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Reforma Política: Fontana pode antecipar relatório; 
texto deve incluir financiamento público de campanhas 

PP e PR, partidos da 
base aliada do governo, 
disputam a relatoria 
da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2012 

Em audiência com o ministro Alexandre Padilha, o deputado Vanderlei Macris disse que a apuração é necessária 
para apurar desvios ocorridos em estados e municípios. Ministro sugeriu a criação de uma Lei de Responsabilidade

 da Saúde que comprometa os administradores do SUS a apresentar relatórios de gestão.

Oposição vai propor CPMI para investigar 
fraude em repasse de recursos da Saúde

MEIO AMBIENTE | 5

Coordenador do grupo que 
discute mudanças no Código 
Florestal, Eduardo Gomes  
afirma que texto deve ser 
votado até o final deste mês

ECONOMIA | 5
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Parlamentares defenderam ontem a 
duplicação da BR-364, onde o ex-depu-
tado Eduardo Valverde (PT-RO) mor-
reu em um acidente de carro em março. 
A reivindicação foi feita durante sessão 
solene em homenagem a Valverde, que 
foi deputado federal por dois mandatos 
consecutivos, de 2003 a 2011.  

No trecho da rodovia - que vai 
de São Paulo ao Acre - em Rondônia 
foram registrados 851 acidentes e 41 
mortes no primeiro semestre deste ano, 
segundo informou a deputada Marinha 
Raupp (PMDB-RO). “Precisamos de 
recuperação, restauração, tapa-bura-
cos e da segunda faixa na BR. Estamos 
cansados de ver pessoas que se vão em 
acidentes”, afirmou. 

O deputado Carlos Magno (RO), 
que falou pela liderança do PP, defen-
deu a necessidade de sensibilizar o go-
verno federal quanto à relevância da 
estrada para integrar a região. “Espero 
que o Executivo reconheça a impor-
tância daquela rodovia não só para 
povo de Rondônia, mas para todos os 
brasileiros”.  O deputado Padre Ton 
(PT-RO) anunciou ter apresentado um 
projeto de lei (PL 968/11) que dá à BR 
364 o nome de Eduardo Valverde.

agenda
Consumidor

A Comissão de Defesa do Con-
sumidor realiza audiência pública em 
comemoração ao Dia Internacional do 
Consumidor. Plenário 8, às 10h

EBC e Tecnet
As comissões de Fiscalização 

Financeira e Controle; e de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática 
discutem o contrato firmado entre a 
Empresa Brasil de Comunicação e a 
Tecnet Comércio e Serviços Ltda. para 
cuidar do sistema de arquivos digitais 
da TV Brasil. Plenário 13, às 14h30

Meio ambiente
Instalação da Comissão Mista 

Permanente para Mudanças Cli-
máticas. Plenário 9 da ala Senador 
Alexandre Costa, às 14h30

Combate às drogas
A  Comissão Especial de Políticas 

Públicas de Combate às Drogas 
debate o tema com especialistas do 
setor. Plenário 12, às 15h

Deputados defendem duplicação de 
rodovia onde Eduardo Valverde morreu

Defesa da Amazônia - A luta de 
Valverde pela população da Amazônia 
também foi destacada durante a sole-
ne. Em carta lida pelo deputado Ma-
nato (PDT-ES), que presidiu a sessão, 
o presidente da Câmara, Marco Maia, 
afirmou que o ex-deputado ficou co-
nhecido pela firmeza de sua atuação 
em favor dos direitos dos trabalhado-

res, da inclusão social, do pequeno 
agricultor, das populações indígenas, 
do meio ambiente e do desenvolvi-
mento sustentável.

“Valverde foi um batalhador in-
cansável e plural. Militou com deter-
minação na defesa dos povos indíge-
nas e das causas ambientais, além da 
proteção à Amazônia”, acrescentou o 

O ouvidor-geral da Câmara, depu-
tado Miguel Corrêa (PT-MG), infor-
mou que a Ouvidoria vai promover 
audiências públicas nos estados para 
debater temas de interesse da popula-
ção, como reforma política, preparati-
vos para a Copa do Mundo de 2014 e a 
Olímpiada de 2016, segurança pública 
e o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem). 

A primeira audiência ocorrerá no 
Rio de Janeiro, em 29 de abril. As de-
mais cidades ainda não foram defini-
das. “O objetivo é levar a Câmara à 
sociedade, ouvindo a população e in-

centivando-a a participar e a intervir 
nos temas de importância nacional”, 
disse Miguel Corrêa.

Atendimento ao cidadão - A Ou-
vidoria Parlamentar tem como princi-
pais atribuições receber e encaminhar 
aos órgãos competentes as demandas 
formuladas pelos cidadãos. Por inter-
médio da Ouvidoria, as pessoas podem 
manifestar à Câmara opiniões e críti-
cas, além de fazer sugestões.

Reclamações ou solicitações podem 
ser encaminhadas por meio do Disque 
Câmara (0800-619-619) ou pelo e-mail 
ouvidoria@camara.gov.br

líder do PT, Paulo Teixeira (SP), um 
dos autores do requerimento para a 
sessão. Mauro Nazif (PSB-RO), que 
também pediu a homenagem, lembrou 
que Valverde coordenou a bancada 
de Rondônia nos seus oito anos de 
mandato, “uma prova de sua abertura 
para o diálogo e o consenso”. 

Para Nazif, a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 483/05, que deu 
origem à Emenda Constitucional 60, 
foi a maior bandeira de Valverde, re-
lator do texto na Câmara. A emenda 
transfere para a União os servidores 
civis e militares do ex-território fede-
ral de Rondônia.

DEBATE NACIONAL

Ouvidoria promoverá audiências públicas nos estados

a luta de eduardo Valverde pela população indígena da amazônia e pelo
 meio ambiente foi destacada por parlamentares durante a homenagem

  Luiz aLVes

QUARTA-FEIRA
13 de abril de 2011

Miguel Corrêa

edson santos
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ELEIÇÕES
Brasília, 13 de abril de 2011

Rodrigo Bittar

O relator da Comissão Especial da 
Reforma Política, deputado Henrique 
Fontana (PT-RS), afirmou ontem que 
poderá antecipar a apresentação de seu 
parecer para até “meados de maio”. O 
texto deverá incluir entre os pontos 
principais o financiamento público de 
campanhas e o estabelecimento de um 
teto para os gastos eleitorais. 

