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Reforma política: 
Eduardo Cunha 
vê avanços em 
negociações

Plenário aprova 
reajuste para 
os defensores 
públicos federais 

No Rio Grande do Sul, o 
presidente da Câmara
reafirmou que proposta será 
votada até o fim de maio.

Projeto aumenta o subsídio do 
defensor público-geral federal 
para R$ 33.763 a partir de 
janeiro de 2016.

Violência 
contra 
jovens 
negros

LEIA ESTA 
EDIÇÃO NO 
CELULAR

CPI ouve ex-gerente sobre 
refinaria Abreu e Lima

Plenário aprovou projeto que aumenta pena para até 10 anos de prisão em caso de golpe financeiro contra idosos

O projeto, do deputado Márcio Marinho, dobra a pena de reclusão para 
estelionato, atualmente de um a cinco anos, se o crime for cometido 
contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. A matéria ainda 

será analisada pelo Senado. Outro projeto aprovado amplia benefícios 
tributários para o setor de semicondutores e componentes. A proposta 
também será analisada pelos senadores. 

Golpe contra idosos pode ter pena maior

A CPI destinada 
a investigar 
crimes contra 
jovens, negros 
e pobres 
definiu ontem 
seu plano 
de trabalho. 
Serão feitos 
vários debates 
nos estados 
para ouvir 
a população 
e recolher 
sugestões.

Manifestação contra o 
extermínio da juventude
negra realizada na Praça
da Sé, em São Paulo

A assembleia gaúcha promoveu 
o debate dentro do fórum sobre 
grandes temas nacionais
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LEIA AGENDA 
COMPLETA 
NO CELULAR

Proposta analisada pela Comissão de Viação e Transportes vale para veículos que fazem rotas interestaduais

Aprovada vida útil de até 10 anos para ônibus
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A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara dos 
Deputados aprovou o Projeto 
de Lei 7057/10, do deputado 
Hugo Leal (Pros-RJ), que li-
mita em dez anos a vida útil 
de ônibus interestaduais de 
passageiros. O tempo será 
contado a partir do primeiro 
emplacamento dos veículos.

O objetivo do projeto é 
obrigar as empresas a reno-
var suas frotas de veículos 
periodicamente. Muitas em-
presas, segundo o autor, não 
adquirem novos veículos em 
razão da fiscalização inefi-
ciente e de contratos de con-
cessão sem regras claras so-
bre o assunto.

O relator na comissão, de-
putado Aureo (SD-RJ), che-
gou a apresentar um substi-
tutivo reduzindo pela metade 
o limite para circulação de 

Os ônibus devem ser substituídos para que frotas incorporem novas tecnologias em várias áreas

ônibus interestaduais e in-
ternacionais, mas mudou de 
ideia e votou pela aprovação 
do projeto original. “Sou fa-

vorável ao projeto original de 
dez anos. Chegamos a esse 
acordo através do debate, até 
para tornar o Parlamento for-

te, através de todas as falas 
aqui”, afirmou Aureo.

Renovação da frota - O au-
tor do projeto ressaltou que, 

CPI da Petrobras 
Reunião para ouvir o ex-ge-
rente de Implementação de 
Empreendimentos para a Re-
finaria Abreu e Lima Glauco 
Colepicolo Legatti. Plenário 
2, 9h30 

Sistema carcerário 
Reunião da CPI para eleição 
do presidente e dos vice-pre-
sidentes. Plenário 5, 9h30 

Sessão solene 
Homenagem à Campanha da 
Fraternidade 2015. Plenário 
Ulysses Guimarães, 10h 

após dez anos, os ônibus de-
vem ser substituídos para que 
as frotas das empresas incor-
porem novas tecnologias nas 
áreas de mecânica, hidráuli-
ca, elétrica e mesmo de fon-
te de energia, design e aca-
bamento, desenvolvidas pela 
indústria.

“Estou estabelecendo ape-
nas um parâmetro, e só posso 
fazer isso para o transporte 
interestadual porque é nossa 
competência. Não podemos 
extrapolar para o transporte 
municipal”, disse Hugo Leal.

A proposta altera a Lei 
10.233/01, que criou a Agên-
cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

Tramitação - O projeto, 
que tramita em caráter con-
clusivo, será analisado ainda 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.

Obras do PAC
A Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano faz audiência 
pública com o ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab, para 
prestar esclarecimentos sobre 
as obras do PAC. Plenário 12, 
10h
 

Metas da Previdência
A Comissão de Seguridade So-
cial e Família e de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público realizam audiência 
com o ministro da Previdên-
cia Social, Carlos Gabas, para 
“expor as ações em desen-
volvimento e metas a serem 
cumpridas no exercício de 
2015”. Plenário 7, 10h 

 Reforma política 
A comissão especial debate 

sistemas eleitorais e finan-
ciamento de campanha. São 
convidados os cientistas po-
líticos Emir Sader e Antonio 
Lavareda. Plenário 13, 10h30 

Tabela do SUS
A Comissão de Seguridade So-
cial e Família debate reajuste 
da tabela do SUS aplicável aos 
hospitais filantrópicos. Com 
representantes do ministério 
da Saúde e de hospitais. Ple-
nário 7, 14h30
 

Proibição da pesca
A Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimen-
to e Desenvolvimento Rural 
discute com representantes 
do setor os efeitos de porta-
ria que proíbe a pesca de 475 
espécies de peixes em todo o 

território nacional. Plenário 
10, 14h30 

São Francisco
Audiência da Comissão Es-
pecial Transposição Rio 
São Francisco sobre o tema: 
“conhecimento dos relató-
rios das auditorias do Tri-
bunal de Contas da União 
referentes às obras do Pro-
jeto de Integração do Rio 
São Francisco com as Bacias 
Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional”. Plenário 12, 
10h30
 

