, na semana passada, a ad-
missibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
333/04, que estabelece nova
composição e novos limites de
gastos para as câmaras muni-
cipais. A PEC foi apresentada
pelo deputado Pompeo de Mat-
tos (PDT-RS) e relatada pelo
deputado Roberto Magalhães
(PFL-PE).

De acordo com a proposta,
as despesas das câmaras de
vereadores serão limitadas em
seis faixas, dependendo do ta-
manho da população. Atual-
mente, a Constituição enquadra
esses gastos em faixas que va-
riam de 5% a 8% da receita to-
tal do município (incluindo as
transferências constitucionais
recebidas da União e dos esta-
dos). Por esse critério, uma ci-
dade com até 100 mil habitan-
tes, por exemplo, obedece ao
limite de 5%.

A proposta também institui
novos parâmetros para a com-
posição das câmaras munici-
pais. São criadas 25 faixas para
a definição da quantidade de
vagas. De acordo com a respec-
tiva população, o município pode
ter entre 7 e 55 vereadores.

Pela atual legislação, o cál-
culo do número de vereadores
é baseado em resolução apro-
vada em 2003 pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), que
cortou 8,5 mil vagas nas câma-
ras de todo o País.

A proposta tramita apensa-
da às PECs 375, 396, 397, 449
e 468, todas de 2005. Elas se-
rão analisadas por uma co-
missão especial de deputa-
dos, que poderá consolidá-las
em um único texto. Em segui-
da, a matéria será submetida
ao Plenário.

Em audiência pública
na Comissão da Amazô-
nia, Integração Nacional
e Desenvolvimento Regi-
onal, o presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística
(IBGE), Eduardo Pereira
Gomes, afirmou que a
contagem da população a
ser feita em 2005 foi adi-
ada para 2007 em razão de
restrições orçamentárias.
Com isso, os municípios
só terão dados oficiais
para recebimento do
Fundo de Participação
dos Municípios (FPM)
pela União, que se baseia
no número de habitantes,
em 2008.

“Em 2003, o IBGE enviou
proposta para realização da
contagem em 2005, mas não
havia dotação orçamentária.
Fizemos o mesmo em 2004, e
também não havia recursos.
Somente neste ano consegui-
mos que o Ministério do Pla-
nejamento aprovasse o projeto
de contagem da população, que
deverá ser incluído no Orça-
mento do próximo ano”, escla-
receu Nunes.

A previsão do projeto é de

IBGE atribui atraso na contagem
da população à falta de recursos

A Câmara analisa Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição 474/05, do deputado
Clóvis Fecury (PFL-MA),
que amplia a composição do
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM). Segundo
a proposta, toda a arrecada-
ção da União com impostos
e contribuições passarão a
integrar os recursos federais
destinados ao FPM. A PEC
exclui apenas as contribui-
ções previdenciárias inci-
dentes sobre a folha salarial.

Atualmente, o fundo é
constituído por 22,5% do
Imposto de Renda e do Im-
posto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI). A PEC não
muda o percentual de recur-
sos que a União destina ao
FPM, mas, como estabelece

novas fontes de recursos, na
prática, aumenta os valores que
são repassados para os municí-
pios. Parte da arrecadação de
contribuições como a Cide e a
CPMF, por exemplo, passaria a

Fundo de Participação dos Municípios pode ter mais
verbas

compor os recursos federais
destinados ao fundo.

Distribuição de receitas
Fecury argumentou que a

União tem aumentado e criado
tributos sem partilhá-los com

OTÁVIO PRAXEDES

Eduardo Pereira Nunes, presidente do IBGE, e o deputado Júnior Betão

os municípios. O volume
atual de recursos, em sua opi-
nião, é insuficiente para aten-
der as demandas financeiras
dos municípios. Ele alertou
que a situação piora em razão
da progressiva desvinculação
de recursos orçamentários da
União, que reduz o montante
a ser destinado às prefeituras.

