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Estatuto da 
Família: relator 
participa de 
videochat

Relator da polêmica 
proposta de Estatuto 
da Família, o deputado 
Ronaldo Fonseca 
debaterá os principais 
pontos do texto e 
responderá a dúvidas 
de internautas.

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

A proposta define o piso salarial dos agentes comu-
nitários de saúde e de combate a endemias. A pauta 
da semana também prevê projeto que permite a in-

clusão de novos setores no Supersimples e proposta 
que libera a publicação de biografias de personali-
dades públicas sem autorização.

Câmara pode votar nesta semana piso 
dos agentes comunitários de saúdeComissão aprova 

regulamentação 
do ofício de 
artesão

Demandas de 
trabalhadores 
são tema de 
comissão geral

plenário

trabalho
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Integrantes de sindicatos e associações de agentes de saúde já fizeram diversas manifestações na Câmara pela aprovação do piso salarial nacional da categoria
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HISTÓRIA | Morte do ex-presidente completa 60 anos em 2014; no ato de hoje será lançada a trilogia “a era Vargas” 

Homenagem a Vargas terá presença de Tony Ramos
Por ocasião dos 60 anos da morte 

do presidente Getúlio Vargas, a Câ-
mara dos Deputados realizará hoje 
um ato em homenagem ao políti-
co. O evento contará com a presen-
ça do ator Tony Ramos, intérprete 
do personagem no filme “Getúlio”, 
que enfoca os 19 dias que antece-
deram o suicídio do presidente, em 
24 de agosto de 1954.

O ato será realizado no Salão 
Nobre da Câmara, às 16h.

Durante a homenagem, será lan-
çada a trilogia “A Era Vargas”, do 
jornalista e cientista político José 
Augusto Ribeiro. A reedição do li-
vro é uma iniciativa do PDT e da 
Fundação Leonel Brizola-Alberto 
Pasqualini, por meio da editora Fo-
lha Dirigida, do Rio de Janeiro.

Haverá ainda um debate sobre 

Vargas, seus governos e os perío-
dos históricos em que viveu, com 
a presença de parlamentares, jor-
nalistas, historiadores e cientistas 
sociais. Estão previstas as partici-
pações da socióloga Celina Vargas 
do Amaral Peixoto, neta do político 
e especialista no tema, e do minis-
tro do Trabalho, Manoel Dias.

Realizado em parceria com o ga-
binete do deputado Ângelo Agno-
lin (PDT-TO), o ato é parte da pro-
gramação “60 anos sem Getúlio”, 
promovida pela Câmara dos De-
putados para lembrar a morte de 
Vargas e a publicação de sua carta 
testamento.

Trilogia - A obra “A Era Vargas” 
aborda episódios que atravessam 
mais de 70 anos da história do Bra-
sil, desde o cenário político ante-

Defesa Nacional
A Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional promove o se-
minário “Os Projetos Estratégicos 
das Forças Armadas:  contribuição 
ao desenvolvimento nacional”. São 
convidados representantes das For-
ças Armadas, da área de seguran-
ça do Executivo e pesquisadores.  
Auditório Nereu Ramos, a partir 
das 9h

Sessão solene
Homenagem aos agentes de Polícia 
Legislativa. Plenário Ulysses Gui-
marães, 9h30

Livro digital
Audiência das comissões de Cultu-
ra e de Educação debate o merca-
do do livro digital no Brasil e o PL 
4534/12, que atualiza a definição 
de livro e a lista de equiparados a 
livro. Plenário 12, 9h30

Glênio Bianchetti
Sessão solene do Congresso home-
nageia os 70 anos de vida artística 
do pintor. Plenário do Senado, 11h

Linchamentos
A Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado dis-
cute recentes casos de “justiça com 
as próprias mãos”. Os ministros da 
Justiça, José Eduardo Cardozo; e de 
Direitos Humanos da Presidência, 
Ideli Salvatti, estão entre os convi-
dados. Plenário 6, 14h

Biocombustíveis no Pará
A Comissão de Integração Nacio-
nal, Desenvolvimento Regional e 
da Amazônia promove audiência 
sobre o Programa de Biocombustí-
veis em Municípios do Pará. É con-
vidado o ministro da  Agricultura, 

Neri Geller. Plenário 15, 14h

Lei do Esporte
A Comissão do Esporte discute 
sugestões de alterações na Lei dos 
Treinadores e na Lei Lei Pelé, ofe-
recidas pela CBF. Local a definir, 
14h

Crime de bullying
A Comissão de Seguridade Social e 
Família discute com especialistas o 
PL 1011/11 e apensados, que propõe 
a tipificação do crime de bullying. 
Plenário 7, 14h30

Grandes eventos
A Comissão de Defesa do Consu-
midor faz audiência sobre o preço 
e qualidade dos serviços prestados 
na véspera de grandes eventos, em 
especial a Copa do Mundo, por ho-
téis, bares e restaurantes. Plenário 
8,14h30

Construtora Odebrecht 
A Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle debate esclareci-
mentos sobre a concessão de em-
préstimo à Construtora Odebrecht, 

para realização das obras do Por-
to de Mariel, em Cuba, e financia-
mento do  Grupo JBS -Friboi, Fundo 
Amazônico, Plano de Investimen-
tos do BNDES e a MP 633/13. É 
convidado o presidente do BNDES, 
Luciano Coutinho. Local a definir, 
14h30