A intenção de Fontana é cobrar 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
informações sobre os custos das cam-
panhas de 2010 para usar como refe-
rência no cálculo de um possível limite 
financeiro. “Se a comissão decidir que 
precisamos fazer um relatório prelimi-
nar para mostrar à sociedade em que 
ponto estamos, não há problema. Po-
demos escolher quatro ou cinco pon-
tos fundamentais, como financiamento 
público, sistema de votação, fidelida-
de partidária, regras para coligações, 
e reeleição, para a partir deles afuni-
lar as discussões”, adiantou o relator. 
Pelo cronograma original, o parecer de 
Fontana poderia ser apresentado até 
setembro.

Atraso nas deliberações - Nas 
últimas reuniões, diversos deputa-
dos reclamaram do ritmo de trabalho 
da comissão especial. Eles cobram 
maior agilidade, especialmente por-

Relator deve apresentar parecer da 
reforma política até meados de maio

Eduardo Piovesan e Carol Siqueira

As votações do Plenário foram trans-
feridas para hoje devido à falta de acordo 
entre os líderes sobre as matérias em 
pauta. O presidente da Câmara, Marco 
Maia, anunciou sessões extraordinárias 
sucessivas a partir das 9 horas para a 
votação da Medida Provisória 512/10. No 
total, 14 MPs trancam a pauta.

A MP 512 concede mais incentivos 
fiscais à indústria automotiva instalada 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste se vinculados a projetos com novos 
investimentos e pesquisa de produtos ou 
modelos de veículos. No início da sessão 
de ontem, o relator da MP, deputado 
Moreira Mendes (PPS-RO), pediu prazo 
regimental de uma sessão para apre-
sentar seu parecer. Segundo o líder do 
governo, deputado Cândido Vaccarezza 
(PT-SP), o adiamento da votação deve-se 
a novas conversas com governadores de 
estados não contemplados pelo texto da 
medida, e com o governo federal.

PLENÁRIO

Os deputados podem votar também 
hoje a MP 513/10, que, entre seus vários 
temas, autoriza o Fundo de Compensação 
de Variações Salariais (FCVS) a assumir os 
direitos e obrigações do Seguro Habitacio-
nal do Sistema Financeiro da Habitação.

Impasse - A sessão de ontem ficou 

suspensa por cerca de uma hora depois 
que os líderes do DEM, Antonio Carlos 
Magalhães Neto (BA), e do PSDB, Duarte 
Nogueira (SP), protestaram contra a falta 
de reunião de líderes para definir a pauta 
de votações. Otavio Leite (RJ), vice-líder 
do PSDB, reclamou que os partidos opo-

sicionistas não foram chamados para 
participar de discussões sobre as alte-
rações no parecer do relator da MP 512. 
Cândido Vaccarezza ressaltou que não 
cabe ao governo determinar a reunião 
de lideranças.

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
1669/09, cuja votação chegou a ser anun-
ciada para uma sessão extraordinária, o 
presidente Marco Maia informou que não 
houve acordo e os líderes tentarão chegar 
a um consenso para evitar a obstrução dos 
partidos oposicionistas. O projeto contém 
o tratado que cria a União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul), uma área de 
integração continental de 12 países.

Já em relação aos projetos de lei 
sobre a ampliação da banda larga (PL 
1481/07), a regulamentação das lan hou-
ses (4361/04) e o combate à discriminação 
da mulher no mercado de trabalho (PL 
6653/09), Maia disse que os textos ainda 
serão mais bem discutidos para votações 
em sessões extraordinárias específicas, 
talvez ainda nesta semana.

Sem acordo entre líderes, votações são transferidas para hoje

A comissão também divulgou o  
cronograma dos encontros regionais que 
pretende realizar nos próximos meses:

29 de abril: Goiânia (GO)
2 de maio: Porto Alegre (RS)
6 de maio: São Paulo (SP)
9 de maio: Belém (PA)
13 de maio: Aracaju (SE)
16 de maio: João Pessoa (PB)
20 de maio: Rio de Janeiro (RJ)
23 de maio: Belo Horizonte (MG)
27 de maio: Curitiba (PR)
30 de maio: Salvador (BA) 

* Ainda falta definir a data do encontro  
previsto para ser realizado em Recife (PE).

Encontros regionais 

que o grupo instalado no Senado para 
tratar do mesmo assunto já deliberou 
sobre diversos pontos, ainda que sem 
caráter conclusivo.

Após 45 dias de funcionamento, 
a Comissão da Reforma Política do 
Senado encerrou seus trabalhos na 
última quinta-feira (7). Os senadores 
aprovaram 12 pontos, entre eles o fi-
nanciamento público de campanhas, 
o fim da reeleição para o Executivo e 
o voto em lista fechada.

O deputado Edmar Arruda (PSC-
PR) disse estar “com medo de levar 
um carão da sociedade pela falta de 
decisões da comissão da Câmara”. A 
discussão em torno da reforma política, 
ressaltou, já tem 16 anos e há diversos 
projetos que podem ser votados. 

Plebiscito - A possibilidade de se 
realizar um plebiscito ou referendo 
para respaldar a reforma, defendida, 
entre outros pontos, pelo presidente 
da comissão, deputado Almeida Lima 
(PMDB-SE), não tem o apoio de Hen-
rique Fontana, pelo menos por enquan-
to. Para o relator, é mais eficaz esperar 
a realização de  duas eleições sob as 
novas regras para, então, questionar a 
população sobre o melhor modelo.