Ex-territórios 
A Comissão Mista sobre 
a MP 660/14, que prevê a 
transposição para os qua-
dros de pessoal da União 
dos servidores dos ex-ter-

ritórios de Rondônia, Ama-
pá e Roraima reúne-se para 
apreciar o relatório. Ple-
nário 6, Ala Senador Nilo 
Coelho, Anexo II, Senado, 
10h30

Tributo na importação
A Comissão Mista sobre a 
MP 668/15, que eleva  as 
alíquotas de contribuição 
ao PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a impor-
tação de mercadorias, deba-
te o tema com tributaristas. 
Plenário 3, Anexo II, Ala 
Senador Alexandre Costa, 
no Senado, 10h30 

ABR
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ECONOMIA

Ampliado benefício a empresas de semicondutores

Pena em 
dobro para 
estelionato 
contra idoso

SEGURANÇA

Luis Macedo

Gustavo Lima

O Plenário da Câmara 
aprovou ontem o Projeto de 
Lei 7924/14, da Defensoria 
Pública  da União, que au-
menta o subsídio do defensor 
público-geral federal para R$ 
33.763 a partir de janeiro de 
2016. A matéria precisa ser 
votada ainda pelo Senado.

Segundo o projeto, o re-
ajuste terá impacto nas de-
mais categorias que com-
põem a carreira de defensor 
público federal, com escalo-

O Plenário aprovou o PL 
6920/10, do deputado Márcio 
Marinho (PRB-BA), que do-
bra a pena de reclusão para 
estelionato, atualmente de 
um a cinco anos, se o crime 
for cometido contra pessoa 
com idade igual ou superior 
a 60 anos. O projeto será 
analisado ainda pelo Senado.

O texto aprovado é um 
substitutivo do deputado 
Danilo Forte (PMDB-CE), 
apresentado na Comissão 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. Segundo o au-
tor, cresce o número de gol-
pes cometidos contra idosos 
com o intuito de retirar di-
nheiro deles. Ele citou como 
exemplo uma quadrilha que 
induzia pessoas a crer que 
tinham recursos para rece-
ber do Fundo 157, criado pelo 
governo militar no final dos 
anos 1960. “O golpe rendia 
entre R$ 7 mil e R$ 15 mil 
à quadrilha. A mudança da 
pena desestimula essa prá-
tica em que os criminosos se 
valem da vulnerabilidade da 
vítima”, afirmou Marinho.

Pedofilia – Foi aprovada 
urgência para o PL 1404/11, 
que disciplina a atuação de 
policiais na internet em in-
vestigações de crimes contra 
crianças e adolescentes.

Foi aprovado ontem pelo 
Plenário o PL 719/15, do de-
putado William Woo (PV-SP), 
que amplia benefícios tribu-
tários para o setor de semi-
condutores e componentes 
eletrônicos no âmbito do Pro-
grama de Apoio ao Desenvol-
vimento Tecnológico da In-
dústria de Semicondutores 
(Padis). O projeto segue para 
análise do Senado.

A matéria foi aprovada na 
forma de substitutivo da Co-
missão de Desenvolvimento 
Econômico, de autoria do de-
putado Evandro Gussi (PV-
-SP). 

O projeto inicialmente 
apenas estendia por oito anos 
o prazo para que empresas 

Câmara aprova reajuste para 
defensores públicos federais
Base do governo se uniu a oposicionistas contra o projeto, que pode comprometer o ajuste

Defensores públicos comemoraram, nas galerias do Plenário, a aprovação do aumento salarial

namento de 5% entre elas.
 Para o relator do projeto 

pela Comissão de Trabalho, 
André Figueiredo (PDT-CE), 
o texto corrige a distorção 
entre a remuneração de car-
reiras federais na área jurí-
dica. “Isso evitará a perda de 
servidores para outras car-
reiras que remuneram me-
lhor e valorizará a Defenso-
ria Pública”, afirmou.

Divergências - O gover-
no aliou-se a deputados de 

oposição contra o projeto. O 
discurso uniu o líder do go-
verno, José Guimarães (PT-
-CE), a deputados do PSDB 
e do DEM, que geralmen-
te estão em lados opostos. 
Para Guimarães, a aprovação 
pode sinalizar que o governo 
não está comprometido com 
o ajuste fiscal. “No momento 
de dificuldades da economia, 
não podemos sinalizar algo 
que possa ser interpretado 
como vacilação no sentido 

de enfrentarmos os efeitos 
da crise”, disse.

Nelson Marchezan Júnior 
(PSDB-RS) também criticou 
o texto. Ele disse que au-
mentar os salários de todo 
o Judiciário e dos parlamen-
tares no ano passado foi um 
erro. Já José Carlos Aleluia 
(DEM-BA) acusou os defen-
sores que pressionavam pela 
aprovação de “defensores de 
si mesmos”. “Não há dinhei-
ro para pagar os médicos. As 
universidades federais estão 
parando porque não há di-
nheiro para pagar serviço de 
limpeza.” Mas os oposicio-
nistas foram votos divergen-
tes nas bancadas. 