Legalização da maconha
A Comissão de Legislação Parti-
cipativa realiza seminário sobre 
riscos e impactos associados à le-
galização da maconha. Plenário 3, 
14h30

Getúlio Vargas
Debate sobre os 60 anos da morte 
de Getúlio Vargas seguido de re-
lançamento e noite de autógrafos 
do livro “A Era Vargas”, do jorna-
lista José Augusto Ribeiro. Salão 
Nobre, 16h

Bancada Feminina 
Reunião mensal da bancada com 
pautas sobre adoção, Plano Nacio-
nal de Educação e a discussão de 
gênero. Sala de Reuniões da Mesa 
Diretora, 17h30

rior à ascensão de Vargas (1930) até 
a crise política que culminou com 
o suicídio do presidente, em agos-
to de 1954.

A trilogia mostra fatos históri-
cos e políticos, como o debate da 
campanha presidencial de 1929-
1930, as principais decisões do pri-
meiro governo Vargas (1930-1945) 
e os avanços da Revolução de 30, 
como o voto feminino, o voto secre-
to e a instituição da Justiça Eleito-
ral. Os livros também detalham a 
participação brasileira na 2ª Guerra 
Mundial.

O autor, jornalista José Augusto 
Ribeiro, trabalhou nos principais 
veículos de comunicação do País e 
assessorou Leonel Brizola e Tan-
credo Neves em suas campanhas à 
Presidência da República.O governo de Vargas será debatido 

Wikimedia Commons
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A proposta que define o piso 
salarial dos agentes comunitários 
de saúde e de combate a endemias 
(PL 7495/06) é o destaque do Plená-
rio. O presidente da Câmara, Henri-
que Eduardo Alves, havia prometido 
a análise da matéria para os dias 13 e 
14 de maio, mas decidiu reservar es-
ses dias para a Proposta de Emenda 
à Constituição 358/13, do orçamen-
to impositivo, antecipando o debate 
sobre o piso salarial. O acordo entre 
os líderes partidários inclui não obs-
truir os trabalhos.

Atualmente, o valor do piso é de 
R$ 1.014, mas parte desse valor é 
usado pelos municípios para pagar 
encargos previdenciários e traba-
lhistas. Os agentes defendem reajus-
tes anuais nos mesmos moldes do sa-
lário mínimo. Entretanto, o governo 
federal não quer arcar sozinho com o 
aumento do custo total ocasionado 
pela definição do piso.

Microempresa - Os deputados po-
dem analisar também as mudanças 
no Estatuto da Micro e Pequena Em-
presa, constantes do Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 221/12. A pro-
posta amplia os benefícios às em-
presas desse porte participantes do 

A Câmara realiza hoje uma co-
missão geral para debater demandas 
e projetos em tramitação no Con-
gresso de interesse dos trabalhado-
res. O pedido foi feito pelo presidente 
da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ), deputado 
Vicente Candido (PT-SP), na ocasião 
do Dia do Trabalho (1º). Só na CCJ há 
mais de 150 propostas relacionadas 
ao tema esperando análise.

A comissão geral vai discutir as-
suntos de interesse das sete princi-
pais centrais sindicais do País, como 
os apresentados na 8ª Marcha da 
Classe Trabalhadora, que aconteceu 
no início de abril.

Quem quiser pode enviar pergun-
tas aos deputados ou fazer comentá-
rios sobre o debate pelo Disque-Câ-
mara (0800 619 619, ligação gratuita) 
ou pelo e-Democracia.

Prioridades - Entre as propostas 
defendidas pelas centrais está o PL 
7185/14, do deputado Roberto San-
tiago (PSD-SP), que torna perma-
nente a atual política de valorização 

O projeto de atualização do Esta-
tuto da Microempresa vai ampliar o 
número de setores enquadrados no 
Supersimples. Em troca da univer-
salização, o relator do projeto, depu-
tado Cláudio Puty (PT-BA), retirou a 
proposta de reajuste da tabela de en-
quadramento no Supersimples, que 
não tinha o aval do governo.

O acordo prevê que, em 90 dias, o 
governo enviará ao Congresso uma 
proposta de reajuste da tabela. Cláu-
dio Puty disse que o acordo  foi van-
tajoso. “A universalização é um fato 
histórico. Há sete anos se lutava para 
colocar as categorias de serviço: ad-
vogados, consultores, corretores e 
clínicas de fisioterapia, entre outros. 
Todos estarão no Simples”, disse.

Essas empresas incluídas, no en-
tanto, serão tributadas de acordo 
com uma tabela intermediária e pa-
garão impostos que vão entre 16,93% 
e 22,45%, de acordo com o fatura-
mento. Os impostos são maiores do 
que os cobrados das micro e peque-
nas empresas que atuam no comér-

O líder do PSC, deputado André 
Moura (AL), informou que os agen-
tes comunitários de saúde encami-
nharam ao governo uma proposta de 
piso salarial de R$ 905 e ampliação 
do benefício para os agentes de com-
bate a endemias. O valor é menor do 
que o previsto no PL 7495/06.

“Essa é a proposta que a categoria 
entendeu que mais se aproxima ao 
que busca o governo. Ela foi repassa-
da novamente na semana passada”, 
disse Moura, que negocia o tema com 
o Planalto.