Na reunião de ontem, os inte-
grantes da comissão manifestaram 
amplo apoio à adoção do financia-
mento público exclusivo das campa-

nhas eleitorais. A opinião geral é que 
o foco dos problemas do atual modelo 
é o comprometimento dos candida-
tos com seus financiadores, o que 
tiraria a legitimidade dos mandatos. 
“O uso do poder econômico atropela 
qualquer processo democrático. Um 
sistema em que as pessoas podem 
gastar o quanto quiserem é distorci-
do, atropela a ética e estabelece uma 
competição violenta, sem discussão 
programática”, avaliou o deputado 
Ivan Valente (Psol-SP).

Segundo o deputado Marcus Pes-
tana (PSDB-MG), nem as empresas 
apoiam o financiamento privado de 
campanhas. “Elas já definem em suas 
planilhas de custo o quanto têm que dar 
aos candidatos, e o sistema eleitoral bra-
sileiro é um dos mais caros do mundo, 
com impacto no custo Brasil”, disse.

O financiamento público, entre-
tanto, foi criticado pelo deputado 
Almeida Lima. “O risco dessa medi-
da é vender à sociedade a ilusão de 
que, com isso, a prática de caixa dois 
e a corrupção acabariam”, avaliou o 
presidente do colegiado. Na opinião 
do deputado, após a primeira eleição a 
sociedade poderá concluir que  o finan-
ciamento público serviu para custear 
apenas a campanha dos candidatos que 
não têm recursos, e aumentar o volume 
de dinheiro daqueles que já têm.

os deputados se reuniram ontem para votar medidas provisórias que trancam a pauta, 
mas, por falta de acordo sobre MP 512, as deliberações ficaram para esta quarta-feira

rodoLfo stuCkert

Henrique fontana

fred aMoriM
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PLENÁRIO
Brasília, 13 de abril de 2011

O deputado Pastor Marco Feli-
ciano (PSC-SP) defendeu a aprova-
ção do Projeto de Lei 309/11, de sua 
autoria, que torna obrigatório o ensi-
no religioso nas escolas. “Esse projeto 
pode colocar nosso País de volta aos 
trilhos do que chamamos de moral, 
ética e verdade”, afirmou.

Ele disse que, logo após apresen-
tar o projeto, no início de fevereiro, 
recebeu várias manifestações. “Aca-
bei sendo ridicularizado por alguns 
e aplaudido por outros”, relatou, 
para em seguida lembrar episódios 
ocorridos nos Estados Unidos ao 
longo dos anos 60.

Segundo Pastor Marco Feliciano, 
o ensino religioso foi proibido nas 
escolas norte-americanas em 1963. 
Desde então, disse, houve uma série 
de ataques a estudantes nos Estados 
Unidos, que levaram à morte mais 
de uma centena deles. 

“Foram executados nas escolas 
por pessoas loucas, deturpadas, 
deprimidas, vazias de Deus, vazias 
de conhecimento sobre fé. Hoje, os 
Estados Unidos amargam, em seu 
histórico, experiências fatídicas e 
horríveis”, disse.

Os resultados da Operação Sexto 
Mandamento, realizada pela Polícia 
Federal em Goiás, que levou à pri-
são 19 policiais militares acusados 
de matar pelo menos 50 pessoas na 
última década, foram destacados 
pela deputada Marina Santanna 
(PT-GO). 

Ela lembrou que, segundo as in-
vestigações, a organização criminosa 
tinha como prática habitual o cri-
me de homicídio seguido da simu-
lação de confronto com a polícia e 
da ocultação do cadáver. “Entre as 
pessoas que teriam sido executadas 
pelo grupo, podem estar 36 desapa-

China
Newton Lima (PT-SP) 

comentou as perspectivas 
comerciais entre Brasil 
e China, no sentido de  
construir uma relação com 
maior equilíbrio. Para o 
deputado, a visita da pre-

sidente Dilma Rousseff coroa o trabalho iniciado 
no governo anterior. Dos acordos firmados entre 
os dois países, disse, destacam-se o aumento das 
exportações brasileiras para a China e a criação, 
no Brasil, de um centro sino-brasileiro de pesquisa 
em nanotecnologia.

Jornalistas
Delegado Protógenes 

(PCdoB-SP) homenageou 
o Dia do Jornalista, co-
memorado em 7 de abril, 
citando profissionais da 
categoria. Mas lamentou 
que, na data, tenha ocor-
rido a tragédia na escola 
municipal de Realengo. 
“As omissões do Legislativo precisam ser corrigidas, 
principalmente a política de segurança pública, a fim 
de evitar novas tragédias como a do Rio, onde um 
homem matou vários estudantes e feriu outros.”

NOTAS

recidos”, afirmou. Continuam deti-
dos 17 PMs, incluindo dois oficiais 
acusados de participação no grupo 
de extermínio. 

Marina Santanna prestou soli-
dariedade à Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa 
de Goiás, presidida pelo deputado 
estadual Mauro Rubem (PT), e à 
Comissão Especial de Defesa da Ci-
dadania, comandada pela delegada 
Adriana Accorsi, que acompanham 
as investigações. Neste mês, eles 
apresentarão propostas ao governo 
estadual a fim de melhorar a segu-
rança pública e oferecer apoio às 
famílias dos desaparecidos.

Ameaças - A deputada denun-
ciou ainda ameaças ao padre Geraldo 
Marcos Labarrère Nascimento, coor-
denador do Comitê Goiano para o 
Fim da Violência Policial. “Ele tem 
sido ameaçado de morte por defender 
o direito à vida de pessoas inocentes 
e a punição dos assassinos descober-
tos pela Polícia Federal”, disse.

Em seu primeiro pronunciamento 
na Câmara, Marina Santanna tam-
bém lamentou a tragédia em escola 
municipal do Rio de Janeiro e des-
tacou ações do governo federal nas 
áreas social, econômica e de direitos 
humanos. Ao comentar sua trajetória 
como advogada e militante política 
em Goiás, agradeceu aos quase 57,5 
mil votos obtidos em 2010.

Marina Santanna
destaca ação contra
grupo de extermínio

Desejo - Depois de lamentar a 
tragédia em uma escola municipal 
do Rio de Janeiro, o deputado citou 
o pastor norte-americano e ativis-
ta dos direitos civis Martin Luther 
King (1929-68). 