Líderes - A maioria dos 
líderes defendeu a propos-
ta. Pelo PSC, Andre Moura 
(SE) disse que os defensores 
devem ser bem remunerados 
e que o impacto orçamentá-
rio mensal é de cerca de R$ 
9 milhões, “o que não vai 
comprometer as contas do 
governo”.

Líder do PMDB, Leonar-
do Picciani (RJ) disse que é 
preciso manter igualdade 
no sistema jurídico. Glauber 
Braga (PSB-RJ) afirmou que 
o Plenário não teve a mesma 
oposição quando aumentou 
salários de juízes e integran-
tes do Ministério Público.

O projeto aprovado prevê que o benefício será permanente

produtoras de semiconduto-
res, displays e equipamentos 
para sua construção contas-
sem com benefício tributário 
do programa.

O benefício acaba em maio 

deste ano e compõe-se de alí-
quota zero do PIS/Pasep, da 
Cofins, do PIS/Pasep-Impor-
tação, da Cofins-Importação 
e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) inci-

dentes na compra de apare-
lhos, instrumentos e equipa-
mentos usados na fabricação 
desses dispositivos.

De acordo com o substi-
tutivo aprovado, o benefício 
será permanente e estendido 
à fabricação de cartões inteli-
gentes e displays para smar-
tphones e tablets, além das 
matérias primas.

Para o autor do projeto, o 
programa precisa continuar 
para evitar que o Brasil seja 
apenas um montador e para 
que atraia empresas que in-
vistam aqui. “Semicondu-
tores são a maior tecnologia 
que podemos ter para uso em 
qualquer setor da indústria. 
Nos últimos nove anos, nove 

empresas se habilitaram no 
programa, mas elas produzi-
ram apenas 3% do consumido 
no País”, explicou o deputado.

Críticas - Durante o deba-
te sobre o projeto, o deputa-
do Edmilson Rodrigues (Psol-
-PA) manifestou-se contra a 
desoneração. Ele disse que es-
tados, municípios e os cofres 
da Previdência serão prejudi-
cados. Rodrigues disse ainda 
que a sua cidade, Belém, teve 
diminuída a sua receita em R$ 
300 milhões por conta de de-
sonerações.

A deputada Luciana San-
tos (PCdoB-PE) explicou ser 
contra a prorrogação sem li-
mite final para os incentivos, 
como prevê o projeto. 
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Deputados contrários à PEC intervêm para impedir a aprovação da proposta na comissão

CCJ: redução da maioridade penal fica para hoje
Proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos causa divergências entre parlamentares e manifestantes

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) da Câmara encerrou 
ontem a discussão da Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 171/93, que reduz a 
maioridade penal de 18 para 
16 anos. O texto deve ir a vo-
tação hoje. Há 38 propostas 
apensadas, que sugerem re-
duções ainda maiores, para 
14 e 12 anos, por exemplo.

A sessão extraordinária 
para analisar a redução da 
maioridade penal está mar-
cada para depois da reunião 
ordinária da CCJ, agendada 
para as 10h. “Não colocare-

Deputados estão divididos
Mais de 60 deputados par-

ticiparam da reunião da CCJ 
ontem, que discutiu a redu-
ção da maioridade penal. Eles 
demonstraram que estão di-
vididos. Para o líder do PSC, 
deputado Andre Moura (SE), 
o Brasil é um dos poucos pa-
íses que relutam em reduzir 
a maioridade penal. “Os ado-
lescentes das décadas de 70 e 
80 até poderiam falar que não 
tinham consciência de seus 
atos. Hoje em dia, não.”

Lincoln Portela (PR-MG) 
afirmou que a inclusão de 
menores de 18 em cadeias não 
criaria uma “universidade do 
crime”. “Não pensem que os 
apenados querem os meno-
res lá dentro, porque eles têm 
medo dos adolescentes, que 
têm sangue nos olhos.”

O deputado Laudivio Car-
valho (PMDB-MG) disse que, 
em mais de 20 anos como re-
pórter de programas policiais, 
em cerca de 80% dos crimes 
narrados por ele havia meno-
res de 18 anos envolvidos. 

Ronaldo Fonseca (Pros-
-DF) é favorável à admissibi-
lidade da proposta. “Entendo 
não ser cláusula pétrea, mas 
um marco temporal da impu-
tabilidade na legislação.”

Mandado de segurança - 
Já Alessandro Molon (PT-RJ) 
afirmou que, caso a PEC tenha 

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Comissão aprova mais recursos para fundo
A Comissão de Seguridade 

Social aprovou o PL 2914/11, 
de Carlos Bezerra (PMDB-
-MT), que destina ao Fundo 
Especial para Infância e Ado-
lescência as indenizações pa-
gas em razão de ação judicial 
por dano moral coletivo en-
volvendo estagiários, adoles-
centes e menores aprendizes.

Atualmente, esses valo-
res são revertidos para Fun-
do de Amparo ao Trabalhador 
A relatora, Benedita da Silva 
(PT-RJ), acredita que esse ce-
nário prejudica o adolescente 
aprendiz. “Esses recursos são 
destinados genericamente a 
todos os trabalhadores, por 
meio do FAT, quando, na ver-

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito que investiga os 
casos de violência contra jo-
vens, negros e pobres se reu-
niu ontem para a apresenta-
ção do seu plano de trabalho.

A relatora, deputada Ro-
sângela Gomes (PRB-RJ), afir-
mou que a CPI irá aos estados 
para poder compor um relató-
rio mais consistente.

“Eu acho importante ou-
virmos a sociedade. Porque a 
lei é boa, a norma é boa quan-
do ouvimos as pessoas, senão 
produziremos um material ir-
relevante para a sociedade.” 