O deputado alertou que, se não 
houver acordo, eles vão defender que 
o piso salarial seja de R$ 1.014, valor 
correspondente ao repasse já feito 
pelo governo. “Vamos aguardar ate 
amanhã [hoje] de manhã e, se o go-
verno não sinalizar um acordo, va-
mos a Plenário defender o que nós 
aprovamos na comissão especial, que 
é a o piso igual à totalidade do incen-
tivo repassado”, disse Moura.

Com o piso de R$ 905, o valor re-
passado só cobriria cerca de meta-
de dos encargos, e os municípios te-
riam de desembolsar o restante, e o 
governo passaria a custear também 
o salário dos agentes de combate a 
endemias, atualmente pagos pelos 
municípios.O deputado disse que a 
votação de amanhã será acompanha-
da por cerca de quatro mil agentes. 

Agentes aceitam 
piso de R$ 905, 
diz líder do PSC

Puty: universalização é “fato histórico”

Supersimples: relator inclui novos 
setores entre os beneficiários

Comissão geral discute projetos 
defendidos pelos trabalhadores

cio, que pagam entre 4% e 12% de 
impostos; mas menores do que o 
cobrado das pequenas empresas de 
construção de imóveis e serviços de 
vigilância. Puty reconhece que a ta-
bela não é a ideal. “Essas novas ca-
tegorias vão ser tributadas numa ta-
bela que não é do meu agrado, mas é 
melhor um acordo moderado do que 
uma derrota”, disse.

do salário mínimo, válida até 2015. 
Pela regra em vigor, o reajuste é de-
finido pela inflação do ano anterior 
mais o crescimento do Produto In-
terno Bruto (PIB) de dois anos an-
teriores.

Também estão listados como 
prioridades a redução da jornada 
de trabalho de 44 para 40 horas se-
manais (PEC 231/95); o fim do fa-
tor previdenciário (PL 3299/08); e o 
fim da contribuição de aposentados 
(PEC 555/06). Por outro lado, as cen-
trais sindicais querem ver enterrada 
proposta (PL 4330/04) do deputado 
Sandro Mabel (PMDB-GO) que re-
gulamenta a terceirização de mão 
de obra.

A comissão geral será realizada às 
14h, no Plenário Ulysses Guimarães.

antonio araújo

O fim do fator previdenciário 
está entre os projetos 
considerados prioritários
pelas centrais sindicais

Os agentes de saúde fizeram uma grande mobilização em outubro de 2013

PLENÁRIO | pauta também inclui projeto que permite novos setores no Supersimples

Piso de agentes de saúde 
pode ir a voto nesta tarde

regime especial de tributação, o Su-
persimples. O texto permite o en-
quadramento de todas as empresas 
de serviços nesse regime especial de 
tributação.

Biografias - Pode ser votado ain-
da o PL 393/11, do deputado Newton 
Lima (PT-SP), que permite a publi-

cação de biografias de personalida-
des públicas sem necessidade de au-
torização do biografado ou de seus 
descendentes. Há acordo para vota-
ção de uma emenda para garantir a 
tramitação mais rápida de pedidos 
judiciais de exclusão de trechos dos 
livros considerados ofensivos.

laycer tomaz
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O presidente do Senado, Renan 
Calheiros, anunciou que vai pedir 
hoje aos líderes partidários do Con-
gresso Nacional a indicação dos no-
mes de 13 deputados e 13 senadores 
para compor a CPI mista da Petro-
bras. Renan afirmou também que é 
função das lideranças definir se a in-
vestigação vai ocorrer em uma CPI 
formada apenas por senadores ou por 
uma comissão de inquérito com se-
nadores e deputados.

“Não cabe ao presidente do Con-
gresso decidir quem vai investi-
gar. Estabelecidos os pressupostos 
e guardado o princípio constitucio-
nal do direito da Minoria, nós temos 
que fazer a investigação. Os líderes 
precisam se entender no sentido que 
tenhamos um acordo para saber em 
qual fórum ou se em mais de um fó-
rum vai haver a investigação”, disse 
Renan.

O senador também destacou que 
não é papel do presidente do Con-
gresso Nacional decidir que tipo de 
investigação é mais efetivo. “Cabe à 
própria comissão decidir o que é mais 
efetivo, o que mais rapidamente vai 
dar as respostas que a sociedade co-
bra”, disse.

Entenda o caso - No final de mar-
ço, os partidos de oposição no Sena-
do apresentaram um requerimento 
de criação de uma CPI naquela Casa 
para investigar a Petrobras. Em res-
posta à oposição, o PT conseguiu 
reunir assinaturas para uma CPI am-
pliada, que englobaria investigações 
na Petrobras e mais três assuntos: 
contratos dos metrôs de São Paulo e 
Distrito Federal; obras no Porto de 
Suape (PE) para viabilizar a refinaria 
Abreu e Lima; e contratos assinados 
pela União com estados e municípios 

tV ráDio 
DESTaquES DO POrTaL CâMara NOTíCIaS

aGÊnCia

A CPI que investigará denúncias 
de irregularidades na Petrobras, a 
ser instalada no Senado, terá um pe-
emedebista na presidência e o sena-
dor petista José Pimentel (CE) como 
relator. Os anúncios foram feitos pe-
los líderes do PMDB, Eunício Oliveira 
(CE), e do PT, Humberto Costa (PE).

