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Parlamentares dinamarqueses 
visitam a Câmara nesta semana

Crise econômica
a liderança do PPs promove 

debate sobre a crise econômica 
e desemprego, com a presença 
do presidente nacional do parti-
do, Roberto Freire, entre outros. 
Plenário 5, às 9h

Reuniões da base aliada
integrantes da base aliada 

participam de duas reuniões 
simultâneas - uma para discutir 
a cobrança do imposto sobre 
Operações Financeiras (iOF) em 
operações de leasing, prevista na 
MP 449/08; outra para debater o 
Pl 836/03, que institui o cadastro 
positivo de consumidores. salas da 
liderança do Governo, às 10h

Parlamentares dinamarqueses
O presidente Michel temer 

recebe integrantes da comissão 
de Meio ambiente e Planejamento 
Regional do Parlamento dinamar-
quês. Gabinete da Presidência, 
12h30

Lei da Anistia
a comissão Especial da lei de 

Anistia vota requerimentos e define 
o roteiro de trabalhos. Plenário 12, 
às 14h30

DRU
A Comissão Especial sobre a 

Desvinculação das Receitas da 
União (DRU) discute o aumento 
de verbas federais vinculadas à 
Educação. Plenário 13, às 14h30u-
cação. Plenário 13, às 14h30

3 de março de 2009
terça-feira

Representantes da Comissão de 
Meio Ambiente e Planejamento Re-
gional do Parlamento da 
Dinamarca estão na Câ-
mara nesta semana para 
conhecer as ações 
desenvolvidas pelo 
Brasil com vistas 
a reduzir os efei-
tos das mudanças 
climáticas. A visita 
integra os preparati-
vos da Conferência das 
Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas 
(COP15), a ocorrer em 
Copenhague, em dezem-
bro deste ano.

Os parlamentares se 
reunirão com o presidente 
Michel Temer e integran-
tes das comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-

mento Sustentável; Minas e Energia; 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento 

e Desenvolvimento Rural; Amazônia, 
Integração Nacional e de Desenvolvi-

mento Regional; e da 
Frente Parlamentar 
Ambientalista. Eles 
também discutem 
com consultores le-
gislativos da Câmara 
temas como a partici-
pação do Brasil num 
futuro regime climáti-
co mundial, o impac-
to dos desmatamentos 
na região Amazônica 
e a difusão dos bio-
combustíveis.

As reuniões com 
os consultores co-
meçaram ontem. O 
encontro com Te-
mer ocorrerá hoje, às 
12h30, no gabinete da 
Presidência.

Mesa do Parlamento do Mercosul 
reúne-se em Buenos Aires

A Mesa Direto-
ra do Parlamento 
do Mercosul se 
reúne nesta 
quinta-feira 
(5) em Bue-
nos Aires 
para discutir 
a pauta do 
colegiado. Um 
dos assuntos 
em discussão será 
a comemoração dos 
18 anos da assinatura 
do Tratado de Assun-

ção, que estabeleceu as bases 
para a integração regio-

nal. O presidente 
do Paraguai, 

Fernando 
Lugo, pro-
pôs que a 
p r ó x i m a 
sessão do 
parlamen-
to, nos dias 
16 e 17 de 

março, seja 
realizada em As-

sunção - e não em 

Montevidéu, sede do organismo.
Antes do carnaval, o vice-pre-

sidente brasileiro do Parlamento, 
deputado Dr. Rosinha (PT-PR), 
foi consultado a respeito da pos-
sibilidade de se transferir a ses-
são para a capital paraguaia e 
concordou com a iniciativa. Em 
sua opinião, a quase coincidência 
de datas - o tratado foi assinado 
em 26 de março de 1991 - pode 
ser considerada um bom motivo 
para levar a reunião a Assunção. 
(Com informações da Agência 
Senado)
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Cristiane Bernardes

Os líderes partidários se reúnem 
hoje com o presidente da Câmara, 
Michel Temer, para definir a pauta 
de votações desta semana. A Medida 
Provisória 449/08, que obstrui os tra-
balhos, é o primeiro item que deve ser 
analisado.

A MP 449 autoriza a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a 
perdoar as dívidas de contribuintes até 
o valor de R$ 10 mil. A regra vale para 
os débitos tributários inscritos na Dívi-
da Ativa da União (DAU) que em 31 
de dezembro de 2007 estavam vencidos 
há cinco anos ou mais.

Destrancada a pauta, Temer infor-
mou que poderá ser analisado o Projeto 
de Lei 836/03, que institui o cadastro 
positivo de consumidores e disciplina o 
funcionamento de bancos de dados e de 

Liberada a pauta, cadastro positivo pode 
ser prioridade de votação nesta semana

Átila Lins pede 
providências do 

governo sobre 98 
ONGs que atuam 

na Amazônia

O deputado Átila Lins (PMDB-
AM) espera que o governo federal tome 
as providências necessárias para proibir 
o funcionamento das 98 organizações 
não-governamentais estrangeiras que 
não cumpriram as exigências do reca-
dastramento realizado pelo Ministério 
da Justiça.

Segundo o parlamentar, depois de 
inúmeras denúncias de que muitas 
ONGs atuavam contra a soberania 
nacional, sobretudo com fins de biopi-
rataria, o governo brasileiro encarregou 
a Polícia Federal (PF) de investigar a 
situação das 170 organizações então em 
funcionamento. Apenas 72 delas, disse 
Átila Lins, atenderam aos requisitos de 
regularização.