Estudo da Receita Fede-
ral em 1996 apontou que, de
toda a arrecadação tributária
do País, após as transferênci-
as, a União ficou com 55%; os
estados, com 28%; e os muni-
cípios, com 17%. Com a cria-
ção de contribuições – que
não são dividida com os de-
mais entes federativos –, esti-
ma-se que o percentual do go-
verno central na arrecadação
total esteja na casa dos 70%.

dados mais condizentes
com a realidade.

Quanto ao repasse
dos fundos, ele defen-
deu que os cálculos
deixem de ser feitos
por faixas populacio-
nais. Como as conta-
gens anuais são feitas
por estimativas que
não fornecem núme-
ros precisos, alguns
municípios deixam de
ser incluídos em faixas
de maior recebimento
do fundo por não pos-
suírem, por exemplo,
mais 13 habitantes, o
que estaria na margem
de erro da contagem.

que a contagem custe R$ 538
milhões, que deverão ser apli-
cados em quatro anos. Entre-
tanto, para os gastos iniciais o
IBGE conta com a aprovação de
três projetos que tramitam no
Congresso. O primeiro prevê a
alocação de R$ 11 milhões para
o planejamento da contagem e
do censo ainda em 2005. O se-
gundo pede a inclusão de R$ 85
milhões na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) para 2006. O
terceiro projeto permite ao IBGE

o recebimento de R$ 20,44 mi-
lhões para cumprir compromis-
sos contratuais para despesas a
serem feitas no próximo ano.

Mudanças
Eduardo Pereira Nunes de-

fendeu mudanças tanto nas
contagens quanto no repasse do
FPM pela União. No caso das
contagens, ele sugeriu a criação
de novas estratégias e metodo-
logias para que o censo deixe de
ser decenal para ser anual, o que
possibilitará a apresentação de

Em dezembro, prefeitos “com a corda no pescoço” fizeram manifestação nas galerias do
plenário da Câmara (foto) e no Salão Verde, pedindo mais verbas para os municípios

ANA ISABEL

O vice-presidente da Comis-
são da Amazônia, deputado Jú-
nior Betão (PL-AC), disse con-
cordar com mudanças tanto nas
contagens quanto no repasse
do FPM pela União. Entretanto,
o parlamentar acha que deve ser
encontrada uma forma de com-
pensação para os repasses fei-
tos aos municípios até 2008,
quando será possível a divulga-
ção da real situação populacio-
nal de cada um deles.

Compensação

A PEC estabelece os se-
guintes percentuais de despesa
para os legislativos municipais:

7,5% para municípios com po-
pulação de até 100 mil habitan-
tes;

6,5% para municípios com po-
pulação de mais de 100 mil até
250 mil;

5,5% para municípios com po-
pulação de mais de 250 mil até
500 mil;

5% para municípios com po-
pulação de mais de 500 mil até
1,5 milhão;

4,5% para municípios com po-
pulação de mais de 1,5 milhão até
3 milhões;

e 4% para municípios com
população acima de 3 milhões de
habitantes.
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A comissão especial encar-
regada do Projeto de Lei
2.316/03, do deputado Eduar-
do Gomes (PSDB-TO), que
institui o Código Brasileiro de
Combustíveis, elegeu na se-
mana passada para presiden-
te o deputado Simão Sessim
(PP-RJ) . Eduardo Gomes
lembrou que em maio de
2003 foi constituída uma Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) para “investigar
operações no setor de com-
bustíveis, relacionadas com a
sonegação dos tributos, máfia,
adulteração e suposta indús-
tria de liminares”. Segundo o
deputado, os dados levanta-
dos pela CPI serviram para
mostrar a necessidade do
novo código.

A comissão especial é
composta pelos integrantes
das Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço
Público; de Defesa do Con-
sumidor; de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sus-
tentável; de Economia, In-
dústria e Comércio; de Mi-

nas e Energia; de Finanças
e Tributação; e de Consti-
tuição e Justiça e de Cida-
dania. A definição do rotei-
ro dos trabalhos ficou para a
próxima reunião, marcada
para fevereiro, na qual de-
verão ser eleitos os três vice-
presidentes, e provavelmen-
te será designado o relator.