Por ter a maior bancada do Sena-
do, com 20 senadores, o PMDB teve 
o direito a escolher sua participação 
no comando da CPI. O líder da legen-
da optou pela presidência dos traba-
lhos. “Ambas as funções (presidência 
ou relatoria) têm papel fundamental 
no comando de uma comissão par-
lamentar de inquérito, mas a presi-
dência é que vai fazer o dia a dia dos 
trabalhos”, explicou Eunício.

O partido terá direito a ocupar 
quatro das 13 vagas do colegiado. Os 
nomes dos integrantes ainda vão ser 
divulgados, assim como o nome do 
indicado a presidente. Eunício expli-
cou que precisa primeiro conversar 
com os possíveis candidatos ao cargo 
para então anunciá-lo oficialmente.

Já ao PT, segunda maior bancada 
do Senado (13 parlamentares), coube 
a relatoria, que deve ficar a cargo do 
senador José Pimentel. A indicação 
foi confirmada por Humberto Costa 
na semana passada. 

Comando - Para a oposição, a 
ocupação da presidência e da rela-
toria por partidos da base aliada ape-
nas demonstra que o governo terá 
o controle das investigações na co-
missão. “Eu lamento que o governo 
continue dominando totalmente a 
CPI. Já faz isso há algum tempo, des-
de quando acabou com a tradição de 
compartilhar o comando das CPIs 
entre governo e oposição”, declarou 
o senador Alvaro Dias.

Para Dias, a CPI é um instrumen-
to da oposição. “No entanto, o go-
verno a subtrai, impondo nomes que 
dirigirão a CPI para atender de for-
ma passiva às suas imposições.” Para 
o senador, os anúncios significaram 
um mau começo para os trabalhos. 
Mas ainda é possível mudar o “cená-
rio da CPI comandada pelo governo 
para uma CPI de verdade”.

a compra de uma refinaria nos Eua é questionada; na foto, uma plataforma no Brasil

POLíTICA | oposição defende a composição mista, mas governo quer Cpi só do Senado

Renan pedirá hoje indicações
para a CPI mista da Petrobras

PMDB presidirá 
comissão e PT 
terá o relator
no Senado

na área de tecnologia digital.
Diante do impasse sobre qual CPI 

seria instalada, Renan Calheiros de-
cidiu ouvir a Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania do Se-
nado. Nesse intervalo, os líderes da 
oposição foram ao STF pedir uma li-
minar para ter direito de instalar a 
CPI com foco apenas na estatal.

A disputa política foi estendida ao 
Congresso, quando duas CPIs mis-
tas também foram propostas, uma da 
oposição e outra do governo, ambas 
de teor semelhante às suas congê-
neres do Senado. Na semana retra-
sada, a ministra Rosa Weber decidiu 
que a Minoria tinha direito a uma 
CPI com foco exclusivo na Petrobras.

CPI X CPMI - Com a decisão judi-
cial, Renan comunicou que os inte-
grantes da CPI só do Senado deve-
rão ser indicados hoje, mesmo dia 
em que ele determinou a indicação 
dos membros da CPI mista. Caberá 
aos líderes partidários, em nego-
ciações políticas, determinar se as 
duas comissões funcionarão ao mes-
mo tempo ou se apenas uma delas 

será instalada. A oposição defende a 
composição mista. O governo quer a 
instalação apenas da CPI do Senado.

O líder do PT naquela Casa, sena-
dor Humberto Costa (PT-PE), disse 
que vai defender uma investigação 
feita exclusivamente pelo Senado. 
“Este debate se iniciou aqui, a deci-
são do Supremo Tribunal Feral res-
ponde a uma provocação feita pelo 
Senado. Aqui temos condição de in-
vestigar de maneira serena. Temo 
que, em uma CPI mista, aconteça o 
que aconteceu na CPI do Cachoeira, 
onde tivemos muito barulho, pouca 
investigação e, ao final, nenhum re-
sultado”, argumentou Costa.

A oposição, porém, pressiona por 
uma CPI mista, com deputados e se-
nadores. Na semana passada, repre-
sentantes de dez partidos na Câmara 
foram ao Senado para defender a co-
missão ampla. O senador Alvaro Dias 
(PSDB-PR) disse acreditar que deve 
ser instalada uma CPI mista. Em sua 
avaliação, não há razão para se ins-
talar duas CPIs. “O mais correto seria 
a comissão mista”.

A ministra do STF Rosa 
Weber decidiu que a Minoria 
tinha direito a uma comissão 
parlamentar de inquérito com 
foco exclusivo na Petrobras

arquivo CD

Câmara elege 
amanhã novo 1º 
vice-presidente 

Deputados
debatem reforma
política

Relator busca 
acordo para
mineração
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DIREITOS SOCIAIS | texto é polêmico e divide opinões 

Videochat debate 
hoje projeto do
Estatuto da Família

A Coordenação de Participação 
Popular da Câmara promove video-
chat com internautas sobre o Estatu-
to da Família (PL 6583/13). O debate 
será hoje, às 11 horas, e terá a par-
ticipação do relator do projeto, de-
putado Ronaldo Fonseca (Pros-DF), 
que é pastor da Assembleia de Deus. 
Os cidadãos podem enviar perguntas 
pela internet ou pelo Disque Câmara 
(0800 619 619).