De acordo com o parlamentar, uma 
das principais motivadoras da investiga-
ção promovida pela PF é a organização 
inglesa Cool Earth, dirigida pelo sueco 
Johan Eliasc. 

A organização, segundo Lins, ofe-
rece terras pela internet no Amazonas, 

Mato Grosso e em determinadas regiões 
do Equador com o pretexto de arreca-
dar dinheiro para preservação de áreas 
“adotadas”. 

Brasil/Rússia - Átila Lins, presi-
dente do grupo parlamentar de amiza-
de Brasil/Rússia, também destacou o 
que considera expectativas promisso-
ras nas relações comerciais bilaterais. 
O parlamentar informou que, depois 
da visita do presidente russo, Dimitri 
Medvedev, ao Brasil, foram assinados 
inúmeros acordos que podem dobrar o 
valor do comércio entre os dois países, 
que pode chegar a 10 bilhões de dólares 
nos próximos anos.

Entre os acordos, o parlamentar 
destacou um memorando de entendi-
mentos assinado entre a Petrobras e a 
empresa Gazprom, maior empresa russa 
no setor de gás natural e uma das maio-
res produtoras e detentoras de reservas 
mundiais do produto. A companhia 
russa deve abrir um escritório no Rio 
de Janeiro no próximo ano. 

Segundo Lins, existe a possibilidade 
de essas parcerias levarem à exploração 
de gás nas reservas de águas profundas 
e nas camadas pré-sal. Ele destacou que 
os russos têm especial interesse nos bio-
combustíveis, área na qual o Brasil tem 
tecnologia desenvolvida.

As Forças Armadas também po-
dem ser beneficiadas, de acordo com 
o parlamentar. O acordo firmado pre-
vê desenvolvimento de equipamento 
bélico. Há a perspectiva de forneci-
mento de 12 helicópteros de ataque 
russos ao Brasil.

O parlamentar destacou ainda os 
42 anos da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus. Ele afirmou que, 
graças à Zona Franca, o Amazonas é o 
estado mais preservado da região, com 
98% de sua área de cobertura flores-
tal intacta. “Isso só foi possível porque 
o polo conta hoje com 500 empresas 
gerando 100 mil empregos, constituin-
do-se no terceiro parque industrial do 
País”, disse.

as bancadas partidárias devem con-
cluir hoje a definição dos deputados que 
presidirão as comissões permanentes da 
câmara. as eleições para as direções das 
mesas das comissões estão marcadas 
para amanhã. 

Entre as comissões que já têm indica-
ções definidas, estão as de Constituição 

e Justiça e de cidadania, com Tadeu 
Filippelli (PMDB-DF); Finanças e tribu-
tação, com Vignatti (PT-SC); amazônia, 
integração nacional e de desenvolvimento 
Regional, com Silas Câmara (PSC-AM); 
ciência e tecnologia, comunicação e in-
formática, Eduardo Gomes (PSDB-TO); 
defesa do consumidor, com Ana Arraes 

(PSB-PE); Fiscalização Financeira e con-
trole, com Sílvio Torres (PSDB-SP); Meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável, 
com Roberto Rocha (PSDB-MA); Rela-
ções Exteriores e de defesa nacional, com 
Severiano Alves (PDT-BA); e seguridade 
social e Família, com Elcione Barbalho 
(PMDB-PA).

Partidos já indicaram presidências de nove comissões

Suplentes de vereadores vieram ontem à câmara pedir a promulgação da Pec que amplia o número de representantes municipais

layceR tomaz

layceR tomaz

serviços de proteção ao crédito.
Vereadores - O presidente Temer, 

que conversou ontem com um grupo de 
suplentes de vereadores que pleiteiam 
a promulgação da PEC dos Vereadores 
(333/04), adiantou que o texto aprova-
do pelo Senado deverá ser apreciado 
inicialmente pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça e, se aprovada sua 
admissibilidade, seguirá para uma co-
missão especial que avaliará o mérito da 

proposta. Este é o rito de apreciação das 
propostas de emendas à Constituição. 
A proposta aumenta em mais de 7 mil 
o número de vereadores do País.

Problemas na tramitação - Em 
maio do ano passado, a Câmara havia 
aprovado a proposta, que cria 24 faixas 
de números de vereadores, de acordo 
com o tamanho da população dos mu-
nicípios. Ao mesmo tempo em que au-
menta em mais de 7 mil o número de 

vereadores do país, a PEC reduziu os 
gastos das Câmaras Municipais.

Em dezembro, porém, o Senado des-
membrou a proposta e aprovou apenas 
o aumento no número de vereadores, 
sem a redução dos gastos. O então pre-
sidente da Câmara, Arlindo Chinaglia, 
se recusou a promulgar a emenda cons-
titucional e o caso foi parar no Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Na justificativa enviada ao STF, a 
Câmara argumenta que não poderia pro-
mulgar a PEC, tal como aprovada no Se-
nado, porque o aumento no número de 
vereadores está condicionado à redução 
dos gastos das Câmaras Municipais.

Segundo Fábio Persi - que poderá 
ocupar uma das vagas da Câmara Mu-
nicipal de Governador Valadares (MG) 
- o texto aprovado pelo Senado não 
acarretará aumento nas despesas, mas 
apenas uma redistribuição dos recursos 
já repassados para as câmaras de verea-
dores. Disse ainda que, apenas com esta 
medida, serão criados cerca de 35 mil 
empregos diretos.
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Projetos de lei na Câmara

PL 3040/97 - determina que seja feito laudo técnico, estabelecendo a 
relação custo-benefício, nas licitações de obra pública.