Consumidor
O projeto estabelece o

Código Brasileiro de Com-
bustíveis, com normas para
a proteção do consumidor de
combustíveis líquidos deri-

vados de petróleo, álco-
ol combustível, solven-
tes e demais combustí-
veis automotivos, quan-
to a preço, qualidade e
oferta de produtos. Esta-
belece também requisitos
mínimos, de caráter eco-
nômico e social, para o in-
gresso na atividade de
distribuição, revenda va-
rejista e retalhista, expor-
tação e importação des-
tes produtos, inclusive
para a formulação de
combustíveis líquidos. A

proposta torna obrigatória a
adição de marcador aos Pro-
dutos de Marcação Obrigató-
ria (PMC).

A Agência Nacional de
Petróleo (ANP), pelo proje-
to, fica responsável pela im-
plementação e fiscalização
desta futura lei, em especi-
al no que se refere às condi-
ções econômicas, técnicas,
operacionais, jurídicas e fis-
cais para o ingresso na ati-
vidade; à disciplina da ex-
ploração e execução dos ser-

viços autorizados, inclusive
quanto ao estabelecimento
de cotas de comercialização
de produtos; à especificação
e qualidade técnicas de bens
e produtos; e ao desenvolvi-
mento, aperfeiçoamento,
transferência, util ização,
adoção e divulgação de tec-
nologias adequadas. Todas
as autorizações, habilitações
e registros serão outorgados
pela ANP a pessoas jurídi-
cas constituídas de acordo
com as leis brasileiras.

Práticas irregulares
 Eduardo Gomes explicou

que o código proposto inclui
regras claras para o trata-
mento da qualidade dos
combustíveis, dos direitos
dos  consumidores ,  e  do
combate  à  concorrência
desleal no setor,  que em
2002 comercializou um to-
tal de 75,5 bilhões de litros
de combustíveis, dos quais
48 bilhões de litros somen-
te em postos revendedores,
com um faturamento de
cerca de R$ 99 bilhões.

Comissão analisa Código de Combustíveis

O fornecedor
que levar um títu-
lo a protesto pode-
rá passar a ter a
responsabilidade
de cancelá-lo, no
prazo de dez dias,
a partir da quita-
ção. É o que deter-
mina o Projeto de Lei 6.007/
05, apresentado pelo deputa-
do Max Rosenmann
(PMDB-PR), que acrescen-
ta artigo à Lei 8.078/90. O
texto prevê também que o
cancelamento seja efetuado
a pedido do devedor, desde
que cumpridas todas as exi-
gências legais, caso não seja
solicitado pelo fornecedor no
prazo estipulado.

O deputado explicou que
o objetivo é proteger o con-
sumidor que quita seu dé-
bito após ter sido protesta-
do. “Dele são cobradas to-
das as taxas de juros, corre-
ção monetária, os valores

dos emolumentos
e serviços de co-
brança, razão pela
qual àquele que
procedeu ao pro-
testo do título, e
deu quitação,
deve competir a
responsabilidade

de pedir o cancelamento do
protesto”.

“Podemos assim coibir fa-
tos deprimentes, ou que pos-
sam causar constrangimen-
to ao consumidor, nas di-
vergências entre as infor-
mações dos bancos de da-
dos de proteção ao crédito
e as certidões positivas ex-
pedidas pelos tabelionatos
de protesto”, acrescentou.

Sujeito à análise conclu-
siva, o projeto será votado pe-
las comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria
e Comércio; de Defesa do
Consumidor; e de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.

Projeto garante cancelamento de
dívidas quitadas por consumidor

A Câmara
analisa o Projeto
de Lei 6.088/05,
do deputado
Alexandre Car-
doso (PSB-RJ),
que autoriza as
empresas a efetu-
arem o pagamen-
to em espécie do auxílio-
alimentação. A proposta
altera a lei que trata do
programa de alimentação
do trabalhador (6.321/76).

O autor argumentou
que a concessão do bene-
fício na forma de tíquete
prejudica o trabalhador.
“Muitos empregados ven-
dem esses tíquetes por um
valor inferior ao de face
na expectativa de com-
plementar a sua renda”,
disse. Além disso, lem-

brou que os ser-
vidores  públ i -
cos já recebem
o benefício em
espécie.

