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Em sua última reunião, na quarta-feira
(3), o Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados destacou quais proposições terão
prioridade nas votações, já que é de lá que
surge um esboço da agenda legislativa dos
dias que sucedem a reunião. Para que as
votações aconteçam, no entanto, é necessário votar matérias que trancam a pauta
do Plenário.
Uma delas (MP 692/15) eleva o Imposto
de Renda da Pessoa Física sobre ganhos de
capital. A outra (MP 695/15) autoriza a loteria instantânea Lotex a explorar comercialmente eventos de apelo popular e licenciamentos de marcas e de personagens. A
terceira (MP 696/15) modifica a estrutura e
as competências de ministérios e de órgãos
da Presidência da República (reforma admi-

Projetos
trancam a
pauta

nistrativa).
Obstrução
Parte da oposição, no entanto, promete
obstruir as votações. Em entrevista à Agência Câmara, o líder do DEM, deputado Pauderney Avelino (AM), disse que os assuntos
tratados nas medidas provisórias não interessam ao País. Já o líder do PPS, deputado
Rubens Bueno (PR), disse que o partido votará as matérias, mas pode rejeitá-las.
Comissões suspensas
O presidente da Câmara, Eduardo
Cunha, decidiu suspender a instalação das
comissões até que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue os questionamentos que
a Mesa Diretora da Câmara fez à Corte em
relação ao rito do impeachment da presidenta da República, Dilma Rousseff. Na

avaliação de Cunha, o julgamento do STF
afetaria também as eleições realizadas a
cada início de ano nas comissões, uma vez
que ocorrem por voto secreto e são permitidas chapas avulsas.
Antes mesmo do questionamento da
Mesa Diretora da Casa ao STF, o presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, disse à
Cunha que não há margem para dúvidas
sobre a decisão do tribunal, cujos efeitos
anularam a formação da comissão especial
do processo de impeachment da presidenta Dilma.
De acordo com o deputado José Guimarães, líder do governo, uma reunião de
líderes a ser realizada nos próximos dias
poderá decidir o futuro das comissões permanentes da Câmara.

Dois projetos de lei também trancam
a pauta de votações: o que cria regras para
o cálculo do teto salarial de servidores públicos (PL 3123/15), cujo objetivo é reduzir
gastos com supersalários; e o que define o
crime de terrorismo (PL 2016/15), prevendo penas de até 30 anos de prisão, e que é
considerado importante em ano de jogos
olímpicos no País. Essas propostas, no entanto, não deverão entrar em votação.

Rodolfo Stuckert/Câmara dos deputados

Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

Líderes buscam
acordo para liberar pauta
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MP que aumenta imposto sobre ganho
de capital recebe apoio do Pros
Ananda Borges/Câmara dos Deputados

Todas as novas regras entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016

O Plenário da Câmara dos Deputados
aprovou, na quarta-feira (3), a Medida Provisória 692/15, que aumenta o imposto
sobre ganho de capital devido por pessoas físicas, criando faixas adicionais com
alíquotas progressivas.
A medida contou com o apoio dos parlamentares do Pros, os quais aprovaram a
proposta, que sinaliza o início do ajuste
fiscal e da retomada do crescimento econômico anunciado pela presidenta Dilma

Rousseff, durante a inauguração dos trabalhos legislativos de 2016 no Congresso
Nacional.
“Essa aprovação é a sinalização de um
começo; de um passo importante que o
Congresso deve dar para ajudar o País”,
ressaltou o deputado Leônidas Cristino
(Pros-CE), que votou a favor da proposta,
assim como os demais parlamentares do
Pros presentes na sessão.
O texto aprovado também fixa regras

para a quitação de dívidas tributárias com
a dação de imóveis em pagamento (entrega de um bem para o pagamento de dívida). A matéria será enviada ao Senado.
Esse tópico do pagamento com imóveis foi incluído no texto do relatório da
MP, no Senado Federal. Quanto às faixas
sobre as quais incide o imposto sobre a
renda nos ganhos de capital, houve aumento dos valores mínimos e máximos
propostos inicialmente pelo Executivo.
Parcelamento
Para evitar o parcelamento da venda
do bem e o enquadramento sucessivo
em faixas menores, a MP determina que o
ganho de capital na venda de cada parte
deve ser somado aos ganhos conseguidos
em operações anteriores, deduzindo-se o
montante do imposto pago nessas operações.
A diferença do texto do relator em
relação ao texto original da MP é que o
primeiro prevê o uso desse mecanismo
para as vendas realizadas até o final do
ano-calendário seguinte ao da primeira
operação e não somente para aquelas realizadas no mesmo ano. O texto prevê ainda que os valores das faixas de tributação
serão corrigidos pelo mesmo percentual
de reajuste da menor faixa da tabela progressiva mensal do imposto sobre a renda
das pessoas físicas (IRPF).