A proposta define como entidade 
familiar o núcleo social formado a 
partir da união entre um homem e 
uma mulher, por meio de casamento 
ou união estável. Também considera 
família a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descenden-
tes, por exemplo: uma viúva ou viú-
vo e seus filhos; um divorciado, uma 
divorciada ou mãe solteira com seus 
dependentes.

Grávidas e álcool - O projeto pro-
põe que a família receba assistência 
especializada para o enfrentamento 
do abuso de álcool e drogas, e deter-
mina que o governo preste apoio às 
adolescentes grávidas.  No entanto, 
o que tem gerado 

polêmica é a definição de entidade 
familiar como núcleo formado a par-
tir da união entre homem e mulher. 
A enquete realizada pela Câmara ba-
teu recorde de participação: em ape-
nas 10 dias, mais de 400 mil inter-
nautas votaram contra ou a favor do 
conceito.

Homossexuais -  Fonseca também 
reforçou que deverá focar o debate 
sobre o conceito da família no que 
já está previsto na Constituição Fe-
deral – que define a entidade fami-
liar como um núcleo social formado 
a partir da união entre um homem 
e uma mulher, ou por comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. Fonseca reclamou 
ainda da adoção de crianças por ca-
sais homoafetivos. “Minha posição 
pessoal é pública, eu sou totalmente 
contrário”, disse.

Escolas - Outro ponto polêmico 
diz respeito às escolas, porque o tex-
to prevê que elas deverão formular 
e implantar medidas de valorização 
da família, com a divulgação anu-
al de relatório que especifique a re-
lação dos escolares com as suas fa-

mílias. O projeto não 
esclarece, contu-

do, o que deverá 
conter tal relató-
rio ou à quem ele 
será endereçado, 
o que pode expor 
famílias menos 
convencionais a 
pressões.

PINGUE-PONGUE | retomada de temas controversos

Por que um estatuto para a fa-
mília?

Os estatutos regem temas im-
portantes para a sociedade. Temos 
o Estatuto da Criança e Adolescen-
te (ECA), o Estatuto do Idoso, en-
tre outros. Nos estatutos, é possível 
condensar as normas relativas a um 
tema, o que facilita para os opera-
dores do Direito e para os interpre-
tadores das leis, que são os juízes. 
Convergem-se todas as questões em 
debate para um tema apenas. Isso dá 
praticidade.

O senhor avalia que a família 
está desprotegida?

A Constituição diz que a famí-
lia deve ter a proteção do Estado. 
As leis ordinárias devem vir dentro 
do espírito da Constituição Federal, 
uma vez que a família é a célula ma-
ter da sociedade. O que assistimos 
hoje é a desproteção da família, está 
vulgarizada, diminuída.

Uma enquete sobre o assun-
to bateu recorde de acessos ao site 
da Câmara e se viu um equilíbrio en-
tre o sim e o não nas respostas sobre 
o conceito explicitado no estatuto. 
Como o senhor avalia esse recorde 
de manifestação popular? 

Eu vejo de forma positiva, vejo 
que a sociedade quer falar. A socie-
dade está sendo provocada pelos 
meios de comunicação, que fazem 
um ativismo pelo homossexualis-
mo. As novelas evidenciam lesbia-
nismo, homossexualismo, liberti-

nagem, adultério, traição. Isso tudo 
afeta a família. É o desmonte da fa-
mília. Isso não pode haver. Agora 
querem incluir esses temas nas es-
colas. O Congresso vai discutir. Mas 
será que vão aceitar o resultado? Na 
Constituição, já tentaram ampliar 
o conceito de família. Não conse-
guiram.

Se a sociedade mostrar que não 
aceita mais esse modelo de família, 
o senhor deixaria sua posição pes-
soal para ampliar as configurações 
de família?

Terei um texto que será debati-
do, votado e emendado. Sou amante 
do debate, do contraditório. Sempre 
digo que esse debate tem que ser fei-
to na Câmara. Quem tiver mais voto 
leva. Pesquisas mostram que 60% da 
sociedade é a favor da família tra-
dicional. Quem não gostar do meu 
voto que exerça seu direito de es-
pernear. Vou brigar para ter maioria 
para votar e aprovar o meu relatório.

Como o senhor vê a questão pre-
vista no projeto que dá preferência 
no atendimento de casos de inte-
grantes da família envolvidos com 
drogas e álcool?

Vou incluir no estatuto a questão 
da internação compulsória. Quero 
voltar a debater essa questão para 
autorizar a internação a pedido da 
família. É um estatuto sobre a famí-
lia que precisa definir isso. Não há 
legislação federal sobre a questão, 
só leis estaduais.

Relator quer ouvir sociedade 
para construir seu parecer 

ronaldo Fonseca: 
família está 
vulgarizada

Relator do PL 6583/13 na comissão especial, o deputado Ronaldo 
Fonseca, que é pastor da Assembleia de Deus, pretende realizar debates 
na Câmara e nos estados para estabelecer políticas relativas à família 
e diz que deverá retomar temas controversos, como adoção por casais 
homoafetivos, a Lei da Palmada e a internação compulsória para casos 
de vício em drogas e álcool.