VIOLÊNCIA

CPI sobre agressões a jovens 
negros inicia seus trabalhos

a constitucionalidade admiti-
da, deverá haver um manda-
do de segurança para impe-
dir sua análise por comissão 
especial. “O Poder Legislativo 
não tem o direito de aprovar 
essa PEC”, declarou. Menos de 
1% dos crimes contra a vida 
foram cometidos por meno-
res de 18 anos, de acordo com 
dados do Ministério da Justi-
ça, de 2011, citados por Molon.

Conforme Ivan Valente 
(Psol-SP), é necessário dis-
cutir a eficácia da redução da 
maioridade penal. “Quem vai 
provar que isso vai diminuir 
a violência? Onde foi feita [a 
redução] não houve isso [a di-
minuição da violência].”

“Teremos presídios de la-
drões de bicicleta, de aviõezi-
nhos do tráfico, de meninas 
que são prostituídas nas es-
tradas por um prato de comi-
da. Isso é muito grave, senho-
res deputados”, acrescentou 
Alice Portugal (PCdoB-BA), 
contrária à proposta.

O deputado Orlando Silva 
(PCdoB-RJ) argumentou que 
a matéria deve ser discutida 
com serenidade. “Incomoda-
-me a manipulação com a dor 
de famílias vítimas de atos 
brutais. Não é razoável ma-
nipular o sentimento e a dor 
das famílias e violar o direito 
de crianças e jovens.”

Gabriela Korossy

mos em votação hoje [ontem], 
não dará tempo. Não quero 
enganar ninguém”, disse o 
presidente do colegiado, de-
putado Arthur Lira (PP-AL). 
Segundo ele, não deve haver 
mais discussão do tema, ape-
nas a votação.

Solução intermediária - O 
deputado Rodrigo Pacheco 
(PMDB-MG) é contra a al-
teração da Constituição. Ele 
defendeu uma solução que 
classificou como intermedi-
ária: alteração do Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA - Lei 8.609/90) para am-
pliar o tempo de internação 

do jovem infrator. “Parece-
-me mais inteligente, mais 
razoável.”

Já tramita na Câmara o 
Projeto de Lei 5454/13, que 
aumenta o tempo máximo 
de internação de menores de 
18 anos que cometerem atos 
equivalentes a crimes he-
diondos.

Manifestantes contra e 
favoráveis à redução da maio-
ridade penal participaram da 
reunião da CCJ. Dezenas de 
outros, a maioria contrários 
à proposta, ficaram do lado 
de fora do plenário, devido à 
limitação de espaço.

dade, deveriam ser revertidos 
para atividades vinculadas à 
criança e ao adolescente.”

O fundo é administrado 
pelos conselhos municipais 
da criança e do adolescente e 

recolhe as multas pagas por 
descumprimento ao ECA.

Tramitação - O projeto será 
analisado de forma conclusi-
va pelas comissões de Finan-
ças e Tributação; e pela CCJ.

O presidente da CPI, Re-
ginaldo Lopes (PT-MG), afir-
mou que a comissão deve 
apresentar sugestões para 
enfrentamento da violên-
cia. “Nós não podemos acei-
tar o que está acontecendo 
hoje – quase 60 mil mortes 
por ano, sendo 92% do sexo 
masculino, 77 % negros e po-
bres. Nós estamos vivendo um 
genocídio e portanto é im-
portante termos ações bem 
específicas, bem focalizadas 
para combater essa violência.” 
A comissão se reúne nova-
mente no dia 8 de abril. 

Indenizações serão destinadas 
a fundo para a infância 

Acervo Câmara dos Deputados
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Durante debate em Porto Alegre, o presidente da Câmara confirmou a votação em maio

31 de março de 2015

O presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha, reiterou 
ontem que a reforma politica 
será votada em Plenário no 
início de maio. Segundo ele, 
o Parlamento só funciona   
“com hora marcada” e, dian-
te da proximidade da data, 
as negociações políticas vão 
avançar, e o Congresso en-
contrará um consenso.

Cunha participou,  na As-
sembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, do Fórum dos 
Grandes Debates, , que tam-
bém contou com a presença 
do vice-presidente Michel 
Temer; do governador, José 
Ivo Sartori; e do presidente 
da Assembleia, deputado Ed-
son Brum (PMDB)

Durante a abertura, ma-
nifestantes gritaram pala-
vras de ordem contra Cunha, 
e o presidente da Assembleia 
decidiu alterar o local do en-
contro. Depois das manifes-
tações, o presidente da Cã-
mara declarou que o debate, 
o contraditório, é sempre sa-
lutar. “Estamos dispostos a 
ouvir sem nenhum proble-
ma, mas todos devem se ma-
nifestar com respeito”.

O relator da reforma po-
lítica na  legislatura  passa-
da, deputado Henrique Fon-
tana (PT-RS), discordou da 
aplicação do voto distrital 
para deputados federais. “O 
distritão irá continuar be-
neficiando candidatos com 
maior poder econômico, que 
poderão bancar campanhas 
mais distantes e caras”, res-
saltou. 

Para Fontana, não há 
como restringir a influência 
do poder econômico nas elei-
ções sem estabelecer um teto 
de gastos nos vários níveis 
de campanha (municipal, es-
tadual e federal). “Podemos 
alterar cinco, dez, vinte leis, 
mas a única questão que, de 
fato, muda para baratear as 
campanhas e para conferir 
igualdade de condições a to-
dos os candidatos é definir 
um teto comum de gastos.”