PL 1982/03 - Estabelece mecanismos de prevenção e bloqueio de opera-
ções suspeitas de lavagem de dinheiro.

PL 3160/04 - inclui, entre os crimes de lavagem de dinheiro, aqueles come-
tidos contra a ordem econômica e tributária e contra a Previdência social.

PL 4641/04 - Tipifica como hediondos os crimes de corrupção passiva e 
ativa de grandes proporções.

PL 6387/05 - altera sanções aplicáveis aos agentes públicos no caso de 
enriquecimento ilícito.

PL 6735/06 - Tipifica os crimes de malversação de recursos públicos.

PL 6790/06 - Muda os critérios para contagem do prazo de prescrição nos 
crimes de lavagem de dinheiro.

PL 6791/06 - impede a ocorrência de transação fracionada das operações 
financeiras sujeitas ao conhecimento das autoridades.

PL 670/07 - institui o rito sumário para a destinação de mercadorias 
apreendidas.

PL 767/07 - aplica a lei da improbidade administrativa ao agente político 
detentor de mandato.

PL 879/07 - aumenta a penalidade nos casos de enriquecimento ilícito.

PL 1191/07 - Permite a convocação de juizes, pelos tribunais superiores, para 
atuarem em processos desses tribunais.

PL 1192/07 - determina que se informe ao conselho nacional de Justiça a situ-
ação em que se encontram os processos originados de cPis.

PL 1277/07 - determina prioridade nos processos por crimes praticados por 
autoridades públicas.

PL 2332/07 - Inclui os peritos entre as pessoas que podem ser beneficiadas pelo 
Programa Federal de assistência a Vítimas e a testemunhas ameaçadas.

PL 2333/07 - aumenta o prazo prescricional para o início de processos por atos 
de improbidade administrativa.

PL 2334/07 - Tipifica como crime a riqueza injustificada de agente público.

Projetos de Lei no Senado

PLS 209/03 - Procura tornar mais eficiente a perseguição penal dos crimes de 
lavagem de dinheiro.

PLS 476/03 - cria procedimento penal próprio para os crimes de lavagem de dinheiro.

PLS 48/05 - Busca tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de 
lavagem de dinheiro.

PLS 51/05 - cria obrigações a serem cumpridas pelas instituições financeiras 

Deputados e senadores de vários 
partidos lançam hoje uma nova frente 
parlamentar mista contra a corrupção. 
Um dos coordenadores do grupo, o 
deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP) 
explica os seus objetivos como “um con-
junto de iniciativas parlamentares no 
sentido de dar transparência às ações 
do Poder Executivo, especialmente na 
execução orçamentária”. 

Nesta terça-feira, às 19h, na residên-

cia do parlamentar em Brasília, haverá 
reunião de planejamento das atividades 
a serem desenvolvidas ao longo do ano. 
Deverão participar da reunião entre 15 
e 20 parlamentares, dentre eles os depu-
tados Gustavo Fruet (PSDB-PR), Fer-
nando Gabeira (PV-RJ), Rita Camata 
(PMDB-ES), Raul Henry (PMDB-
PE) e José Aníbal (PSDB-SP).

Situação favorável - Segundo Jar-
dim, a entrevista do senador Jarbas Vas-
concelos (PMDB-PE), publicada recen-
temente pela revista Veja, criou de fato 
uma situação favorável a que o tema 
do combate à corrupção seja retomado 
com força. Porém, ainda segundo ele, 
o grupo que agora se reúne em torno 
da proposta começou a se organizar, 
há dois anos, a partir da candidatura 
do deputado Gustavo Fruet à Presidên-
cia da Câmara, que teve no combate à 
corrupção uma de suas principais pla-
taformas. 

O líder do PSDB, deputado José 
Aníbal, acredita que a ideia tem res-
paldo significativo no Parlamento. 
“O combate à corrupção é um de-
safio não só para o Brasil, mas para 
toda sociedade democrática. Basta 
lembrar que o presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, disse recen-
temente que foi eleito para atender 
às expectativas do povo e não às dos 
lobbies”, comparou Aníbal. 

arnaldo Jardim

diogeniS SantoS

em dezembro do ano passado, a frente, criada em 2004, promoveu debate em comemoração ao dia mundial de combate à corrupção (9/12)

Congressistas lançam nova 
frente de combate à corrupção

PROPOSTAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO
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autorizadas a funcionar pelo Banco central.

PLS 193/06 - inclui o crime de fraude contra seguro no rol de crimes antecedentes 
dos crimes de lavagem de dinheiro.

PLS 225/06 - altera a lei dos crimes de lavagem de dinheiro, tornando obrigatórias 
a informação de operações e a comunicação de transferências internacionais.

PLS 268/07 - determina prioridade nos processos de crimes praticados por 
funcionários públicos.

Projetos de Lei Complementar

PLC 149/00 - assegura ao cidadão o direito a amplas informações sobre os atos 
de gestão financeira e orçamentária dos entes da Federação.

PLC 27/03 - aumenta para cinco anos o período de inelegibilidade daquele que 
foi condenado por abuso de poder econômico e político.

PLC 29/03 - determina a disponibilização, em tempo real, de informações sobre 
a execução orçamentária dos entes da Federação.