De acordo com
o projeto, o dinhei-
ro a mais que o tra-
balhador vai rece-

ber não terá natureza sala-
rial e não constituirá base
de cálculo da contribui-
ção previdenciária nem
do FGTS. A proposta foi
apensada ao PL 980/03,
do deputado Muri lo
Zauith (PFL-MS). Am-
bos tramitarão nas comis-
sões de Trabalho, de Ad-
minist ração e  Serviço
Público; e de Constitui-
ção e Justiça e de Cida-
dania.  Depois,  seguem
para o plenário.

Auxílio-alimentação
pode ser pago em espécie

Segundo a Agência Naci-
onal de Petróleo (ANP), as
principais práticas irregulares
no setor, que o código busca
combater, são as seguintes:
1) no caso da gasolina: mis-
tura de gasolina com solven-
tes diversos; aumento da
quantidade de álcool anidro na
gasolina; contrabando de ga-
solina e solventes, por via ter-
restre e marítima; roubo de
cargas, que alimenta também
o sistema de adulteração. 2)
no caso do álcool hidratado:
sonegação de ICMS e PIS/Co-
fins por distribuidoras; hidra-
tação do álcool anidro; venda
“casada” álcool/gasolina, ala-
vancando vendas de gasolina
de sonegadores. 3) no caso
do diesel: sonegação em fun-
ção da carga tributária de
ICMS diferenciada entre os es-
tados; grandes consumidores
revendendo diesel com sone-
gação de ICMS; venda irregu-
lar de diesel interior em gran-
des cidades.

As principais distorções
do mercado, também se-
gundo a ANP, são: contesta-
ções na Justiça; contestação
na regulamentação, e difi-
culdade de fiscalização pela
insuficiência de fiscais; so-
negação de impostos; adul-
teração e contrabando.

“Essas distorções invia-
bilizam a competição entre
as empresas, reduzem a ar-
recadação dos estados e da
União, desestimulam novos
investimentos pelas empre-
sas sérias, lesam o consu-
midor e o contribuinte, enfra-
quecem o órgão regulador
e estimulam a corrupção e
o crime organizado”, disse
o deputado Eduardo Gomes.

Ele acrescenta que, no
caso do consumidor, além
da qualidade dos produtos,
o preço é extremamente re-
levante. Nesse caso, os prin-
cipais problemas são: a car-
telização; distorções nos pre-
ços de mercado pela obten-
ção de liminares; a sonega-
ção; a atuação de clandesti-
nos; e o roubo de cargas.

Abastecer um veículo com
combustível adulterado pode
gerar grandes prejuízos, que
começam com superaqueci-
mento do motor e perda de
potência e pode culminar pela
necessidade de retífica do mo-
tor, cujo custo varia de R$ 1 mil
a R$ 4 mil. O projeto tem trami-
tação ordinária e, após ser vo-
tado pela comissão, deverá ser
avaliado pelo Plenário.

Combate às
fraudes e à
sonegação

DIVULGAÇÃO
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Apesar de ser considerada a
mais moderna e ousada proposta
na área ambiental dos últimos
anos, o Projeto de Lei 4.776/05,
que institui o sistema nacional
de gestão florestal, recebeu críti-
cas de parlamentares, governa-
dores, ambientalistas e técnicos.
A comissão especial criada pela
Câmara para analisar a proposta
ouviu todos os segmentos inte-
ressados numa série de seminári-
os e audiências públicas. Resul-
taram dos debates 20 alterações
feitas pelo relator, deputado Beto
Albuquerque (PSB-RS), no tex-
to original encaminhado pelo
Executivo em fevereiro de 2005,
em regime de urgência.

“Analisamos todas as 313
emendas parlamentares e tive-
mos o cuidado de ouvir todos os
segmentos envolvidos e repre-
sentantes da sociedade, pois um
projeto dessa monta não pode-
ria ser analisado de forma fecha-
da”, destacou Beto Albuquerque.
O relator contou com o apoio
do presidente da comissão, de-
putado Miguel de Souza (PL-
RO), que também reforçou o
propósito de abrir a discussão
pública sobre o assunto, “o que
foi essencial para o aperfeiçoa-
mento do projeto”, ressaltou.