Rodrigo Maia também 
apoiou a ideia de se definir 
um teto para limitar os gas-
tos das campanhas eleito-
rais no País. “Uma campa-
nha presidencial não pode 
custar R$ 300 milhões. Não 
se pode gastar quase R$ 80 
milhões com ações de ma-
rketing”, criticou. 

De acordo com Fontana, 
no entanto, a principal mu-
dança a ser feita é a proibição 
de todo e qualquer financia-
mento de empresa para elei-
ções e partidos políticos. O 
deputado apoia a proposta 
de reforma política denomi-
nada de “Eleições Limpas”, 
que é sustentada por diver-
sas entidades da sociedade 
civil, como a OAB e a CNBB. 

O deputado defende que 
o financiamento das cam-
panhas eleitorais venha em 
parte de recursos públicos 
e em parte de pessoas físi-
cas, com limites predefinidos 
para as doações.

O presidente da comissão 
especial da reforma políti-
ca, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), defendeu ontem 
a eleição de deputados fede-
rais pelo sistema majoritá-
rio, o chamado “distritão”, 
em que cada estado é trans-
formado em um distrito e os 
candidatos mais votados são 
automaticamente eleitos.

“Apesar de ser do DEM, 
concordo com a ideia de-
fendida pelo PMDB de que 
o ‘distritão’ é um passo à 
frente”, disse Maia, duran-
te seminário promovido pela 
comissão especial, em Por-
to Alegre, para debater com 
parlamentares, especialis-
tas, autoridades e a popu-
lação temas relacionados à 
reforma política.

Presente ao seminário, o 
presidente da Câmara, Edu-
ardo Cunha, reforçou o com-
promisso de votar a reforma 
política até o fim de maio. 
“Todos querem discutir, mas 

A comissão de reforma política realizou seminário em Porto Alegre

Maia defende sistema majoritário para eleger deputados

ninguém quer votar, porque 
sempre há alguém discor-
dando de um ponto ou outro 
da proposta”, disse Cunha, 
destacando sua decisão de 
trazer a proposta para o Ple-
nário em 40 sessões, com ou 
sem o parecer da comissão 
especial criada para analisar 
o tema.

Momento propício - O re-
lator da comissão, deputado 

Marcelo Castro (PMDB-PI), 
citou pesquisas recentes so-
bre a opinião da população 
sobre o Congresso Nacional 
para reforçar a necessidade 
de mudanças no atual sis-
tema político. “Chegamos 
a uma situação de tamanha 
separação, de divórcio, de 
distanciamento com o que 
pensa a sociedade brasileira, 
que não há outro caminho 

senão mudar”, disse Marce-
lo Castro. 

O vice-presidente da Re-
pública, Michel Temer, con-
cordou que este é o momento 
propício para a reforma polí-
tica. “Esse tema nunca este-
ve tão evidente mesmo após 
as eleições, como ocorre ago-
ra”, disse Temer.

Como presidente do 
PMDB, Temer reforçou a po-
sição do partido em defesa 
do voto majoritário para de-
putado federal. “Temos sus-
tentado a tese do chamado 
‘distritão’, em que cada es-
tado é um distrito. Assim, 
se você tem 25 vagas para 
deputados em determinado 
estado, automaticamente os 
25 candidatos mais votados 
estarão eleitos”, afirmou Te-
mer, ressaltando que a mu-
dança não enfraquece os 
partidos. “Há uma decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral que assegura que o man-
dato pertence ao partido.”

O presidente da Câmara reforçou o compromisso de votar a reforma política até o fim de maio

Eduardo Cunha crê no avanço das
negociações para reforma política

Eduardo Cunha lembrou 
que foi por decisão sua que 
o Plenário avocou a votação 
da admissibilidade da refor-
ma política, que estava pa-
rada há mais de um ano na 
Comissão de Constituição e 
Justiça. O presidente  reite-
rou que ocorrerá o mesmo, se 
a comissão especial que ana-
lisa o assunto não consiga 
votar um parecer em até 40 
sessões. “A decisão política 
de votar já está tomada, não 
vamos pecar por omissão.”

Um dos pontos defendi-

dos por Cunha foi a redu-
ção do tempo de campanha 
eleitoral, especialmente do 
primeiro turno. Segundo 
ele, o “longo” período de 
campanha atualmente au-
menta muito os gastos – fa-
zendo com que os marquetei-
ros “sejam mais importantes 
do que os candidatos”.

O vice-presidente Michel 
Temer destacou a necessida-
de de os poderes da Repú-
blica entenderem as men-
sagens das manifestações, e 
fez um paralelo com a mani-

festação do início do evento. 
“Uma parcela do povo brasi-
leiro resolveu se manifestar 
e veio a esta Casa legislativa. 
E, claro, houve movimentos 
a favor e contra, o que só re-
vela a força da democracia 
brasileira.”

O fórum acontece em co-
memoração aos 180 anos do 
Parlamento gaúcho. A in-
tenção do deputado Edson 
Brum é resgatar o protago-
nismo da Casa na busca de 
soluções para os desafios da 
sociedade brasileira.