PLC 35/03 - inclui hipóteses de inelegibilidade em face da vida pregressa de 
candidato a cargo eletivo de parlamentar.

PLC 217/04 - cria mecanismos para o acompanhamento on-line de toda execução 
orçamentária dos órgãos públicos.

Propostas de Emenda à Constituição

PEC 334/96 - Proíbe a prática de nepotismo na administração pública.

PEC 445/97 - Estabelece garantias ao servidor público que denunciar 
apropriação ou desvio de bens ou valores públicos.

PEC 128/03 - Proíbe a prática de nepotismo na administração pública.

PEC 422/05 - cria varas especializadas para julgar ações de improbidade 
administrativa.

PEC 68/07 - Proíbe o sigilo processual dos crimes contra a administração pública.

PEC 76/07 - caracteriza como quebra de decoro o recebimento de vanta-
gens indevidas, por senadores ou deputados, mesmo antes do exercício do 
mandato.

PEC 78/07 - Restringe o foro privilegiado de deputados e senadores a 
processos iniciados após a posse e que tenham relação com o mandato 
parlamentar.

PEC 115/07 - cria o tribunal superior da probidade administrativa.

PEC 189/07 - Estabelece novas formas de escolha e nomeação dos pro-
curadores-gerais de Justiça.

PEC 192/07 - determina que os juízes e tribunais encaminhem semes-
tralmente, ao conselho nacional de Justiça, relatórios sobre o andamento de 
processos que presidem relativos a atos de improbidade administrativa e a 
crimes contra a administração pública.

Outra frente parlamentar de combate à 
corrupção já existe na Câmara desde 2004 e 
reúne, segundo um dos seus coordenadores, 
deputados Antônio Carlos Biscaia (PT-
RJ), cerca de 130 parlamentares, inclusive 
senadores. Apesar da duplicidade, Biscaia 
afirmou que apoia a criação da nova frente 
por entender a importância de toda inicia-
tiva para o “enfrentamento desse malefício 
que contamina as instituições públicas”. 

Arnaldo Jardim concorda e diz que a 
nova frente vem somar forças com o tra-
balho que já vem sendo desenvolvido no 
Congresso e por entidades da sociedade 
civil, como OAB e CNBB.

Em dezembro do ano passado, a frente 
da Câmara promoveu debate em comemo-
ração ao Dia Mundial de Combate à Cor-
rupção (9/12), data que marca a assinatura, 
em 2003, da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção. O documento foi as-
sinado por mais de 100 países, na cidade 
mexicana de Mérida, e está em vigor no 
Brasil desde 31 de janeiro de 2006.

Controle social - Na época, o deputado 
Paulo Rubem Santiago (PDT-PE), tam-
bém coordenador dessa frente parlamentar, 
ressaltou que a convenção estimula o con-
trole social na fiscalização das contas gover-
namentais e prevê cooperação entre países 
para recuperar somas de dinheiro desviadas. 
Santiago foi relator da convenção no perío-
do em que o texto tramitou na Câmara.

Biscaia também destacou a troca de ex-
periências mantida nos últimos cinco anos 

Deputados avaliam que  
colegiado soma forças

em dezembro do ano passado, a frente, criada em 2004, promoveu debate em comemoração ao dia mundial de combate à corrupção (9/12)

entre os parlamentares da frente e órgãos do 
governo federal, como Controladoria Geral 
da União e Secretaria da Receita Federal. 
Ele lamenta, no entanto, não ter sido pos-
sível avançar na aprovação de matérias em 
tramitação na Câmara que poderiam ajudar 
no combate à corrupção. Ao todo, a organi-
zação não-governamental Contas Abertas, 
dedicada a estimular a fiscalização das contas 
públicas, listou 68 proposições que deveriam 
ser votadas.

Penas mais rígidas - São propostas va-
riadas, como as que tornam mais rígidas as 
penas para os crimes de corrupção e a que 
cria um tribunal específico para acelerar 
o julgamento de autoridades acusadas de 
crime contra a administração pública, a 
PEC 115/07, do deputado Paulo Renato 
Souza (PSDB-SP).

Paulo Rubem aponta como uma das 
prioridades da frente a aprovação do Projeto 
de Lei Complementar 217/04, do Senado, que 
determina a divulgação em tempo real, pela 
internet, de todos as despesas, receitas e trans-
ferências dos orçamentos da União, estados e 
municípios. Para ele, trata-se de um avanço 
na transparência do gasto público.

Empresas - Em dezembro do ano pas-
sado, a Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio apro-
vou o Projeto de Lei 1142/07, do depu-
tado Henrique Fontana (PT-RS), que 
tipifica o crime de corrupção praticado 
por empresas e indica as penas e medidas 
administrativas aplicáveis.

 moRiSSon cavalcante

PROPOSTAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO
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Estradas de RO
Ernandes Amorim 

(PTB-RO) reclamou da 
precariedade das estradas 
que cortam Rondônia e 
afirmou que o estado não 
recebe incentivos do gover-
no federal para melhorar a 
infraestrutura local, mesmo 
na iminência de se tornar 
importante fornecedor de 
energia para todo o País. 
O deputado destacou que 
toda a amazônia tem sido 
vítima de uma política mar-
cada pela burocracia e falta 
de conhecimento das reais 
necessidades do norte. Ele 
pediu ao ministro do Meio 
ambiente, carlos Minc, para 
destinar ações em favor do 
crescimento sustentável da 
região.