A instalação da comissão
ocorreu durante seminário
para discutir o assunto, pro-
movido pelas comissões da
Amazônia, Integração Nacio-
nal e de Desenvolvimento
Regional, de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentá-
vel; e pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis
(Ibama). Beto Albuquerque
disse ter tido especial cuidado
com os aspectos jurídicos, a
fim de adaptar o projeto às
normas vigentes do Direito
Ambiental, pois, segundo ex-
plicou, “não adianta criar leis
se elas tombam no primeiro
embate nos tribunais”.

Principais mudanças
Entre as principais mudan-

ças sugeridas por Beto Albu-
querque em seu substitutivo
está a restrição da participa-
ção de empresas e organizações
não-governamentais (ONGs)
estrangeiras nas licitações
para concessões florestais. As
ONGs estrangeiras só poderão
participar do processo caso se-
jam constituídas sob as leis

brasileiras e tenham sede e ad-
ministração no País.

Representantes de movi-
mentos ambientalistas defen-
deram a proibição total da par-
ticipação de empresas estran-
geiras nos processos de licita-
ção, mas a medida contraria a

A proposta ori-
ginal encaminha-
da pelo Executivo
estabelecia su-
cessivas renova-
ções para a ges-
tão de florestas
públicas até o pra-
zo máximo de 60
anos. O relator re-
duziu o período para 40 anos e
instituiu a realização de audito-
rias ambientais como requisito
para as empresas concessio-
nárias renovarem os contratos.
O texto estabelece ainda a ava-
liação obrigatória do sistema de
concessões após os primeiros
cinco anos, que será feita com
base em critérios técnicos, eco-
nômicos, sociais e ambientais.

Outra medida de ajuste po-
lítico evita a concentração eco-
nômica na concessão florestal.
“Em cada lote de concessão flo-
restal, o concessionário pode-
rá deter, individualmente ou em
consórcio, até dois contratos”,
explicou Beto Albuquerque.
Cada concessionário terá ain-
da um limite máximo de área
de concessão florestal, que
será calculado sobre a área das

Relator reduz prazo para concessão
e institui auditoria ambiental

unidades de manejo
disponíveis.

O relatório alterou
o conceito de “comu-
nidades locais” –
aquelas que terão
prioridade na dispu-
ta pela gestão das
área ocupadas. O
novo conceito é o

adotado pela Convenção da Di-
versidade Biológica, mundial-
mente aceito. A convenção, as-
sinada no Rio de Janeiro du-
rante a Eco-92, considera como
populações locais “habitantes
tradicionais e outros grupos hu-
manos, organizados por gera-
ções sucessivas, com estilo de
vida relevante à conservação e
à utilização sustentável da di-
versidade biológica”.

Segundo a nova redação
proposta pelo relator, caberá ao
poder público regularizar a pos-
se de comunidades locais so-
bre áreas tradicionalmente uti-
lizadas por elas para habitação
ou sobrevivência, “por meio de
concessão de direito real de
uso ou outra forma admitida em
lei, dispensada licitação”, expli-
cou Beto Albuquerque.

Divergências marcam encerramento da CPMI da Terra
Após dois anos de investi-

gações e debates polarizados
entre os parlamentares que in-
tegraram a Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito da
Reforma Agrária e Urbana, que
ficou conhecida como a CPMI
da Terra, o resultado foram dois
relatórios concorrentes e acir-
rados debates no plenário da
comissão. No dia 29 de novem-
bro, foi derrotado o relatório do
deputado João Alfredo (PSOL-
CE), que recomendava o indicia-
mento de lideranças da União
Democrática Ruralista (UDR).

Ao comentar o resultado da
votação, João Alfredo disse que

Combate à grilagem e ao
desmatamento

Com o objetivo de combater a grilagem e impedir a privatiza-
ção de terras públicas, a proposta do Executivo previa a disponi-
bilização de até 13 milhões de hectares de florestas da Amazônia
para concessão de uso sustentável. Segundo o Ministério do
Meio Ambiente, apenas 4% da exploração de madeira realizada
na Amazônia é certificada (autorizada legalmente), situação que
a implantação do sistema de gestão florestal pretende combater.