“Não quero usar as mesmas pala-
vras dele. Então, digo que tenho um 
desejo: o de poder trazer de volta ao 
ensino dos nossos filhos a história 
sobre a moral e o civismo.”

Pastor Marco Feliciano afirmou 
temer que no futuro a Bíblia não 
possa ser usada. “Sendo parlamen-
tar, tenho foro privilegiado, posso 
expressar meus pensamentos”, afir-
mou. Mas, segundo ele, um padre 
ou um pastor acusado de racismo 
ou homofobia “não vai ter a mesma 
liberdade e não vai ter quem possa 
defendê-lo”.

Pastor Marco 
Feliciano reivindica
ensino de religião

Energia elétrica
Maurício Quintella 

Lessa (PR-AL) manifes-
tou sua insatisfação com 
a prestação de serviços da 
Eletrobrás no estado de 
Alagoas. O deputado ci-
tou constantes quedas de 
energia, variação de ten-

são, explosões de transformadores e descontinuidade 
no fornecimento, o que tem representado um entrave 
ao desenvolvimento local. Lessa pediu medidas de 
controle por parte da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

Internet
Sandro Alex 

(PPS-PR) apresen-
tou projeto de lei que 
especifica os crimes 
cibernéticos, também 
chamados crimes da 
internet. Para o depu-
tado, é inadmissível 
viver nos dias de hoje 
sem uma legislação para esse tipo de infração. “A le-
gislação atual é oriunda dos anos 40, e não prevê pena 
para alguém que utiliza a internet para difamar ou até 
mesmo cometer crimes como a pedofilia”, disse.

Câncer de mama
Geraldo Resende 

(PMDB-RS) destacou 
as ações de fortaleci-
mento da rede de pre-
venção e diagnóstico 
do câncer de mama e 
de colo de útero anun-

ciadas pelo governo federal. Segundo o deputado, o 
câncer de mama é a principal causa da mortalidade 
entre as mulheres. Se fosse diagnosticado precoce-
mente, ressaltou, muitas vidas serão salvas. Resende 
defendeu a implantação de centros de atendimento 
de mastologia em todo o País.

 Brizza CaVaLCante  Brizza CaVaLCante

Trabalho escravo
Cláudio Puty (PT-PA) protocolou na Mesa 

Diretora pedido de criação da CPI do Trabalho 
Escravo, cujo objetivo é erradicar a exploração 
de trabalhadores em diversas regiões do País. Ao 
agradecer o apoio à CPI, o deputado alertou para 
o problema especialmente na Amazônia e pediu a 
aprovação da PEC do Trabalho Escravo (438/01), 
que expropria terras de acusados pela prática. “Há 
seis anos aguardamos a votação. A proposta só foi 
apreciada em primeiro turno”, disse. O deputado 
Domingos Dutra (PT-MA) manifestou apoio à criação 
da CPI. “O trabalho escravo causa problemas na 
sociedade, enfraquece a cidadania e atenta contra 
o Estado Democrático de Direito”, afirmou.
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ORÇAMENTO
Brasília, 13 de abril de 2011

Partidos da base aliada, PR e PP 
disputam relatoria da LDO de 2012

Janary Júnior

A disputa pela relatoria do projeto 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) está colocando em campos 
opostos o PP e o PR, dois partidos da 
base aliada do governo na Câmara. A 
indicação do relator se arrasta desde 
o mês passado, sem que os partidos 
tenham chegado a um acordo. Esta 
semana deverá ser decisiva, uma vez 
que o projeto chega ao Congresso na 
próxima sexta-feira.

O líder do PP, deputado Nelson 
Meurer (PR), já definiu o nome do 
deputado Márcio Reinaldo Moreira 
(MG) para a relatoria. No PR, o esco-
lhido é o deputado Giroto (MS). Am-
bos são titulares da Comissão Mista de 
Orçamento. Cada partido lança mão 
de uma conta numérica para explicar 
a sua primazia na indicação.

O líder do PR, deputado Lincoln 
Portela (MG), destaca que a legenda 
integra um bloco formado por oito par-
tidos, com 64 deputados. Esse peso seria 
necessário para assegurar a relatoria da 
LDO. Para garantir a indicação, o PR 
costurou um acordo com o PMDB. “So-
mos partidos irmãos [PP e PR], mas a 
vez é nossa”, diz Portela.

O PP alega que tem direito ao cargo 

por ter mais integrantes na Comissão 
de Orçamento (três, contra dois do PR) 
– na Câmara, a sigla é formada por 41 
parlamentares. Além disso, como res-
salta o 3º vice-presidente da comissão, 
deputado Roberto Britto (PP-BA), o PR 
ocupou a mesma relatoria há dois anos, 
com o deputado Wellington Roberto 
(PB). “Pelo critério de rodízio, a vaga é 
nossa”, diz Britto. A demanda da legen-
da conta com apoio do PT.

Prazo - A disputa levou o presiden-

te da Comissão de Orçamento, sena-
dor Vital do Rêgo (PMDB-PB), a fazer 
ontem um apelo, durante a reunião do 
colégio de líderes da comissão, para 
que os partidos cheguem a um acor-
do até hoje, quando ele pretende ler o 
nome do escolhido na reunião que o 
colegiado fará a partir das 14h30.

Pelas normas regimentais, o sena-
dor pode indicar o relator se não hou-
ver consenso, mas ele prefere uma saí-
da negociada, até porque essa é a praxe 

da comissão. Vital do Rêgo salientou 
que a disputa às vésperas da chegada 
do projeto da LDO evidencia a falta 
que o líder do governo no Congresso 
está fazendo à comissão.

O nome do líder ainda não foi defi-
nido pelo Palácio do Planalto, e a previ-
são é que isso só ocorra após a chegada 
da presidente Dilma Rousseff da China, 
onde está em viagem oficial. “Isso era 
um assunto para ele [líder do governo] 
tratar”, disse o senador.

Experiente - O Palácio do Planalto 
não quis comentar a disputa entre dois 
partidos da base. Na semana passada, o 
ministro da Secretaria de Relações Ins-
titucionais da Presidência da República, 
Luiz Sérgio, chegou a se reunir com o 
deputado Márcio Reinaldo Moreira.