Saúde em Dourados
Geraldo Resende 

(PMDB-MS) narrou o pro-
blemas enfrentados pela 
população de dourados 
(Ms) com o fechamento do 
Hospital Evangélico, que foi 
descredenciado pelo siste-
ma Único de saúde (sus). 
O deputado manifestou 
apoio ao ajuste de conduta 
que atende os alertas feitos 
pela prefeitura de dourados 
e estabelece que o Hospital 
da Mulher seja incorporado 
pelo Hospital universitário, 
para que num prazo máximo 
de dois anos a unidade pos-
sa assumir todo o serviço de 
emergência da rede pública 
de dourados e da região pró-
xima ao município. Geraldo 
Resende pediu ao governo 
federal para fortalecer a 
destinação de recursos ao 
setor.

Saúde mental
G e r m a n o  B o n o w 

(DEM-RS) cobrou a revi-
são da política nacional de 
saúde mental com o objetivo 
de otimizar o atendimento 
dos pacientes que sofrem 
com a precariedade das 
instituições que oferecem 
tratamento ligado à rede 
pública. O deputado advertiu 
que além dos centros de 
atendimento Psicossocial, 
o o governo federal precisa 
criar uma rede nacional de 
centros comunitários de saú-
de mental que garantam a 
ampliação dos leitos psiqui-
átricos. segundo Germano 
Bonow,  os doentes mentais 
que cometem delitos hoje 
estão abandonados nas ruas 
de todo o País.

layceR tomaz

gilbeRto naScimento

Rollemberg 
anuncia propostas 

prioritárias para 
bancada do PSB

As prioridades que a bancada do PSB 
submeterá ao Colégio de Líderes 
para as votações do Plenário nos 

próximos meses foram divulgadas ontem 
pelo líder do partido, deputado Rodrigo 
Rollemberg (DF). Em primeiro lugar, o 
PSB defende a votação de todos os projetos, 
sejam do Executivo ou de parlamentares, 
que procuram reforçar o enfrentamento 
da crise econômica. Rollemberg destacou 
a importância de apoiar a inovação, os 

setores novos da economia, considerados 
fronteiras do conhecimento, e também as 
propostas voltadas para melhorar a distri-
buição de renda e garantir o desenvolvi-
mento sustentável.

Os socialistas pretendem empenhar-
se, no âmbito da reforma tributária, pela 
aprovação da emenda que isenta de tri-
butos os produtos da cesta básica, a fim 
de elevar o poder de compra das pessoas 
mais pobres, que gastam um percentual 
maior de seus salários com a compra de 
alimentos. Essa emenda é da 
autoria da deputada Ana Ar-
raes (PSB-PE) e do próprio 
Rodrigo Rollemberg.

Sobre a reforma polí-
tica, o líder disse que os 
socialistas estão prontos 
para debater o tema, mas 
discordam “gravemente” 
de alguns temas propostos 
pelo Governo. Em especial 
a lista fechada nas eleições 
proporcionais, “que tira o poder da popu-
lação de escolher os seus representantes 
e impede o surgimento de novas lide-
ranças, como as egressas do movimento 
estudantil”. Rollemberg acrescentou ser 
contra o fim das coligações partidárias. 
“É perigoso votar qualquer projeto de 
reforma política às vésperas de uma 
eleição, porque poderemos incorrer em 
casuísmos”, advertiu o líder.

Orçamento - O parlamentar também 

defendeu a votação do Projeto de Lei Com-
plementar 217/04, do ex-senador João Capi-
beribe (PSB-AP), que obriga a divulgação, 
em tempo real, das informações pormeno-
rizadas sobre a execução orçamentária e fi-
nanceira da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. O projeto prevê 
um ano para a implantação dos programas 
de informatização necessários. Os municí-
pios com menos de 100 mil e mais de 50 
mil habitantes ganham um prazo um pouco 
maior, de dois anos, e os com menos de 50 

mil habitantes ganham quatro 
anos de prazo.

Rollemberg propôs prio-
ridade para a Proposta de 
Emenda à Constituição 
115/95, que alça o Cerrado 
e a Caatinga à condição de 
patrimônios nacionais, como 
já são a Floresta Amazônica, 
a Mata Atlântica, o Pantanal 
Mato-Grossense, a Serra do 
Mar e  a Zona Costeira.

São Francisco - Outra prioridade é a 
PEC do senador Antônio Carlos Valadares 
(PSB-SE) que institui o Fundo de Revita-
lização do Rio São Francisco. Rollemberg 
afirmou que a discussão sobre a transposi-
ção já foi ultrapassada, pois as obras estão 
em pleno andamento, e agora o importante 
é um esforço permanente pela revitalização 
do rio da integração nacional, para que suas 
águas possam continuar a ser sempre apro-
veitadas da melhor maneira possível.

Luiz Couto pede 
urgência na criação 
de comissão sobre 

reforma política
O deputado Luiz Couto (PT-PB) 

cobrou urgência para a formação da co-
missão especial que irá discutir o pacote 
de propostas da reforma política enviado 
pelo governo. Segundo o parlamentar, a 
proposta do governo altera parte do siste-
ma eleitoral e político “justamente naqui-
lo que merece profundos reparos”.