A derrubada de árvores na Amazônia chega a 23 mil quilôme-
tros quadrados por ano. A maior área devastada está no chama-
do “arco do desmatamento”, que compreende parte dos estados
do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Acre e Rondônia.
Nesse arco concentram-se 80% do desmatamento na Amazô-
nia. A pecuária extensiva é a atividade que mais provoca desma-
tamento, responsável por 80% do problema. Em seguida, está a
grilagem de terras públicas e a extração de madeira, com 15%, e
a agricultura, com 5%. As reservas indígenas são as áreas que
apresentam melhor estado de preservação.

• Fortalecimento do Ibama e de suas funções de fiscalização
ambiental das áreas florestais concedidas;
• Controle da aplicação dos recursos pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal;
• Intensificação do controle social do regime de concessão pro-
posto pelo Executivo;
• Simplificação dos procedimentos para as concessões florestais e
• Adequação do projeto às leis ambientais brasileiras já existen-
tes, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Protocolo de Quioto.

Outras modificações do substitutivo:

Debates na Câmara aperfeiçoam projeto

vestigações sobre o Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra
(MST). Lupion recomendou, ain-
da, que todas as denúncias con-
tra o MST sejam apuradas, além
de apresentar amplo diagnósti-
co sobre as fontes de financia-
mento do movimento, a aplica-
ção dos recursos e a responsa-
bilização de seus líderes “pelos
danos que causam”.

No texto de Lupion, o MST é
apresentado como “movimento
com pretensões políticas, que ata-
ca o modelo econômico oficial,
mas recebe financiamentos públi-
cos”. Na avaliação do deputado, as
atividades da organização não con-

dizem com os interesses públi-
cos, “o que não justifica o repas-
se de recursos da União”.

O relatório de Lupion, de 400
páginas, recomenda ao Executi-
vo a reestruturação do Banco da
Terra, para facilitar o crédito agrí-
cola; a retomada de área públi-
cas ocupadas irregularmente; e
garantias de segurança para to-
dos os ameaçados de morte em
decorrência de conflitos por ter-
ra, sejam fazendeiros ou traba-
lhadores, dentre outros pontos.

João Alfredo decidiu encami-
nhar seu relatório a todos os ór-
gãos públicos que têm relação
com o tema.

seu relatório fora derrotado, mas
seu trabalho, não. “Tenho consciên-
cia da relevância do diagnóstico so-
bre a situação no campo”, disse. O
relator reiterou suas convicções
socialistas e disse que continuará
a luta por uma sociedade mais jus-
ta. O apoio da bancada ruralista foi
decisivo para a derrubada do pa-
recer de João Alfredo.

Na mesma sessão, sob pro-
testos de vários parlamentares,
foi aprovado o voto em separado
do deputado Alberto Lupion
(PFL-PR), que passou a ser o pa-
recer vencedor. Lupion isentou a
UDR de responsabilidade sobre
a violência no campo e pediu in-

Emenda Constitucional 6, que
permitiu a abertura do merca-
do brasileiro a empresas estran-
geiras. O relator também garan-
tiu a autonomia dos estados e
municípios para suplementar as
normas estabelecidas sobre a
gestão de florestas públicas.

DIVULGAÇÃO
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Apesar de voltado para os
parlamentos, o portal é aberto a
todos e pode ser acessado pelo
site http://www2.camara.gov.br/in-
teracao. “Quando os legislativos
encontram o caminho da inte-
ração, esse passo deve ser cele-
brado como um fortalecimento
da democracia e do próprio po-
der”, declarou o presidente
Aldo Rebelo. Para ele, o ama-
durecimento da democracia
passa pela criação de meios mais
efetivos de participação da po-
pulação.

Capacitação
Aldo Rabelo acrescentou

que o portal dá condições téc-
nicas para que o cidadão acom-
panhe a atuação dos diferentes
legislativos brasileiros. Além

disso, “consiste em uma impor-
tante ferramenta de capacitação
de vereadores e deputados esta-
duais”, ressaltou o presidente.