Pelo Estatuto, 
família é o núcleo 
social formado 
por um homem e 
uma mulher, por 
casamento ou 
união estável

©a
nd

re
s r

od
rig

ue
z -

 Fo
to

lia

Vi
ol

a J
r.



6 de maio de 20146 | JORNAL DA CÂMARA 

CIDADES | Crédito suplementar será usado para projetos do paC nas áreas de saneamento, de habitação e de mobilidade urbana

CMO pode aprovar R$ 113 mi para obras urbanas
Na reunião marcada para hoje, 

às 14h30, a Comissão Mista de Or-
çamento (CMO) poderá votar o pro-
jeto (PLN 2/14) que abre crédito su-
plementar de R$ 113,8 milhões para 
a Política Nacional de Desenvolvi-
mento Urbano, do Ministério das 
Cidades. Segundo o governo, o di-
nheiro será usado em ações de me-
lhoria das condições sanitárias, de 
habitação e de mobilidade urbana.

Os parlamentares apresentaram 
emendas beneficiando com recur-
sos dezenas de municípios e esta-
dos. Entretanto, o voto do relator, 
deputado Waldenor Pereira (PT-
-BA), é favorável à proposta ori-
ginal e pela rejeição de 33 emen-
das. O deputado considera que as 
emendas implicariam alteração sig-
nificativa do projeto, com “eviden-
tes prejuízos às ações contidas nos 

programas de trabalho objetos do 
crédito”.

audiências - Também na pauta 

de votações estão três requerimen-
tos. O primeiro, de autoria do de-
putado Ivan Valente (Psol-SP), soli-

Sistema de esgoto Ponta da Cadeia, em Porto alegre, executado com recursos do PaC

Domingos Sávio faz balanço das 
ações que realizou no seu mandato 

O deputado Domingos Sávio 
(PSDB-MG) prestou contas de seu 
mandato e lembrou a sua atuação 
em favor da aprovação do Código 
Florestal, do incentivo à cultura, 
do piso salarial dos agentes comu-
nitários de saúde e dos direitos dos 
caminhoneiros.

O parlamentar destacou a desti-
nação de recursos através de suas 
emendas para Santas Casas, hospi-
tais filantrópicos, Apaes, creches e 
prefeituras de Minas Gerais.

“Esses recursos permitirão a 
melhoria da infraestrutura nos mu-
nicípios, o atendimento a pequenos 
produtores rurais com a entrega de 
tratores, além da entrega de veícu-
los para conselhos tutelares”, disse.

Volta da inflação - Domingos 
Sávio afirmou que a administra-
ção pública do País enfrenta hoje 
“duas grandes perversidades: a 
incompetência e a corrupção”. De 
acordo com o deputado, os funda-
mentos econômicos do País estão 
sendo “destruídos” pelo governo, o 
que tem como consequência a “vol-
ta da inflação”.

“O PT foi se descuidando, e ago-
ra a inflação volta e o crescimento 
é um dos piores de toda a América 
Latina, um crescimento pífio. A re-
alidade é que o Brasil vive, mês após 
mês, resultados negativos. O gover-
no gasta mal e a incompetência dói 
no bolso do cidadão”, declarou.

Na opinião do parlamentar, o 
Brasil passa por um processo de 

 DISCURSOS

Sávio lembrou atuação pelos municípios

Décio Lima destaca inclusão social, 
emprego e crescimento da economia

O deputado Décio Lima (PT-SC)
destacou na tribuna a “profunda in-
clusão social que o País vive”. “Po-
demos comemorar o Dia dos Traba-
lhadores numa situação privilegiada 
perante os outros países, com pleno 
emprego e aumento da renda da po-
pulação”, disse Lima. 

“É inquestionável que estamos 
vivendo um marco na história do 
nosso país. Nós reduzimos a infla-
ção, de 12,5%, em 2002, para 5,9%. 
O Brasil tem um sistema financeiro 
sólido, ampliou a oferta do crédito 
e reduziu a inadimplência. Duplica-
mos nossa safra, criamos 21 milhões 
de empregos e triplicamos o salário 
mínimo”, afirmou.

De acordo com o parlamentar, 
nunca houve um período tão gran-
de de estabilidade como o dos dez 
últimos anos. Segundo ele, a infla-
ção está controlada num ambien-
te de crescimento da economia, do 
consumo e do emprego. “A verdade 
é que nós reduzimos a dívida pública 
praticamente à metade: de 60,4% do 
PIB, para 33,8%. O PIB, em dólares, 
cresceu 4,4 vezes e o comércio exter-
no quadruplicou”, disse.

Esses elementos da economia, 
continuou Lima, “são intocáveis 
do ponto de vista do debate. São 
números que expressam o Brasil 
e que dão garantias do modelo de 
desenvolvimento econômico que 
o operário-presidente e a primei-
ra mulher presidenta da Repúbli-
ca permitiram que o Brasil pudesse 

Lima: País vive momento de estabilidade

rodrigo nunes / Ministério das Cidades

Gustavo lima Gustavo lima

cita audiência pública para debater 
o corte orçamentário no Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). São convidados para o 
debate a ministra Miriam Belchior 
(Planejamento), a presidente do 
IBGE, Wasmália Bivar, e um repre-
sentante do sindicato nacional dos 
trabalhadores do órgão.