O financiamento público, observou, 
deixa claro quais gastos são compatíveis 
com a quantidade de recursos recebida por 
cada candidato ou partido e barateia os 
custos de campanha. A lista  de candidatos 
que concorrerão às eleições proposta  pelo 
governo é a fechada e preordenada, e tem 
a garantia da representatividade femini-
na. “Com a lista fechada, há mais institu-
cionalização e qualificação dos partidos, 
centralizando as campanhas eleitorais e 
vinculando todos os candidatos a um norte 
comum”, disse o deputado

Ele também destacou o fim de coliga-
ções nas eleições proporcionais (para de-
putados federais e estaduais e vereadores). 
“As coligações, nas proporcionais, geral-
mente são formalizadas com a intenção de 
angariar tempo de propaganda na tevê e 
rádio e, muitas vezes. de formar o quocien-
te eleitoral de partidos pequenos, desca-
racterizando as ideologias partidárias e os 
programas de partidos”, observou.  Couto 
disse que o governo defende a medida por 
considerar que, dessa forma, o tempo de 
rádio e TV deixará de ser moeda de troca 
na definição das coligações.

Inelegibilidade - O parlamentar res-
saltou a importância da regulamentação 
do caso de inelegibilidade. A proposta 
do governo torna inelegíveis candidatos 
condenados em decisão colegiadas ou em 

decisão de primeira instância transitada 
em julgado.

Já a cláusula de barreira estabelece 
um desempenho mínimo para que os 
partidos políticos tenham funcionamento 
nas casas legislativas. Somente terão di-
reitos como o acesso ao fundo partidário 
e indicação de integrantes às comissões, 
aqueles que tiverem 1% dos votos válidos, 
obtidos em eleição geral para a Câmara 
dos Deputados e distribuídos em 1/3 dos 
estados, com o mínimo de 0,5% de votos 
em cada estado. 

Em relação à fidelidade partidária, 
o deputado lembrou que a proposta do 
governo diz que o mandato pertence aos 
partidos políticos. “Há de se verificar 
que o pacote de reformas do governo 
é formado de excelentes propostas de 
projetos, necessitando somente de al-
guns ajustes, quando do decorrer das 
discussões”, elogiou.

Segurança - Couto informou que o 
novo secretário de Segurança Pública da 
Paraíba, o delegado da Polícia Federal 
Gustavo Gominho, abriu a caixa preta 
da polícia e diz que a segurança públi-
ca no estado está um desmantelo total. 
De acordo com o deputado, o delegado 
também reconheceu que grupos de ex-
termínio agem na Paraíba e anunciou 
um plano de combate à violência.

a lista fechada 
tira o poder da 
população de 

escolher os seus 
representantes 

e impede o 
surgimento de 

novas lideranças
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A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
de editar súmula reconhecendo o direito a indeniza-
ção por dano moral em caso de depósito antecipado 
de cheque pré-datado - anunciada no mês passado 
- deu novo fôlego às propostas que tramitam na 
Câmara sobre o tema. 

A deputada Fátima Pelaes (PMDB-AP), autora 
do Projeto de Lei 1029/91, que trata do assunto, foi 
convidada pelo presidente da Câmara, Michel Temer, 
a participar da reunião de líderes desta semana para 
debater o texto. Ela vai tentar sensibilizar os líderes 
para que a proposta entre na pauta no Plenário, pois 
a sua tramitação pelas comissões já foi concluída.

O projeto, ao qual estão apensadas 22 propostas, 
teve seu mérito rejeitado pelas comissões de Defesa 
do Consumidor; de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio; e de Finanças e Tributação. 
Ele só não foi arquivado porque seu regime de tra-
mitação previa a análise do Plenário, e a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) o 
considerou constitucional. “Vou argumentar com 
os líderes que o parecer favorável da CCJ deve pre-
valecer, até porque o STJ já decidiu e o Congresso 
precisa fazer uma lei específica para o assunto”, de-
clarou a deputada. 

Jornal da Câmara - O projeto foi rejeitado em três 
comissões.  Isso dificulta muito sua aprovação pelo 
Plenário?

Fátima Pelaes - Vou conversar com a Consultoria 
Legislativa da Câmara para encontrar uma solução, 
porque as comissões que rejeitaram o projeto alega-
ram que não se pode mudar a chamada lei dos che-
ques [Lei 7357/85], por se tratar de uma convenção 
internacional. O fato de a CCJ ter dito que o projeto 
atende à juridicidade deu nova luz à proposta.

JC - Com o crescimento no uso dos cartões de 
crédito, o tema continua relevante?

Fátima Pelaes - Claro que sim. É só ver a quan-
tidade de projetos apensados, que se tem noção da 
importância do tema, já que o Congresso é a caixa 
de ressonância dos interesses da sociedade. Ainda 
mais agora que o STJ decidiu que é dano moral o 
depósito antecipado dos cheques pré-datados. 

JC - A decisão do tribunal não esgotou o assunto?
Fátima Pelaes - Não. Infelizmente tivemos, mais 

uma vez, um tribunal agindo sobre assuntos do Par-
lamento. Mas é fundamental que a Câmara elabore 
uma legislação específica para o tema. 

JC - Por que o seu projeto demorou tanto tempo 
para ser votado?

Fátima Pelaes - Nós sabemos que as medidas 
provisórias atrapalham a tramitação dos projetos 
da sociedade apresentados pelos parlamentares, 
mas sabemos que há trabalho muito forte da elite 

financeira no sentido de que isso [a aprovação do 
PL 1029/91] não venha a acontecer. Eu vejo que 
agora é um bom momento para aprová-lo, pois foi 
exaustivamente discutido, e a população quer a re-
gulamentação dos cheques pré-datados.