O governo quer um nome expe-
riente na linha de frente da LDO. 
Neste ano o projeto terá uma com-
plexidade maior, pois a lei será um 
elo entre o Plano Plurianual (PPA) 
2012-2015 e o próximo Orçamento 
(2012). Além disso, a proposta pode-
rá incorporar mudanças em regras de 
fiscalização de obras com indícios de 
irregularidades graves voltadas para a 
Copa do Mundo de 2014 e a Olimpí-
ada do Rio de Janeiro (2016), assunto 
polêmico na Casa.

Líderes da Comissão Mista de orçamento discutiram ontem a relatoria da Ldo

NOTAS 

A Câmara analisa o Projeto 
de Lei 277/11, do deputado Ro-
mero Rodrigues (PSDB-PB), que 
torna obrigatória a contratação 
imediata de candidatos aprova-
dos em concursos públicos fede-
rais da administração direta e in-
direta. O texto estabelece regras 
distintas para os processos de 
recrutamento na administração 
direta e indireta e foi apensado 
ao Projeto de Lei 6582/09, que 
tramita de forma conclusiva 
nas comissões de Trabalho; e 
Constituição e Justiça.

GustaVo LiMa

Em tramitação na Câmara, o Projeto de Lei Complementar 16/11, do deputado 
Rubens Bueno (PPS-PR), exige autorização do Congresso para a participação 
das Forças Armadas em campanhas de utilidade pública e na execução de 
obras e serviços nos 12 meses que antecedem eleições. A proposta altera a Lei 
Complementar 97/99, que regulamenta a atuação do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica. O texto será examinado pela Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, pela CCJ e pelo Plenário.

Em encontro ontem com a ministra da Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres, Iriny Lopes, representantes da bancada feminina solicitaram apoio 
para que Legislativo, Executivo e Judiciário participem de uma grande mobili-
zação nacional pelo cumprimento da Lei Maria da Penha (11.340/06). 

Para a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que foi relatora do texto 
na Câmara, é fundamental buscar a aplicação integral da lei para eliminar a 
resistência de alguns juízes brasileiros, que, segundo ela, já chegaram a se 
manifestar contrários ou “ironicamente” à legitimidade da punição aos agres-
sores. A procuradora da Mulher na Câmara, Elcione Barbalho (PMDB-PA); a 
líder do PSB, Ana Arraes (PE); e as deputadas Luciana Santos (PCdoB-PE) e 
Perpétua Almeida (PCdoB-AC) também participaram do encontro.

A ministra Iriny Lopes disse estar convencida da necessidade de uma am-
pla e continuada campanha de conscientização e sensibilização da sociedade 
sobre o tema e se dispôs a colaborar ativamente na mobilização pretendida 
pela bancada feminina. 

A Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado 
promoverá audiência para debater a 
carga horária semanal para policiais 
e bombeiros, objeto do Projeto de Lei 
5799/09, do ex-deputado Capitão As-
sumção. O texto tramita em conjunto 
com o PL 6399/09, do deputado Mauro 
Nazif (PSB-RO), que assegura aos 
policiais e bombeiros militares a carga 
horária semanal máxima de 48 horas. 
A audiência foi proposta pelo deputado 
Delegado Waldir (PSDB-GO) e ainda 
não tem data definida. 

O deputado Manoel Junior (PMDB-PB) apresentou o 
Projeto de Lei 7900/10, que isenta idosos do pagamento 
de pedágios em rodovias, pontes, túneis e viadutos fede-
rais. A proposta altera o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) 
e é baseada em sugestão, arquivada em 2007, da ex-deputada Kelly Moraes. 
O texto foi apensado ao PL 4251/01, que isenta de pagamento de pedágio os 
portadores de deficiência física, e será examinado pela CCJ e pelo Plenário.

Lei Maria da Penha Concurso público

Forças ArmadasPedágio livre

Carga horária
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Confederação propõe participação de 
prefeitos no plano de resíduos sólidos

Oscar Telles

Em audiência pública realizada pela 
Comissão de Desenvolvimento Urbano 
para debater o Decreto 7.404/10, que re-
gulamenta a Política Nacional de Resídu-
os Sólidos (Lei 12.305/10), o presidente 
da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), Paulo Ziulkoski, reivindicou on-
tem a participação dos prefeitos na elabo-
ração do texto. Em sua avaliação, a ação 
dos dirigentes municipais é essencial para 
o “grande desafio da implementação da 
lei”. Ziulkoski lembrou que o plano mu-
nicipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos deve estar pronto em agosto de 
2012.

A política nacional impõe a governos, 
empresários e cidadãos o gerenciamento 
do lixo e de materiais recicláveis, priori-
zando a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos. Os fa-
bricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes terão que investir para co-
locar no mercado artigos e embalagens re-
cicláveis e que gerem a menor quantidade 
possível de resíduos sólidos. 

Um dos problemas para a execução 
da lei dentro do prazo, disse Ziulkoski, é 
que 63% dos municípios brasileiros têm 
lixões e apenas 37%, aterros sanitários. 
“Brasília não tem aterro sanitário, tem li-
xão”, exemplificou. O presidente da CNM 

ressaltou que é necessária a construção de 
953,6 aterros sanitários em todo o País. 
Isso, segundo ele, teria um custo de R$ 53 
bilhões, usando como base os aterros de 
pequeno porte para 200 mil habitantes.

Com relação à coleta seletiva, Ziulkoski 

disse que apenas 8% dos municípios usam 
esse método de separação de lixo, de acor-
do com pesquisa da CNM. Além disso, 
observou,  29,82% das cidades não têm 
catadores de lixo.   

Sociedade civil - O secretário de Re-
cursos Hídricos e Ambiente Urbano do 
Ministério do Meio Ambiente, Silvano 
Silvério da Costa, informou que o governo 
instalou, em fevereiro, o comitê orienta-
dor para implantação de sistemas de lo-
gística reversa (que estabelece o retorno 
de produtos, embalagens ou materiais ao 
seu centro produtivo). 