CPMF é necessária para retomada econômica, diz Dilma

JBatista/Câmara dos Deputados

Durante a sessão solene que marcou a abertura dos trabalhos
legislativos em 2016, na terça-feira (2), a presidenta da República,
Dilma Rousseff, cobrou do Congresso união para aprovar medidas
necessárias ao ajuste fiscal, além de reformas necessárias para estancar os efeitos da crise econômica.
A agenda proposta pela presidenta passa pela recriação da
CPMF (PEC 4/15 e apensadas), a prorrogação da Desvinculação de
Receitas da União (DRU, PEC 4/15 e apensadas), ambas em tramitação na Câmara dos Deputados, e a aprovação das reformas
previdenciária e tributária, que o governo vai enviar este ano ao
Congresso Nacional.
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Líderes têm encontro com ministros
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Thyago Marcel/Divulgação Pros

“Acredito que 2016 será um ano de recuperação econômica; estou esperançoso”,
disse Givaldo Carimbão, líder do Pros.

Líder do Pros na Câmara, o deputado
Givaldo Carimbão (AL) afirmou que saiu
“esperançoso” da reunião. “Acho que o
Brasil, em 2016, terá um ano de grande
recuperação econômica. É o meu sentimento”, disse.
Em seguida, Carimbão também fez
questão de ressaltar que temas polêmicos não podem se tornar obstáculos ao
crescimento do País. “O Brasil tem que
ter coragem para enfrentar alguns temas, os quais podem ser polêmicos, mas
temos que ter responsabilidade com o
País”, ressaltou o líder.
O encontro, ocorrido na terça-feira

Lúcio Bernado Júnior/Câmara dos Deputados

Ministros recomendam a líderes da
base do governo na Câmara dos Deputados esforço para concluir o ajuste fiscal e para aprovar as Medidas Provisórias
(MPs) que trancam a pauta do Plenário.
O pedido dos ministros é para concluir a pauta e aguardar outras prioridades do governo que ainda estão em
fase inicial de tramitação. É o caso das
propostas de emenda à Constituição
(PEC 140/15), que recria a Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), e a PEC 4/15, que prorroga
a Desvinculação de Receitas da União
(DRU) até 2019.
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(2), foi marcado para tratar estratégias e
prioridades de votações para o primeiro
semestre de 2016 e contou com a presença dos ministros Nelson Barbosa (Fazenda), Jaques Wagner (Casa Civil) e Ricardo Berzoini (Secretaria de Governo),
no Palácio do Planalto.

Pauta positiva
Durante sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos em 2016,
na última terça-feira (2), a presidente
da República, Dilma Rousseff, cobrou
do Congresso união para aprovar
medidas necessárias ao ajuste fiscal,
além de reformas necessárias para
estancar os efeitos da crise econômica.
Segundo Carimbão, o Congresso
está unido, e os parlamentares já não
aceitam mais o discurso de “quanto
pior, melhor”. “Estou confiante que
esse ano será diferente de 2015. Estou sentindo, respirando, exatamente
esse novo momento de mais unidade
dentro do Parlamento. E isso facilita
o enfrentamento da crise econômica. A grande crise econômica veio
porque tivemos uma crise política.
Se conseguirmos estancar esta crise,
nós iremos avançar e vencermos a
crise econômica”, disse Carimbão.