Para líder do DEM , matéria deveria ser analisada 
no âmbito da reforma tributária

Edvaldo Fernandes

 A base aliada se reúne hoje para 
discutir a cobrança do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) sobre 
operações de leasing. A cobrança está 
prevista na Medida Provisória 449/08, 
mas o relator da proposta, deputado Ta-
deu Filippelli (PMDB-DF), vai apre-
sentar substitutivo para tirar da MP os 
dispositivos que instituem essa cobran-
ça. A mudança, no entanto, ainda não 
tem aval do governo.

O leasing é uma operação em que o 
proprietário de um bem móvel ou imóvel 
cede a terceiro o uso desse bem por prazo 
determinado, recebendo em troca uma 
contraprestação. A MP tranca a pauta 
do Plenário e pode ser votada hoje.

“O bom senso recomenda a su-
pressão [do IOF sobre leasing]. Essa 
tributação é um fator que restringe a 
disponibilidade de crédito no meio de 
uma crise mundial que é muito mais de 

crédito do que de queda no consumo”, 
afirmou o relator.

A MP 449/08 faz uma série de mu-
danças nas leis tributárias. Um dos 
principais pontos do texto é o que per-
doa dívidas de até R$ 10 mil junto à 
União.

Defesa - A retirada do IOF sobre 
o leasing, contudo, ainda não recebeu 
aval do Executivo. “Defendemos o texto 
original. O governo vai manter a defesa 
da MP sem alterações, desde que tenha 
apoio dos líderes da base aliada”, afir-
mou o vice-líder do governo Ricardo 
Barros (PP-PR). 

O líder do PT, deputado Cândido 
Vaccarezza (SP), argumentou que não 
é nenhuma discrepância a criação de 
um tributo sobre um mecanismo de cré-
dito, como o leasing, em meio à crise. 
“O governo aumentou bastante a ofer-
ta de crédito. Reduziu a Taxa Selic, o 
spread do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal e o compulsório dos 

Base aliada debate fim da cobrança 
de imposto sobre leasing

bancos e, ainda, ampliou a disponibili-
dade financeira do BNDES [Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico 
e Social] em R$ 100 bilhões, entre ou-
tras medidas. Não se pode avaliar toda 
uma política por meio de uma medida 
pontual”, afirmou.

O deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR) considerou “um absurdo” o 
governo propor a criação de um tributo 
sobre operações de leasing neste mo-
mento de crise. Segundo ele, “nenhum 
país que busca o desenvolvimento eco-
nômico taxa o crédito”.

EntREVista
di

og
en

iS
 S

an
to

S

Fátima Pelaes: “O Congresso precisa fazer uma lei 
específica sobre os cheques pré-datados”

O líder do DEM, deputado Ro-
naldo Caiado (GO), avalia suprimir 
o dispositivo da MP que cria o IOF 
sobre o leasing é pouco. Em sua opi-
nião, a matéria deveria ser discutida 
no âmbito da reforma tributária (PECs 
233/08, 31/07 e outras). “O DEM quer 
a retirada de toda a MP. Eu não vou 
discutir duas reformas tributárias ao 
mesmo tempo”, avisou.

“A oposição precisa ter um tra-

tamento mais democrático e equili-
brado”, rebateu Vaccarezza. “Eles não 
podem dizer, de um lado, que não 
aceitam votar a reforma tributária 
em um momento de crise e, por ou-
tro lado, alegar que não podem votar 
essa MP porque há uma reforma tri-
butária em curso”, concluiu.

Para o relator Tadeu Filippelli, 
não existe relação entre o conteúdo 
da MP e a reforma tributária. (EF)
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Líderes partidários discutem 
amanhã reforma tributária

os deputados antonio Palocci e Sandro mabel coordenaram, como presidente  
e relator, a comissão especial que analisou a matéria no ano passado

Bancada feminina
ao comentar reunião da 

bancada feminina com o 
presidente da câmara, Michel 
temer, Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) informou que 
o presidente acatou a reivin-
dicação de indicar mulheres 
para integrarem a comissão 
permanente que está sendo 
instalada para acompanhar 
a crise econômica mundial. 
na oportunidade, disse a 
deputada, temer apresentou 
à bancada o anteprojeto de 
resolução que cria a Procura-
doria da Mulher no Parlamento. 
Para Vanessa, a proposta re-
presenta o primeiro passo para 
garantir a presença da mulher 
na Mesa diretora da câmara. 
Ela ainda cumprimentou as 
agremiações e as escolas 
de samba que se sagraram 
vitoriosas em todos os estados 
no carnaval deste ano.

 

Crise financeira
Sebastião Bala Rocha 

(PDT-AP) lamentou que a cri-
se financeira mundial tenha 
levado a Embraer, tradicional 
empresa brasileira com mer-
cado no exterior, a demitir 
mais de 4,2 mil pessoas. na 
avaliação de Bala Rocha, a 
Embraer, que apresentou 
lucros  nos últimos anos, po-
deria ter optado por negociar 
com a classe trabalhadora e 
com o sindicato uma alterna-
tiva diferente da demissão. O 
deputado destacou que o mu-
nicípio amapaense de laranjal 
do Jari passa por situação 
semelhante de desemprego. 
Ele anunciou que, em 6 de 
março, ocorrerá um debate 
na cidade, com o objetivo de 
discutir alternativas econômi-
cas para a região.