Os outros dois requerimentos, 
de autoria do deputado Nilson Lei-
tão (PSDB-MT), solicitam a convo-
cação da ministra Miriam Belchior 
e de representantes do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e da Geap 
Autogestão em Saúde para falarem 
sobre o decreto presidencial que 
autoriza órgãos públicos a contra-
tar diretamente, sem licitação, a 
Geap, principal operadora de pla-
nos de saúde e seguridade social do 
funcionalismo público federal.

construir”, declarou.
Décio Lima ressaltou que o País 

teve superávit primário médio anu-
al de 2,58%, “o melhor desempenho 
entre as grandes economias”. O de-
putado disse também que o País 
acumulou R$ 376 bilhões em reser-
vas, “dez vezes mais que em 2002”.

“Essa é a CPI que temos de fazer, 
a do Brasil do passado, que excluía 
os brasileiros. O Brasil daqueles que 
faziam da política um balcão de ne-
gócio no campo das privatizações. A 
verdade é que este país mudou. No 
tempo deles, as coisas eram escondi-
das debaixo do tapete e a Polícia não 
podia investigar. E, agora, querem 
negar que o Brasil está passando a 
limpo a sua própria história”, disse.

desindustrialização e sofre com a 
diminuição de sua capacidade de 
gerar energia. O deputado Domin-
gos Sávio afirmou ainda que o País 
importa mais do que exporta, tendo 
déficit na balança comercial.

“É preciso destacar que se une 
a esse mal, que é o da gestão in-
competente, um mal maior – o da 
corrupção. A Petrobras é como um 
ser vivo cheio de parasitas que cor-
roem e comprometem sua saúde. E 
não é apenas a oposição que está 
dizendo, o Tribunal de Contas está 
dizendo, a Polícia Federal está di-
zendo, a imprensa está dizendo. 
Um diretor da Petrobras já foi pre-
so, com informações concretas”, 
ressaltou.
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A Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público da Câ-
mara aprovou o reconhecimento da 
profissão de artesão. O projeto (PL 
7755/10) do Senado também estabe-
lece que deverá haver políticas pú-
blicas de apoio, crédito e aperfeiço-
amento do setor.

A comissão acolheu o parecer do 
relator, deputado Daniel Almeida 
(PCdoB-BA). A proposta considera 
artesão toda pessoa que exerce ati-
vidade predominantemente manu-
al de forma individual, associada ou 
cooperativada.

Segundo Daniel Almeida, a re-
gulamentação da profissão benefi-
cia não só os profissionais, mas tam-
bém incrementa a economia local. 
“Isso tem um impacto muito expres-
sivo na vida econômica de muitas 
comunidades. Cadastrar isso, fazer 
o reconhecimento, criar condições 
favoráveis para a produção e comer-
cialização do artesanato é algo de 
grande significado para a atividade 
econômica”, disse o deputado.

Presidente da Confederação 

Representantes de empresas de 
radiodifusão não chegaram a acordo, 
na semana passada, sobre o projeto 
(PL 1878/03) que prevê a transmis-
são de eventos esportivos e culturais 
sem custos para as emissoras públi-
cas. O tema foi discutido em audiên-
cia pública da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara.

O colegiado está analisando o 
substitutivo da antiga Comissão de 
Turismo e Desporto segundo o qual 
as emissoras de televisão educativas 
públicas ou estatais terão direito às 
transmissões dos eventos esporti-
vos dos quais participem brasileiros, 
representando oficialmente o Bra-
sil, que, por qualquer motivo, não 
estiverem sendo exibidos em sinal 
aberto pela emissora nacional pri-
vada que seja detentora dos direitos 
de transmissão.

O presidente da Associação Bra-
sileira das Emissoras Públicas, Edu-
cativas e Culturais (Abepec), Pedro 
Osório, destacou que as televisões 
comerciais nem sempre conseguem 
transmitir as competições que com-
pram. Ele lembrou que muitas vezes, 
por causa do direito de exclusivida-
de, a população fica sem acesso a es-
sas disputas.

“O Estado brasileiro investe em 
infraestrutura – o exemplo cabal 

Emissoras públicas querem transmitir eventos com a participação de brasileiros

COMUNICAÇÃO | projeto prevê a exibição de jogos que não sejam veiculados pelas emissoras comerciais detentora dos direitos

Polêmica sobre exibição gratuita de esportes em canal público

agora é a Copa do Mundo, as Olim-
píadas se aproximam – e é desejável 
que o poder público tenha essa pre-
ocupação de estender ao povo bra-
sileiro a possibilidade de assistir a 
todos esses eventos”, disse Osório.

Inconstitucionalidade – Já o re-
presentante da Associação Brasilei-
ra de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert), Cristiano Lobato, afirmou 

que a proposta é inconstitucional 
porque fere o direito das emisso-
ras de regular o mercado por meio 
da transmissão de apenas algumas 
competições. “Tanto os eventos es-
portivos como um filme ou um show 
são de interesse social, não de in-
teresse público. Não há um direito 
subjetivo do telespectador sobre a 
programação; caso contrário, não 

haveria atividade econômica e nós 
estaríamos estatizando todo o ser-
viço de radiodifusão”, argumentou 
Lobato.