Com a palavra

deputado Leônidas Cristino

Entrevista
Gustavo Lima/Câmara dos Deputados
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Com a palavra é um espaço para
exposição de ideias, seja na área política,
seja em outro campo do conhecimento,
em que parlamentares do Pros terão a
palavra para transmitir ao leitor uma
mensagem honesta sobre os principais
temas que permeiam a atividade
parlamentar.
A entrevista dessa semana traz o
posicionamento do deputado Leônidas
Cristino (Pros-CE) sobre a vinda da presidenta Dilma Rousseff ao Parlamento
para inaugurar o 2º ano dos trabalhos
legislativos da 55ª Legislatura. O deputado comentou ainda sobre investimentos e medidas necessárias ao País.
Como o senhor avalia a vinda da
presidenta Dilma Rousseff na abertura dos trabalhos legislativos de 2016?
Eu acho que foi muito positivo. Inclusive, eu defendo a vinda dela ao Congresso, mais especificamente à Câmara
dos Deputados, há muito tempo. Há um
ano defendi isso, pois ela deveria ter vindo, em julho, para mostrar a dificuldade
do País; ter formulado uma reforma política-administrativa do seu governo;
apresentar as propostas que ela estava
mandando para discussão e aprovação
na Câmara dos Deputados; e colocar,
com muita clareza, o que o Brasil necessita.
Em 2015, a presidenta indicou que
necessitava da colaboração do Congresso para aprovar matérias importantes para o setor econômico.
O que vimos ao longo do ano de
2015 foi um jogo de ódio e poder. Ódio
da presidenta Dilma em detrimento do
País. E quem foi prejudicado? O País, o
povo brasileiro. Então, essa ida ao Congresso Nacional, na abertura dos trabalhos legislativos de 2016, foi muito
importante. Eu acho que ela deve continuar e estar próximo do Parlamento, no
sentido de buscamos uma solução, em
conjunto, para tirarmos o Brasil dessa
dificuldade.
A presidente Dilma, em seu discurso,
ela prestou contas, indicou as necessidades do governo e conclamou as forças
políticas para uma parceria na construção de uma agenda para o País. E isso,
não estava acontecendo anteriormente.
Quais investimentos para 2016 o
senhor destacaria?
A presidenta citou investimentos na
área de hidroelétricas. Eu, na verdade,

defendo que investimentos sejam crescentes nas áreas de energia renovável,
sobretudo a solar e eólica. Em dezembro de 2015, o Brasil assinou a COP 21
em Paris [21ª Conferência do Clima]. O
acordo é no sentido de diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Ela, em seu
discurso, enfatizou os investimentos na
área de energia hidrelétrica, então acho
que isso foi equivocado.
Eu acho que a fala sobre investimentos em infraestruturas foi um ponto
positivo, já que são determinantes para
alavancar a economia. Quando você investe em infraestrutura, você aumenta
emprego e melhora a renda dos trabalhadores, e com relação a esse aspecto,
ressaltado pela presidente, eu acho positivo. Ela marcou ponto, nesse contexto.
Só para citar a área portuária, cuja
pasta eu representei [Leônidas Cristino
foi ministro-chefe da Secretaria Nacional
de Portos entre 2011 e 2013], a presidente disse que em 2016 serão feitos 36
leilões de concessões na área de logística, como portos públicos, assim como a
conclusão da análise de 41 pedidos de
autorização, para portos privados. Lá há
todos esses casos em fase de finalização
e que serão divulgados em breve, possibilitando a esses empresários investimentos nos seus próprios portos.
A presidenta afirmou que há muitos projetos que devem ser entregues
ainda em 2016.
Há também a sinalização de que Dilma irá entregar uma parte importante da
transposição das águas do rio São Francisco. É necessário e imprescindível que
essas águas cheguem aqui no nordeste,
especialmente para os estados do Ceará,
de Pernambuco e do Rio Grande do Nor-

te, até julho. Caso contrário, nós teremos
um colapso no abastecimento de água,
e isso é dramático. Eu venho debatendo
isso há muito tempo aqui na Câmara.
A presidenta Dilma confirmou que não
faltarão recursos para a finalização dessa
primeira etapa da transposição. Foi muito importante para nós nordestinos essa
afirmação da presidenta.
Qual mensagem o senhor deixaria
para o Parlamento e para a sociedade
brasileira?
A democracia reserva um papel importante para o Congresso Nacional.
Hoje, tenho certeza que o Congresso
brasileiro não correspondeu às necessidades do povo brasileiro no ano de
2015. O Parlamento ficou devendo ao
povo brasileiro. O que está em jogo não
é o PT e nem a presidenta Dilma. Eu, particularmente, gosto muito da presidenta
Dilma, mas não está em jogo ela ou o PT.
O que está em jogo é o destino de nosso
país, e o Congresso Nacional, repito, não
deu a reposta necessária para que o Brasil pudesse sair da crise.
Espero que os deputados ajudem o
Brasil a sair desse atoleiro, dessa crise, e
dê encaminhamento, com essa parceria
entre o Executivo e o Judiciário, às propostas. Os três poderes devem estar,
mais do que nunca, harmônicos. Independentes sempre. Mas, harmônicos,
para que o Brasil possa se recompor e dá
um futuro melhor para o nosso povo.
Foi triste ver alguns deputados
vaiando a presidenta. Você não faz isso
com uma pessoa que vai a sua casa. Não
é correta a atitude de alguns deputados
em vaiá-la. A presidência da República é
um símbolo da pátria; eles vaiaram um
símbolo de nossa pátria.
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