Saúde da família
O Ministério da saúde 

tem aumentado a verba 
para o pagamento dos pro-
fissionais que integram os 
programas saúde da Família 
e de agentes comunitários 
de saúde. Darcísio Perondi 
(PMDB-RS) considera que, 
apesar da iniciativa, os pre-
feitos continuam pagando 
apenas um salário mínimo 
aos agentes de saúde. Pe-
rondi argumentou que os 
dois programas têm melhora-
do a saúde pública, graças à 
dedicação e ao desempenho 
de cerca de 300 mil agentes 
de saúde. Para exemplificar 
o sucesso dos programas, 
ele informou, que em Belo 
Horizonte houve uma queda 
de 30% nas internações.

Os líderes de partidos se reúnem 
amanhã com o relator da reforma tri-
butária (PECs 233/08, 31/07 e outras), 
deputado Sandro Mabel (PR-GO). A 
base governista está disposta a votar a 
proposta no Plenário da Câmara neste 
mês, mas ainda há resistências da opo-
sição. A reunião está marcada para 16h, 
na liderança do governo.

O PSDB quer que o relator apresente 
simulações do impacto da reforma nos 
estados ano a ano, até 2021. Segundo 
o deputado Duarte Nogueira (PSDB-
SP), vice-líder do partido, os dados 
apresentados na última reunião sobre 
o tema foram insuficientes porque não 
estavam detalhados. “Nós do PSDB, que 
governamos estados populosos e gran-
des contribuintes do Fisco, entendemos 
que é preciso haver responsabilidade 
na hora de discutir essa matéria e de 
votá-la”, afirmou Nogueira. “Devemos 
ter consciência do que vai mudar na 
vida de cada estado, até porque have-
rá impactos nos serviços públicos, na 
educação, na saúde, na segurança e nos 
serviços sociais”, acrescentou.

Secretários - O relator da reforma, 
Sandro Mabel, afirma que não dispõe 
dos dados exigidos pelo PSDB. Segun-
do ele, apenas o Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), que reú-
ne os secretários estaduais de Fazenda, 
poderia ter essas informações. “Os nú-

meros que já foram apresentados são 
consistentes e mostram de uma maneira 
global, não individualizando em cada 
estado, que se houver perdas existirá 
também o dinheiro para compensá-las. 
Isso está claro”, argumenta.

O líder do governo, deputado Hen-
rique Fontana (PT-RS), avalia que a 
reforma é boa para a economia e espera 
que a oposição não obstrua a votação da 
matéria. Fontana diz que as divergências 

devem ser destacadas do texto e levadas 
à deliberação do Plenário. “A oposição 
vai ter todo o espaço para fazer seus des-
taques e debater os pontos sobre os quais 
ela discorde do governo; mas o acordo é 
de que nós vamos votar.”

Pelo fato de ser tema de PECs, a 
reforma tributária precisa ser aprovada 
em dois turnos na Câmara antes de ir 
ao Senado. A matéria já passou por 
uma comissão especial.

Está em análise na câmara 
o Projeto de lei 4583/09, do de-
putado Mauro Mariani (PMDB-
SC), que permite ao contribuinte 
pagar dívidas com a Previdência 
com créditos obtidos em outros 
tributos, e usar créditos previden-
ciários para pagar outros tributos 
que sejam administrados pela 
Receita Federal. a proposta será 
analisada em caráter conclusivo 
pelas comissões de Finanças e 
tributação; e de constituição e 
Justiça e de cidadania.

como explica o parlamen-
tar, a compensação, ou seja, o 
pagamento de um tributo com 
créditos de outro, é uma das 
formas previstas para liquidar 
dívidas. Hoje, é permitido utilizar 
créditos de outros tributos para pagar débitos 
previdenciários somente por iniciativa da 
administração. Porém, fazer a operação com 
dívidas ou créditos da Previdência por inicia-
tiva particular é expressamente vedado. 

Projeto permite fazer compensação  
com créditos previdenciários

usar créditos previdenciários para 
pagar outros tributos não é possível em 
nenhuma das duas modalidades. de 
acordo com Mariani, uma das justificati-
vas é a de que a Receita Federal não era 

administradora do cofre da Previdência. 
isso acabou, argumenta, depois da cria-
ção da super Receita, que reúne em um 
único órgão a cobrança e a arrecadação 
de todos os tributos federais.

Outra matéria em tramitação 
na câmara sobre questões 
previdenciárias é o Projeto de 
decreto legislativo 1374/09, 
que susta o decreto do Poder 
Executivo (6.727/09) que prevê 
a incidência de contribuição 
previdenciária sobre o valor do 
aviso prévio indenizado. 

O autor da proposta, depu-
tado Antonio Carlos Mendes 
Thame (PSDB-SP), afirma que 
o decreto é inconstitucional e 
exorbita o poder regulamentador 
do Executivo. “O aviso prévio 

Proposta susta contribuição sobre aviso prévio 

mauro mariani

JbatiSta

indenizado não se caracteriza 
como rendimento do trabalho, 
uma vez que não há prestação 
laboral vinculada à verba paga 
pela empresa ao empregado. a 
verba é vertida ao trabalhador 
demitido, após consumado o 
ato da rescisão contratual”, 
explica Mendes thame.

O projeto será analisado 
pelas comissões de seguridade 
social e Família; e de constitui-
ção e Justiça e de cidadania. 
a proposta também precisa ser 
votada pelo Plenário.

JbatiSta