Segundo o representante do Movi-
mento Nacional dos Catadores de Mate-
riais Recicláveis, Ronei Alves da Silva, o 
grupo se propõe a estar presente em to-
dos os municípios, apoiando os prefeitos 
no cumprimento da lei. Para o deputado 
William Dib (PSDB-SP), é muito impor-
tante que movimentos da sociedade civil, 
como o dos catadores, se organizem para 
a execução do plano de resíduos sólidos. 
Juntamente com o deputado Arnaldo 
Jardim (PPS-SP), Dib foi autor do reque-
rimento para realização da audiência.

Sistema do governo sobre alerta de 
catástrofes começa em novembro 

Idhelene Macedo

A Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática pretende 
acompanhar de perto o projeto do 
governo sobre o sistema de alerta de 
ocorrência de catástrofes naturais, 
com implantação prevista a partir de 
novembro. As ações para enfrentar es-
ses desastres foram tema de audiência 
pública ocorrida ontem na Câmara. 

O secretário de Políticas e Progra-
mas de Pesquisa e Desenvolvimento 
do Ministério de Ciência e Tecnologia, 
Carlos Nobre, explicou que as informa-
ções serão reunidas em um Centro de 
Monitoramento de Alertas, a ser instala-
do em Cachoeira Paulista (SP). Segundo 
Nobre, o foco estará nas inundações 
e desabamentos de encostas, porque 
são os desastres que mais causam 
vítimas no País.

Em um primeiro momento, explicou, 
o sistema de alerta será implantado em 
23 municípios com áreas de risco. Entre 
essas áreas estão a Baixada Santista, 
a região serrana do estado do Rio de 
Janeiro e o Vale do Itajaí, em Santa Cata-
rina. “Na primeira fase, esses municípios 
serão monitorados com o sistema de 
observação de chuvas, radares mete-
orológicos, pluviômetros para reunir as 
informações.” O secretário informou que 

o sistema começará a funcionar antes 
do final do ano. “Até novembro, já que-
remos repassar informações úteis para 
a maioria desses municípios, quando 
ocorrerem as chuvas do próximo verão 
no hemisfério Sul.”

O coordenador do Centro de Previ-
são do Tempo do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), Osvaldo 
Moraes, observou que a divulgação do 
alerta com antecedência vai permitir que 
a Defesa Civil e as autoridades tenham 
tempo hábil para agir. Segundo ele, o 
sistema, que vai operar nos mesmos 
moldes dos países desenvolvidos, estará 
programado para, quando houver riscos, 
enviar mensagens às TVs com aviso 
meteorológico de inundação e chuva 
forte, entre outros. O tempo estimado 
para a divulgação dos alertas será de 
duas a seis horas antes da ocorrência 
do evento.

O presidente da comissão, deputado 
Bruno Araújo (PSDB-PE), ressaltou que 
o Parlamento precisa conhecer, em 
detalhes, o projeto do governo. “A co-
missão quer oferecer sugestões.” Araújo 
lamentou a ausência, no encontro, de 
representante da Secretaria Nacional de 
Defesa Civil e destacou que o essencial 
no enfrentamento das catástrofes é a 
integração entre os diversos órgãos 
do governo.

GoVerno do Mt

a política nacional de resíduos sólidos impõe a governos, empresários 
e cidadãos o gerenciamento do lixo e de materiais recicláveis

Roberto de Lucena (PV-SP) prestou solidariedade às famílias das crianças 
assassinadas na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste 
do Rio de Janeiro. “Para mim, os assassinatos ocorridos na escola são reflexo 
de bullying [uso do poder ou da força para intimidar ou perseguir colegas}”, 
avaliou. O deputado sugeriu a criação de uma frente parlamentar que debata 
o tema e busque a implementação de políticas públicas a fim de evitar novos 
casos de violência física ou psicológica nas escolas.

NOTAS DE PLENÁRIO

Ao manifestar preocupação com a falta de reconhecimento da sociedade 
pelo trabalho dos deputados federais, Izalci (PR-DF) pediu apoio para a cria-
ção da Frente Parlamentar em Defesa do Fortalecimento do Legislativo. Ele 
defendeu ainda que se discuta, na reforma política, a redução do número de 
representantes na Câmara. “Não há necessidade de 513 deputados, a Casa 
deveria ter somente 60. Izalci também criticou a demora dos parlamentares 
para analisar projeto em tramitação desde 2008 que prevê a nomeação de cinco 
desembargadores para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

José Guimarães (PT-CE) pediu apoio aos parlamentares para a realização de 
uma nova campanha pelo desarmamento, sugerida pelo Ministério da Justiça. O 
deputado destacou que o presidente do Senado, José Sarney, também sugeriu 
a realização de um novo plebiscito para a população definir se quer ou não o 
desarmamento. Na opinião de José Guimarães, além de apoiar a campanha e 
o plebiscito, é necessário que o Congresso incorpore ao debate a preocupação 
central quanto ao crescimento da violência. O parlamentar sugeriu a inclusão, 
na grade curricular das escolas, de disciplinas que estimulem a paz.

Fortalecimento do Legislativo

Massacre em Realengo II

Massacre em Realengo I
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Carolina Pompeu

O coordenador do grupo de tra-
balho que discute as sugestões às pro-
postas de mudança no Código Flores-
tal (PL 1876/99 e outras), deputado 
Eduardo Gomes (PSDB-TO), acredita 
que o texto final do código será vo-
tado pela Câmara ainda em abril. A 
afirmação foi feita ontem, durante 
reunião do colegiado. No encontro, 
os deputados definiram os sete pon-
tos que irão guiar a discussão sobre o 
código a partir de agora: delimitação 
das áreas de preservação permanente 
(APPs); definição das reservas legais; 
regularização ambiental de ocupa-
ções; proibição de corte raso durante 
um período, a chamada “moratória 
do desmatamento”; regras específicas 
para a agricultura familiar; competên-
cias dos órgãos públicos ambientais; 
e instrumentos econômicos para a 
conservação da vegetação.