Aldo lembrou ainda que a
maioria das câmaras municipais
não tem condições de treinar
vereadores e servidores. No por-
tal de interação legislativa, isso
poderá ser feito, já que, por meio
dele, serão realizados cursos de
capacitação. “É preciso haver
um mínimo de condições ma-
teriais para exercer a democra-
cia”, disse Aldo Rebelo.

O segundo-vice-presidente
da Câmara, deputado Ciro No-
gueira (PP-PI), ressaltou que o
desenvolvimento do portal co-
meçou depois que a Câmara
constatou a carência de infor-

mações dos vereadores brasilei-
ros sobre o seu papel na socie-
dade. “A Câmara tem que estar
associada aos outros legislativos
para que estes funcionem me-
lhor”, disse o deputado. Noguei-
ra lembrou que o portal tornará
disponíveis diversas informa-

Site integra os três níveis do Legislativo
Acessibilidade ganha atenção em 2005

A Câmara iniciou neste final de ano
seu programa de certificação digital com
a finalidade de aumentar a confiabilida-
de dos documentos assinados eletro-
nicamente, diminuir o fluxo de papéis e
agilizar os procedimentos e o sigilo nas
comunicações. Além disso, a certifica-
ção digital possibilitará diminuir as de-
mandas por espaço físico para guardar
papéis e reduzir gastos com toner e im-
pressoras, entre outros.

A certificação digital será feita pelo
aparelho Token, que faz a assinatura ele-
trônica de e-mail ou qualquer outro do-
cumento em formato digital, garantindo
a autoria do texto. O Token se parece

com um chaveiro ou um pen-drive e deve
ser inserido em uma saída USB do com-
putador. Inicialmente, a certificação será
aplicada no uso de e-mail. A previsão é
estender o recurso para outras aplica-
ções, como trâmite e armazenamento de
documentos, a partir do início de 2006.

Deputados estaduais e dis-
tritais dos 26 estados e do
Distrito Federal e vereadores
das câmaras municipais po-
derão contar agora com um
portal de interação legislati-
va. Lançado em dezembro, a
proposta deste portal é inter-
conectar as assembléias e as
câmaras ao site da Câmara
(www.camara.gov.br), per-
mitindo a troca de informações e de experiências. O portal
funcionará como um centro de informações necessárias ao
trabalho de deputados e vereadores, incluindo legislação fe-
deral, projetos de lei, estudos e notícias. Também estarão
disponíveis dicas a respeito de temas relevantes para a ati-
vidade política, como a elaboração de orçamentos públicos e
a fiscalização dos executivos.

ções que possam subsidiar os
trabalhos dos vereadores e deputados.
Entre elas, estudos e revistas te-
máticas voltadas para questões
estaduais e municipais.

Um dos serviços do Portal de
Interação Legislativa é o CD-rom
da radionovela Cidadania. Desen-

volvida pela Rádio Câmara, a no-
vela radiofônica traz informa-
ções sobre o papel do vereador,
de modo didático e bem-humo-
rado. Serão distribuídos para ve-
readores de todo o País cerca de
1 mil CDs do programa, que é di-
vidido em 11 capítulos.

INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO

A necessidade de facilitar o acesso às
novas tecnologias foi objeto de várias
iniciativas e debates em 2005. Além do
programa Acesso para todos, a Câmara
promoveu, em junho deste ano, a III As-
sembléia Geral da Associação Internacional
de Parlamentares para a Tecnologia da In-
formação (Ipait), evento que contou com
a participação de parlamentares de 21
países e que resultou na assinatura da
Carta de Brasília, documento que rea-
firma a importância da colaboração e do
intercâmbio entre os países da associa-
ção para buscar o fim da exclusão digital.
O Ipait evidenciou a disparidade entre os
países participantes, tanto em aplicação
de tecnologias da informação quanto no
acesso de suas populações à informação e à

educação para as novas tecnologias. Por
isso, a carta expressa a preocupação dos par-
lamentares presentes com o risco de que
essa diferenciação possa aumentar as desi-
gualdades sociais e de oportunidades entre
os países.