O relator do projeto, deputado 
Newton Lima (PT-SP), defendeu a 
busca de um consenso que benefi-
cie a população. “Acho absolutamen-
te possível que o interesse público, 
aquele que está na Constituição, seja 
priorizado. Quanto mais gente assis-
tir, melhor”, sustentou. “Não é razo-
ável que uma emissora compre um 
espetáculo e, por quaisquer razões 
de ordem comercial, não o divulgue, 
privando os brasileiros de ter acesso 
a um jogo pelo rádio ou pela televi-
são”, completou.

Além da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, a proposta que permite 
às emissoras públicas a transmissão 
de eventos esportivos gratuitamen-
te, de autoria do ex-deputado Edson 
Duarte, ainda vai ser analisada pela 
Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania e pelo Plenário.

Segundo o IBGE, o artesanato com material reciclável foi o que mais cresceu em 2006

TRABALHO | proposta, já aprovada no Senado, também prevê políticas de apoio, crédito e aperfeiçoamento do setor

Aprovada regulamentação do ofício de artesão

Nacional dos Artesãos do Brasil 
(Cnarts), Isabel Gonçalves ressaltou 
que a aprovação do projeto vai dar 

dignidade aos cerca de 10 milhões 
de profissionais espalhados por todo 
o País.

“Muitos dizem que é uma ativi-
dade que pode ser enquadrada como 
empreendedor. Porém, empreende-
dor tem atividades diversas, e nós 
produzimos cultura, nós produzimos 
a história de um povo. Então, regu-
lamentar a profissão de artesão sig-
nifica dar dignidade aos trabalhado-
res que produzem a cultura do nosso 
país, através de suas mãos”, afirmou.

Os dados mais recentes do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) sobre o artesanato 
são de 2006. De acordo com o le-
vantamento, o bordado é a ativida-
de mais presente nos municípios do 
País, sendo encontrada em 75% de-
les. Em seguida aparecem atividades 
com madeira, artesanato com barro 
e com material reciclável. O artesa-
nato de material reciclável foi o que 
apresentou maior crescimento na 
época da pesquisa.

Tramitação - A proposta, que 
tramita em caráter conclusivo, será 
analisada agora pelas comissões de 
Finanças e Tributação; e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

Emissoras educativas dizem 
que seria contrapartida ao 
investimento público. Já os 
canais privados alegam que 
projeto estatiza a radiodifusão

agência brasil

Ministério do esporte
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Ricardo Tripoli fala sobre defesa da causa 
animal em debate na cidade de Taubaté 

Coordenador do Grupo de Trabalho de Fauna da Frente Parlamentar Am-
bientalista, o deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP) participou de audiência na Câ-

mara Municipal de Taubaté (SP). O deputado enumerou os principais avanços na le-
gislação em defesa da causa animal e apresentou projetos de sua autoria. “Posso dizer 

que, contra as adversidades, há três coisas a fazer: enfrentar, combater e vencer. Os 
que não têm voz, mas têm participação na vida do ser humano, merecem respeito.”

O deputado Simplício Araújo (SD-MA) participou de duas plená-
rias para debater os problemas vividos pela juventude e por educadores 
do estado. As principais reivindicações referem-se ao combate ao tráfico 
de drogas, à qualidade da educação pública e à implantação de uma polí-
tica de paz no Maranhão. Simplício também esteve em mais uma edição 
do  “Diálogos Setoriais”, que debateu o futuro da educação no Maranhão.

Simplício Araújo participa de encontro 
com jovens e professores em São Luís

Devanir Ribeiro é homenageado por 
instituição de combate ao câncer

O deputado Devanir Ribeiro (PT-SP) foi homenageado pelo Grupo de 
Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc) - instituição sem fins lu-

crativos, criada para abrigar crianças e adolescentes com câncer. Devanir recebeu 
uma placa pela indicação de uma emenda parlamentar que permitirá consolidar e 
garantir aos doentes o direito de alcançar todas as chances de cura. O hospital do 

Graacc realiza cerca de três mil atendimentos, anualmente.

Presidente do diretório municipal do PMDB em Dourados, o 
deputado Geraldo Resende (PMDB-MS) organizou, em 26 de abril, 
o encontro regional do partido, que contou com a participação do vice-
-presidente da República, Michel Temer; do presidente nacional da legen-
da, senador Valdir Raupp; do governador André Puccinelli e de lideranças 
estaduais. No evento foram debatidas as diretrizes para as eleições.

Geraldo Resende em encontro 
regional do PMDB em Dourados

Arnaldo Jardim debate conjunturas 
nacional e estadual em Sorocaba

O deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP) visitou Sorocaba, em 28 de 
abril, e se reuniu, na Câmara Municipal, com o diretório do PPS. O de-

putado foi recebido pelo coronel João Paulo, presidente do diretório 
municipal do partido, pelo vereador Marinho Marte e pelo presidente 

da Câmara, Cláudio Sorocaba. Arnaldo Jardim e os integrantes do PPS 
conversaram sobre as conjunturas política nacional e estadual. 

 A deputada Magda Mofatto (PR-GO) participou da 
abertura da Festa do Peão em Edealina, no sudoeste de Goi-
ás. Para a deputada, o evento, além de muito bonito, é respon-
sável por reunir a população da região, movimentando a eco-
nomia, o turismo e gerando emprego e renda.

Magda Mofatto visita a Festa do Peão 
de Edealina, em Goiás
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