 “Podemos alterar 
cinco, dez, vinte leis, 
mas a única questão 
que, de fato, muda para 
conferir igualdade de 
condições a todos os 
candidatos é definir um 
teto comum de gastos.” 
Deputado Henrique Fontana

Fontana quer 
limite de 
gastos e voto 
proporcional

J Batista

alergs
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Parlamentares criticam falta de gestão e incentivo ao consumo; representantes dizem que obras estão no prazo

Deputados culpam governo por energia mais cara
Durante debate na Co-

missão de Minas e Energia, 
deputados criticaram “a falta 
de planejamento do governo 
federal” pelo aumento nas ta-
rifas de energia. O presidente 
da comissão, Rodrigo de Cas-
tro (PSDB-MG), afirmou que 
“há, nessa conta toda, um 
componente grande da falta 
de gerenciamento e atraso 
em todas as obras”.

O diretor-geral da Aneel, 
Romeu Rufino, respondeu 
que as obras não estão em 
atraso. “Santo Antônio e Ji-
rau são divulgadas como es-
tando em atraso, mas não é 
nossa compreensão. O que foi 
contratado está sendo cum-
prido”, disse. Segundo ele, as 
empresas anteciparam o iní-
cio da geração de energia e 
venderam no mercado livre, 
mas acabaram não cumprin-
do o acordado pela falta de 
chuvas.

Para João Fernando Couti-
nho (PSB-PE), “houve, no mí-
nimo, falta de planejamento 
do governo federal, buscando 
aproximação com a popula-

Deputados, especialistas e representantes do governo debateram a crise no setor elétrico na audiência

ção com a redução de energia 
e gerando bolha”. Fábio Garcia 
(PSB-MT) disse que “o gover-
no reduz a conta de energia e 
incentiva o consumo em um 
sistema que já estava frágil. 
Assim a gente agrava um pro-
blema que tem hoje”, afirmou.

Joaquim Passarinho (PSD-
-PA) reclamou de o governo 
ter lançado medidas de in-
centivo tributário para com-

pra de eletrodomésticos para, 
em seguida, aumentar a tarifa 
de energia. “Estamos pagan-
do uma conta de uma falta de 
planejamento quando se redu-
ziu aquela tarifa de luz”, afir-
mou, referindo-se ao anúncio 
da redução de 20% no valor da 
tarifa de energia anunciada 
pela presidente Dilma Rous-
seff em 2013.

Racionamento - Cláudio 

Sales, do Instituto Acende 
Brasil, afirmou que é neces-
sária “uma discussão serena 
para preparar o racionamen-
to, porque nem o doutor Her-
mes [Chipp, diretor-geral do 
Operador Nacional do Siste-
ma, ONS] pode calcular se o 
custo do racionamento será 
maior ou menor do que o cus-
to para a população brasileira 
de se pagar a conta maior ao 

Gabriela Korossy

Marcelo Aguiar: as drogas escravizam

 DISCURSOS

Marcelo Aguiar pede um compromisso do 
Estado com a família e o combate às drogas

Lucas Vergilio destaca as proposições que 
apresentou e os objetivos para esta legislatura 

Lucas Vergilio: defesa da microempresa 

crédito da foto

O deputado Marcelo Aguiar (DEM-
-SP) afirmou, em pronunciamento no 
Plenário, que o Estado “tem falhado 
nas políticas públicas em defesa dos 
interesses da família”. Segundoe ele, 
“um país forte só pode ser estabelecido 
quando as famílias forem fortalecidas. 
O núcleo familiar não pode ser despre-
zado, abandonado pelo Estado. A po-
lítica pública deve permear uma vida 
social digna, mas não existe resultado 
de longo prazo dessas políticas quando 
a família não é envolvida e fortalecida”.

O parlamentar manifestou preo-
cupação, especialmente, com a pro-
liferação do consumo de drogas, que 
“traz muitos prejuízos não somente 
ao usuário, como também às famí-
lias e à sociedade como um todo”. Ele 
lembrou que a dependência química 
“é algo terrível, que escraviza e desca-
racteriza completamente o ser huma-
no. No submundo das drogas prolifera 
todo tipo de doença social: a prosti-
tuição infantil, o roubo, o assassinato, 
a miséria, o abuso sexual, a violência 
doméstica e tantas outras”.

Aguiar destacou que “a erradica-
ção do consumo de drogas e de todas 
as suas consequências não irá acon-
tecer de um dia para o outro” e argu-

mentou que o foco do combate deve 
priorizar crianças e adolescentes. “O 
nosso compromisso girará em torno 
de políticas públicas que priorizem a 
salvaguarda de crianças e adolescen-
tes em relação à endemia das drogas, à 
violência doméstica e à violência con-
tra crianças e contra os adolescentes.”

Ele criticou ainda “os problemas 
de gestão e corrupção que permeiam 
a história brasileira. A má gestão e a 
corrupção denigrem a imagem do nos-
so país perante os nossos cidadãos e 
o mundo. É nossa responsabilidade 
apontar caminhos para acabar com 
isso. Só assim viveremos em um Estado 
sustentável, mais justo e mais igual”.