O texto apóia ações internacionais
para a diminuição da exclusão digital.
Também ratifica as diretrizes da Cúpula
Mundial sobre a Sociedade da Informação,
promovida pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e pela União Internacio-
nal de Telecomunicações, que buscam a
superação do que chamam de “abismo
digital” entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento. A principal proposta
da Ipait foi a criação de um fundo inter-
nacional para essa superação.

Encontro internacional propôs combate à exclusão digital
Segurança de documentos

Em 2005 a Câmara deu um
grande passo para promover a in-
clusão digital de portadores de
necessidades especiais com o
lançamento do programa Acesso
Para Todos. O projeto permite o
acesso e o uso do sítio da Casa
na Internet por portadores de defi-
ciência visual. Todas as 5 mil pági-
nas e as 70 mil imagens do portal
foram convertidas em equivalen-
tes textuais, ou seja, estão dispo-
níveis em áudio para quem insta-
lar um software de leitura de tela,
encontrado gratuitamente na Inter-
net. Assim, quem tem dificuldade
de enxergar pode ouvir as informa-
ções e ter acesso a todo o conteú-
do do sítio: notícias, tramitação de
projetos, dados dos deputados,
estudos, notas técnicas, pesqui-
sa, legislação, enfim, a todos os
arquivos disponibilizados pela Câ-
mara dentro do seu esforço de dar
transparência ao trabalho legisla-
tivo. A conversão segue os requisi-
tos recomendados pela Web Ac-
cessibility Initiative (WAI) do World
Wide Web Consortium (W3C), or-
ganismo internacional responsá-
vel pelas recomendações para a
rede mundial de computadores.

Segundo dados da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), o
número de cegos no Brasil está
estimado em 150 mil pessoas. Aldo Rebelo cumprimenta o cantor-mirim Gabriel do Irajá

SALU PARENTE



Brasília, 22 de dezembro de 200516

A Câmara de todos os brasileiros

O ano de 2005 foi marcado, de um lado, pela crise política e, de outro,
pela presença maciça dos movimentos sociais na Câmara dos Depu-
tados. As investigações das CPMIs dos Correios e da Compra de Votos

sobre denúncias do chamado mensalão, que trouxeram à cena política o empre-
sário Marcos Valério e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares; os processos no
Conselho de Ética, que culminaram com as cassações dos mandatos dos deputa-
dos José Dirceu e Roberto Jefferson; a renúncia de Severino Cavalcanti e a
eleição de Aldo Rebelo para presidir a Casa; a aprovação da Lei da Biossegu-
rança, permitindo pesquisa com células-tronco; as discussões sobre a criação da
Super-Receita; aumento do percentual do Fundo de Participação dos Municípi-
os; Estatuto da Igualdade Racial e o projeto da união civil entre pessoas do
mesmo sexo foram alguns dos temas em debate que trouxeram à Casa governa-
dores, prefeitos, membros do Executivo e centenas de representantes dos movi-
mentos sociais.

Manifestantes pedem aprovação do projeto da Biossegurança

Prefeitos reivindicam, na Câmara, mais verbas para os municípios

O empresário Marcos Valério (D) depõe na CPMI dos Correios

Na tribuna, Roberto Jefferson discursa em defesa do seu mandato

Manifestação pela aprovação do Estatuto da Igualdade RacialO ex-tesoureiro Delúbio Soares (C) em depoimento na CPMI dos CorreiosO debate sobre a descriminação do aborto acirrou ânimos na Câmara

José Dirceu (E) refuta as acusações que levaram à sua cassação

Manifestação do GLBTT em
frente ao Congresso Nacional

ELTON BOMFIM

ARQUIVO SECOM

ARQUIVO SECOM
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ARQUIVO SECOMARQUIVO SECOM

Deputados comemoram a eleição de Aldo Rebelo para a Presidência da Câmara

Plenário da Câmara durante a votação da MP 258/05, que criou a Super-Receita
OTÁVIO PRAXEDES