Coordenador de grupo de trabalho espera 
que Código Florestal seja votado em abril

entre os sete pontos que irão guiar a discussão no grupo de trabalho sobre  
o Código Florestal estão regras específicas para a agricultura familiar

O grupo de trabalho recebeu 55 no-
tas técnicas, totalizando mais de 900 
páginas, com sugestões enviadas por 
órgãos governamentais, pesquisado-
res, organizações não governamentais, 
bancadas partidárias, além dos próprios 
parlamentares. Elas foram analisadas 
pelos deputados Ivan Valente (Psol-SP) 
e Paulo Piau (PMDB-MG), que apre-
sentaram relatório ao colegiado.  

Durante a reunião, o grupo não 
definiu posição sobre os pontos priori-
tários, mas, segundo Eduardo Gomes, 
a discussão está correndo em um bom 
ritmo. “Entramos agora em uma fase 
de discussão definitiva sobre itens que 
já foram analisados, conversados e in-
clusive acordados”. Uma nova reunião 
foi marcada para hoje, às 14h. Segun-
do Gomes, há a possibilidade de o gru-
po de trabalho terminar a discussão 
sobre as notas técnicas nesta semana. 
O resultado será compilado em um 
texto a ser encaminhado ao relator 

da proposta do novo Código Florestal, 
Aldo Rebelo (PCdoB-SP).

Prazos - Os deputados que analisa-
ram as notas técnicas divergiram sobre 
os prazos necessários para que o grupo 
de trabalho delibere sobre as sugestões 
enviadas. Paulo Piau pediu urgência 
na votação. “Essa discussão não pode 
ser protelada, devemos partir para uma 

decisão logo, porque o Brasil não tem 
mais como esperar”, disse.

Ivan Valente, contudo, acredita 
que são necessários mais debates sobre 
o tema. “Uma discussão ligeira não in-
teressa ao povo brasileiro e à preserva-
ção do meio ambiente. Esse grupo deve 
ter tempo para aprofundar o debate e 
chegar a um consenso”, argumentou. 

O presidente da comissão, deputado 
Giovani Cherini (PDT-RS), considerou 
a ausência, no debate, de represen-
tantes do Instituto do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e da Eletronuclear um des-
respeito aos parlamentares. “O Ibama 
teria que confirmar aqui que a energia 
nuclear não tem licença para funcionar 
no Brasil”, disse. E acrescentou: “Será 
que a Eletronuclear acredita estar fora 
da fiscalização desta Casa?”. Cherini 
antecipou que convidará os ministros 
do Meio Ambiente e de Minas e Energia 
para prestar esclarecimentos. (MN)

Giovani Cherini critica 
ausência do Ibama  
e da Eletronuclear

Maria Neves

O presidente da Associação dos 
Fiscais de Radioproteção e Segurança 
Nuclear (Afen) da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (Cnen), Rogério 
dos Santos Gomes, garantiu ontem na 
Câmara que, caso ocorra um “acidente 
severo”, com derretimento do núcleo do 
reator das usinas de Angra, o vazamento 
de material radioativo será inevitável. 
Segundo ele, os projetos das centrais 
nucleares brasileiras não preveem a 
contenção necessária para esse tipo de 
ocorrência. O Brasil conta hoje com duas 
usinas em operação em Angra dos Reis, 
no Rio de Janeiro, e uma terceira está em 
construção na mesma cidade.

Durante audiência pública realizada 
pela Comissão de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável para discutir 
a segurança nuclear no Brasil, o espe-
cialista contou que, somente a partir do 
acidente na central nuclear de Three Mile 
Island, na Pensilvânia, Estados Unidos, 
em 1978, começou-se a criar plantas mais 
seguras. O projeto das centrais brasileiras 
é anterior a essa data. Rogério Gomes 
alertou, inclusive, que Angra III também 
não foi adaptada às novas exigências 
de segurança.

Já o presidente da Cnen, Odair Dias 
Gonçalves, contestou a afirmação do 
representante dos fiscais em relação à 

Segurança em Angra gera divergências 
entre especialistas de comissão nuclear

segurança das centrais nucleares bra-
sileiras. Ele afirmou que a adaptação 
das usinas em operação não ocorreu 
porque a Agência Internacional de Ener-
gia Atômica (AIEA) só exige precauções 
contra acidentes severos para novas 
plantas. “Essas medidas envolvem a 
fase de construção, e isso não é viável 
[em plantas instaladas] por causa dos 
custos”, justificou. No caso de Angra III, 
no entanto, o presidente da Cnen garantiu 
que o projeto foi adequado.

Retirada da população - O plano 
de emergência das usinas, que deve 
prever as medidas a serem adotadas 
em caso de acidente, também colocou 
Odair Gonçalves e Rogério Gomes em 

lados opostos. Segundo Gonçalves, da 
Cnen, a evacuação da população pode 
ser gradativa, “porque um acidente não 
ocorre de repente”. Ele assegurou que 
existe um planejamento que contempla 
saídas de Angra “por terra, por ar e por 
água”. Gomes, ao contrário, questionou 
o plano de emergência da Eletronuclear, 
empresa responsável pela operação 
das centrais. Ele relatou, por exemplo, 
que até 2009 a empresa não contava 
sequer com pastilhas de iodo para dis-
tribuir aos moradores, outra etapa a ser 
cumprida quando ocorre vazamento de 
radioatividade.

Conforme explicou o fiscal, o principal 
radioisótopo liberado em acidente com 

reatores nucleares é o Iodo-131, que 
se deposita na tireoide e pode causar 
câncer. “Uma pastilha de iodo custa R$ 
0,70; se o plano não prevê nem uma ação 
tão básica, esquece o resto, porque está 
tudo errado”, afirmou.

O deputado Fernando Jordão (PMDB-
RJ), que foi prefeito de Angra dos Reis, 
considerou absurdo falar em retirada 
gradual da população. Ele também cobrou 
a melhoria da estrada Rio-Santos para 
facilitar a evacuação dos moradores.

a ausência de representantes do ibama e da eletronuclear foi considerada uma afronta 
pelo presidente da comissão, deputado Giovani Cherini (4ª da esq. para dir.)

eMBraPa

sauLo Cruz
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Marcello Larcher

O deputado Vanderlei Macris 
(PSDB-SP) afirmou ontem que seu 
partido está colhendo assinaturas na 
Câmara e no Senado para a criação 
de uma Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito (CPMI) que investigue 
desvios de recursos da Saúde em es-
tados e municípios. 