O deputado Lucas Vergilio (SD-
-GO) destacou no Plenário os com-
promissos que firmou com seus 
eleitores. Ele homenageou o ex-
-deputado Armando Vergilio pelo 
legado que recebeu de sua atuação 
na Câmara. “Dando sequência ao 
seu trabalho, já no primeiro dia de 
mandato, protocolei vários projetos 
de lei, entre eles o que institui um se-
guro obrigatório de responsabilida-
de civil para as empresas, proprietá-
rios, promotores ou organizadores de 
eventos artísticos, recreativos, cul-
turais, esportivos e similares.” Ver-
gilio disse que a proposta visa evitar 
tragédias como a da boate Kiss em 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Ele lembrou também o Projeto 
de Lei 10/15, que já está em votação 
na Câmara e trata da estruturação 
dos seguros de vida com cláusula de 
cobertura por sobrevivência. “Esse 
projeto visa estruturar um novo pro-
duto, o VGBL Saúde que, na prática, 
funciona como um seguro de vida 
com uma previdência para pagar o 
plano de saúde, gerando uma enor-
me desoneração para a saúde públi-
ca, incentivando o investimento ao 
invés do consumo e gerando poupan-

ça para o governo”, explicou.
Lucas Vergilio destacou ainda o 

PL 12/15 que dispõe sobre a utiliza-
ção de sistemas biométricos, a pro-
teção de dados pessoais e que tipifica 
os crimes de modificação de dados 
em sistemas de informações; e o PL 
733/15 que trata dos contratos priva-
dos de seguro e foi objeto de comis-
são especial na legislatura passada.

O deputado Lucas Vergilio dis-
se que em sua atuação parlamentar 
também estará na defesa da micro-
empresa e “na busca de uma reforma 
política que combata a corrupção no 
País e aperfeiçoe a nossa democra-
cia”, completou.

Luis Macedo Gustavo Lima

longo de 2015 e, talvez, 2016”.
Sales alertou que os níveis 

dos reservatórios das hidre-
létricas estão baixos, mesmo 
com a utilização completa do 
parque térmico brasileiro. 

Hermes Chipp, do ONS, 
argumentou que não se deve 
decretar racionamento en-
quanto não houver sinali-
zação de que não haverá ga-
rantia de geração de energia. 
“No ano passado, não decre-
tamos racionamento e nem 
vamos decretar enquanto 
não houver sinalização que 
os recursos hídricos não são 
suficientes para atender a 
carga”. Chipp disse que o ór-
gão espera o fim de abril, com 
o início do período de secas, 
para fazer uma nova análise.

Ele também disse esperar 
que as campanhas de cons-
cientização pelo uso racional 
de energia tenham efeito. Há 
previsão do ONS que o cres-
cimento da demanda elétrica 
de 2015 em relação a 2014 se 
reduza de 3,2% para 1%, de 
acordo com análise que será 
finalizada em abril.
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A Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público aprovou o Projeto de 
Lei 7582/10, do ex-senador Pe-
dro Simon, que altera a Lei de 
Licitações (Lei 8.666/93) para 
estabelecer a responsabilidade 
solidária de terceiros contra-
tados pela administração pú-
blica para fiscalizar e acompa-
nhar a execução de contratos, 
obras e serviços públicos. O 
objetivo é evitar fraudes.

O texto foi aprovado na 
forma do substitutivo apresen-
tado pelo relator, deputado La-
ercio Oliveira (PR-SE). “O mé-
rito da proposta é, na verdade, 
explicitar uma regra já previs-
ta no Código Civil”, disse.

Contratação de terceiros 
- Hoje a lei estabelece que a 
execução do contrato deve 
ser acompanhada e fiscaliza-
da por um representante da 
administração pública, sen-
do permitida a contratação 
de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo com informações.

O projeto acrescenta dis-
positivo prevendo que os con-
tratados serão solidariamente 
responsáveis pelas informa-
ções técnicas e seus respecti-
vos valores e, quando houver, 
pelos aditamentos contratu-
ais do objeto da assistência 
técnica. Assim, as empresas 
solidariamente responsáveis 
serão também chamadas a 
ressarcir os cofres públicos 
se for verificado, por exem-
plo, que a obra foi superfatu-
rada e que as informações dos 
relatórios não estão corretas. 

Tramitação - A proposta 
tramita em caráter conclusi-
vo e agora será analisada pe-
las comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Comissão 
aprova projeto 
para evitar 
fraudes

CONTRATOS PÚBLICOS

Laércio Oliveira: adequar texto

Gerente responsável por refinaria Abreu 
e Lima depõe hoje na CPI da Petrobras
Executivo que acompanhou implantação da obra foi acusado na Lava Jato de receber propina

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Petro-
bras ouve hoje Glauco Co-
lepícolo Legatti, ex-gerente 
da estatal responsável pela 
implementação da refinaria 
Abreu e Lima. O engenheiro 
Shinko Nakandakari, um dos 
delatores da Operação Lava 
Jato, afirmou ao Ministério 
Público Federal que pagou 
propinas a Legatti, afastado 
do cargo em novembro, por 
decisão interna da Petro-
bras. A audiência, proposta 
pelo deputado Altineu Côr-

A Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço 
Público aprovou o Projeto 
de Lei 3287/12, do deputa-
do Zeca Dirceu (PT-PR), que 
cria o Cadastro de Servidores 
Demitidos.

O objetivo da proposta é 
dar efetividade às normas le-
gais que impedem o acesso 
ao serviço público de candi-
datos incompatíveis com a 
atividade.

O texto foi aprovado na 
forma de substitutivo apre-
sentado pela relatora da 
proposta, deputada Gorete 
Pereira (PR-CE). Ela man-
teve o parecer apresentado 
em 2012 pelo relator ante-

rior, deputado Giovani Che-
rini (PDT-RS), promovendo 
alterações para restringir a 
obrigação de inclusão de da-
dos no cadastro ao âmbito da 
administração pública fede-
ral, sem prejuízo de facultar 
aos demais entes federados 
a adesão espontânea ao sis-
tema.

Demissão - A Lei 8.112/90 
determina que a demissão 
do servidor ocorrerá nos se-
guintes casos, entre outros: 
crime contra a administra-
ção pública; abandono de 
cargo; improbidade adminis-
trativa; incontinência públi-
ca e conduta escandalosa na 
repartição; insubordinação 

grave em serviço; lesão aos 
cofres públicos e dilapida-
ção do patrimônio nacional; 
corrupção; acumulação ile-
gal de cargos, empregos ou 
funções.

Ainda conforme a lei, a 
demissão ou destituição de 
cargo em comissão incom-
patibiliza o ex-servidor para 
nova investidura em cargo 
público federal pelo prazo 
de cinco anos, quando ocor-
rer por motivos como uso 
do cargo para obter provei-
to pessoal ou de outrem, em 
detrimento da função públi-
ca; atuação, como procura-
dor ou intermediário, junto 
a repartições públicas.

Consulta - De acordo com 
o texto,  o cadastro deverá 
conter a identificação do ex-
-servidor, com respectivo 
número do CPF; dispositi-
vos legais que justificaram a 
demissão ou destituição do 
ex-servidor, com cópia do 
processo administrativo e 
judicial, se houver; e data da 
demissão ou destituição do 
ex-servidor, além de outras 
informações que a autorida-
de pública julgar relevantes.

Tramitação - O projeto 
ainda precisa ser analisado 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania. 
Depois, seguirá para o Ple-
nário da Câmara.

Cadastro de servidores fichas sujas pode ser criado

tes (PR-RJ), será realizada no 
plenário 2, a partir das 9h30.

Na semana passada, em 
audiência na CPI, a ex-pre-
sidente da Petrobras Graça 
Foster admitiu que os adi-
tivos firmados pela estatal 
para a construção de Abreu 
e Lima multiplicaram os cus-
tos do projeto. O custo ini-
cial da refinaria pernambu-
cana estava estimado em 
2,5 bilhões de dólares, valor 
que subiu para 18,5 bilhões 
de dólares ao final da cons-
trução.

“Se você não tem projetos 
básicos de qualidade, você 
vai ter aditivos. Na Abreu 
e Lima, a questão principal 
foram as mudanças suces-
sivas no projeto. Até as ca-
racterísticas do petróleo que 
seria refinado ali mudaram 
durante o processo”, expli-
cou Graça Foster.

Gabrielli - O ex-presiden-
te da Petrobras Sérgio Ga-
brielli também defendeu as 
políticas de construção de 
refinarias da estatal ao longo 
dos últimos anos. Gabrielli 

foi ouvido pela CPI no últi-
mo dia 12.

Segundo ele, o valor da 
refinaria ficou maior do que 
o esperado porque o Brasil 
não fazia esse tipo de proje-
to desde os anos 1980 e or-
çou um valor genérico. “Fi-
xamos um valor genérico do 
que seria um custo, baseado 
no valor de uma refinaria do 
golfo do México. Não há ver-
dade em dizer que a Petro-
bras fez uma refinaria sem 
saber o que ia fazer”, disse 
aos deputados.

Valor da refinaria Abreu e Lima estava 
estimado em 2,5 bilhões de dólares e 
subiu para 18,5 bilhões de dólares

Zeca Ribeiro

Programa de Aceleração do Crescimento

ADMINISTRAÇÃO
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Diego Garcia reúne-se, no Paraná, 
com desembargador do TRT

O deputado Diego Garcia (PHS-PR) reuniu-se no dia 23 com o 
desembargador Altino Pedrozo dos Santos e outras autoridades, em 

Curitiba. O desembargador agradeceu a atuação dos parlamenta-
res eleitos e reeleitos do Paraná e apresentou um vídeo institucional do 
TRT (9ª região). Na última legislatura, os deputados da bancada federal 

conseguiram aprovar emenda para aquisição do prédio do tribunal.

Na quinta-feira (26), a deputada Dâmina Pereira 
(PMN-MG) esteve na Federação das Indústrias de São 
Paulo, para debate sobre a campanha nacional Mais Mulheres na Políti-
ca, que quer incentivar maior participação feminina nos cargos do po-
der. A deputada, que destacou a importância da campanha, é coordena-
dora dos Direitos da Mulher, da Procuradoria da Mulher na Câmara.

Dâmina Pereira ressalta campanha 
por mais mulheres na política

 Alagoas debate com ministra  
universalização do acesso à água 

Na última sexta-feira, o deputado Paulão (PT-AL) parti-
cipou, em Alagoas, de reuniões com a ministra do Desenvol-

vimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, para debater 
universalização do acesso à água; e de visita, com o secretário de De-

senvolvimento Social e o governador Renan Filho a Poço das Trinchei-
ras, no sertão, para ato público sobre o acesso a recursos hídricos.

O deputado Dr. Jorge Silva (Pros-ES) prestigiou a soleni-
dade de formatura do curso técnico em Edificações, no município 
de Mateus, no  Espírito Santo. No evento, foram diplomados 24 jovens 
participantes do Programa Bolsa Sedu. Esse programa é desenvolvido 
pelo governo do estado e tem o objetivo de ajudar estudantes capixabas 
no acesso à formação profissional de nível técnico.

No Espírito Santo, Jorge Silva prestigia 
formatura de técnicos em edificação
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Todo ano, a Câmara dos Deputados oferece 

ótimas oportunidades para os jovens expressarem 

suas ideias. E o Parlamento Jovem Brasileiro 

é um espaço para a manifestação do livre 

pensamento, com respeito e ética.  

Inscreva seu Projeto de Lei de 1º de 

abril a 12 de junho na secretaria de 

sua escola e venha defender seu 

ponto de vista na Câmara. 
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