O anúncio foi feito em audiência 
pública com o ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, que se reuniu com a 
Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle para explicar 
declarações do minis-
tro-chefe da Controla-
doria Geral da União 
(CGU), Jorge Hage, de 
que a pasta tem uma 
das piores fiscalizações 
de gastos no governo.

Padilha justificou 
que os recursos são 
aplicados de forma 
descentralizada e que a 
própria CGU e os secre-
tários estaduais e muni-
cipais estão ajudando o 
ministério a aperfeiçoar 
os mecanismos de con-
trole. “O Sistema Único 

Oposição quer CPMI para apurar fraude
em repasses para estados e municípios

Padilha (ao microfone) disse que  o controle sobre verbas está sendo aperfeiçoado

de Saúde (SUS) é responsabilidade 
de todos, não importa o governo que 
veio no período anterior. Queremos 
dar um salto de qualidade”, afirmou. 
No último dia 7, lembrou Padilha, foi 
inaugurado um portal da transparên-
cia que permite à população acompa-
nhar os repasses feitos pelo ministério 
e pelos diversos fundos da saúde.

O deputado Delegado Waldir 
(PSDB-GO) reforçou a preocupação 
com o orçamento do setor, de R$ 67 
bilhões, que tem sido o maior foco 
de desvios de verbas. Já o deputado 

Amauri Teixeira (PT-
BA) ressaltou que não 
se deve fazer disputa 
política com as de-
clarações de Hage. “A 
fala foi certamente no 
sentido de melhorar a 
fiscalização, e não de 
denúncia”, disse. Para 
Teixeira, é impossível 
fiscalizar todas as con-
tas da pasta, que tem 
o maior orçamento e o 
maior número de con-
vênios do Executivo.

CPMF - Embora 
tenha dito que não vai 
entrar no “Fla x Flu” 

que se tornou o debate em torno da 
reedição da CPMF, o imposto que fi-
nanciava a Saúde, Padilha adiantou 
que o governo quer ver regulamentada 
a Emenda 29, que fixa percentuais mí-
nimos a serem investidos na área por 
União, estados e municípios.

O ministro reiterou que nunca 
debateu a recriação do imposto com 
a presidente Dilma Rousseff e que o 
governo não está elaborando essa pro-
posta. “Mas não vou esconder do País 
que nós precisamos de financiamento 
crescente para a Saúde. Temos de me-

lhorar a gestão, mas necessitamos de 
mais recursos também”, declarou.

Qualidade - Com relação à qua-
lidade da saúde pública, Padilha afir-
mou que os desafios enfrentados pelo 
SUS não são muito diferentes dos 
existentes em outras nações. “Nos-
so principal problema, que é igual ao 
dos outros países que têm um sistema 
público, é o tempo de espera para o 
atendimento”, disse. Ele ressaltou que 
são realizados 3,5 bilhões de consultas 
e procedimentos ambulatoriais, e 11 
milhões de internações por ano.

Carol Siqueira

O deputado Jair Bolsonaro (PP-
RJ) afirmou que vai entregar sua 
defesa à Corregedoria da Câmara 
nesta quarta-feira,  último dia do 
prazo. Ele é alvo de representa-
ções que o acusam de racismo por 
declarações dadas ao programa 
CQC, da TV Bandeirantes. Na 
ocasião, questionado pela cantora 
Preta Gil sobre o que faria se um 
filho seu se apaixonasse por uma 
negra, Bolsonaro respondeu que 
não iria “discutir promiscuidade” e 
que seus filhos não correriam esse 
risco porque “foram muito bem 
educados”. Após a repercussão, 
o deputado disse que entendeu 
errado a pergunta,  confundindo a 
palavra negra com gay.

A defesa de Bolsonaro vai 

Em defesa à Corregedoria, Bolsonaro se compara a 
deputados que, em 93, erraram ao apoiar a escravidão

comparar o caso a um episódio ocorrido 
em 1993, quando mais de 50 deputados 
assinaram um projeto fantasioso, dis-
tribuído pela Folha de S.Paulo, para o 
Brasil retornar à condição de colônia de 
Portugal e restabelecer a escravidão no 
País. O objetivo do jornal era provar que 
os deputados não liam as propostas an-
tes de assiná-las. “Esses que assinaram 
se equivocaram ou são racistas? Quando 
outros erram é humano, quando eu erro 
é racismo?” questionou.

Bolsonaro disse ainda que vai 
chamar como testemunhas alguns dos 
deputados que assinaram a chamada 
“PEC da Escravatura”, entre eles o ex-
ministro da Casa Civil José Dirceu. Ele 
acrescentou que está elaborando o do-
cumento de defesa com a ajuda apenas 
do seu chefe de gabinete. “A pessoa que 
procura um excelente advogado é porque 
tem culpa no cartório”, afirmou.

Homofobia - Sobre as críticas de 
que seria homofóbico. Bolsonaro disse 
que vai continuar combatendo ações do 
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governo como o Plano Nacional de 
Promoção da Cidadania e Direitos 
Humanos LGBT e a distribuição, 
nas escolas, de cartilhas anti-ho-
mofobia elaboradas pelo Ministério 
da Educação. “Passar filminho 
pornográfico para estudantes do 
segundo grau é estimular o ho-
mossexualismo”, criticou. “A minha 
briga não é com esse homossexual 
bípede que anda e corre por aí; 
o que não quero é que o kit gay 
chegue à molecada que ainda está 
engatinhando”, continuou.

Bolsonaro chegou a censurar 
o apresentador do CQC, Marcelo 
Tas, que afirmou ter orgulho de 
sua filha homossexual. “Eu teria 
vergonha de ter uma filha lésbica 
ou um filho gay e duvido que um pai 
queira ter um filho homossexual. 
Para mim, é igual à morte.”

Vanderlei Macris

Leonardo Prado

Leonardo Prado


