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Reforma política começa a ser votada em
Plenário em 25 de maio, diz Domingos Neto
O líder do PROS discutiu o tema com os deputados do partido, em reunião da bancada na terça-feira (12).

Em reunião de bancada na última terça-feira (12), o líder do PROS, deputado
Domingos Neto (CE), confirmou que está
prevista para a semana que se inicia no
dia 25 de maio, uma segunda-feira, a votação da Reforma Política no Plenário da
Casa. A comissão especial que analisa as
PECs relativas ao tema (182/07, 344/13,
352/13 e outras) deve votar nesta terçafeira (19) o parecer do relator, deputado
Marcelo Castro (PMDB-PI). O substitutivo
apresentado na comissão mantém, no sistema eleitoral, a previsão do distritão (sistema majoritário que assegura que, nos
Parlamentos, os candidatos mais votados
sejam os de fato eleitos) para o sistema
eleitoral e um sistema de financiamento
misto para as campanhas, eram os pontos
mais polêmicos da reforma e pendentes
de definição.
Em relação ao financiamento das campanhas eleitorais, o substitutivo propõe
um novo modelo baseado nos seguintes
princípios: impossibilidade de concentração de todos os recursos da campanha

em poucos doadores; delegação à lei da
tarefa de fixar tetos (em números percentuais e absolutos) de doação para pessoas
físicas e jurídicas bem como dos gastos
das campanhas para cada cargo; ampla
transparência dos valores doados e da
identificação dos doadores no curso do
processo eleitoral; vedação de arrecadação e gastos de recursos nas campanhas
enquanto não fixados em lei os respectivos tetos; e vedação de doações de pessoas jurídicas diretamente a candidatos, com
previsão de possibilidade de doação, sob
restrições, apenas a partidos políticos.
Presente à reunião da bancada, o deputado Givaldo Carimbão (AL) elogiou
boa parte das mudanças previstas no relatório da comissão especial, especialmente
o distritão e a coincidência das eleições.
“Com o distritão, o número de candidatos ficará reduzido e o candidato que se
baseia em ideias ficará fortalecido”, argumentou. Para Antonio Balhmann (CE), o
sistema majoritário para deputado federal poderá personificar excessivamente as

candidaturas e, pior do que isso, permitir
que o dinheiro faça muita diferença num
processo de campanha.
Tanto Domingos Neto quanto Givaldo
Carimbão ressaltaram, porém, que os “donos do dinheiro” conseguem se eleger em
qualquer sistema com chances de aprovação na Câmara: o atual, que é proporcional, e o distritão. “A diferença é que o sistema majoritário vai impedir que venham
para o Legislativo aqueles que recebem
pouquíssimos votos, mas são eleitos graças aos puxadores, que recebem milhões
de votos”, disse Domingos Neto.
Quanto à coincidência eleitoral, o deputado Valtenir Pereira (MT) lamentou
que o clima político e econômico atual
não esteja adequado para a aprovação
de proposta de sua autoria que tem como
objetivo manter as eleições a cada dois
anos, porém separando as eleições para o
Executivo das eleições para o Legislativo.
“A proposta é muito boa, mas, lamentavelmente, o clima não é o ideal para aprova-la”, afirmou.

Relator desiste de mandato tampão
O relatório de Marcelo Castro, alterado na semana passada, deixou de prever o mandato-tampão para vereadores e prefeitos
eleitos em 2016. Com a mudança, eles terão um mandato de seis anos para possibilitar eleições gerais em 2022 – a partir daí já sem
reeleição para o Executivo. A cláusula de desempenho, inicialmente prevista para 3% dos votos nacionais, foi reduzida para 2% dos
votos nacionais e 1% em um terço dos estados, mantendo a necessidade de, no mínimo, um representante eleito para o Congresso
para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário. Integrante da Comissão Especial de Matérias Infraconstitucionais da Reforma
Política, Domingos Neto considerou as modificações apresentadas pelo relator como necessárias para “facilitar a aprovação do texto”.
Em sua opinião, o “mandato tampão prejudicava os candidatos municipais, que são a base na pirâmide da democracia”.
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Comissão de Minas e Energia amplia subsídio
para energia na agricultura irrigada e aquicultura
Foi aprovado pela Comissão de
Minas e Energia o PL 6442/13, do
deputado Dr. Jorge Silva (PROS-ES),
que amplia, aos sábados, domingos e feriados nacionais, o período
para desconto nas tarifas de energia
elétrica ao irrigante e ao aquicultor.
Atualmente, a Lei 10.438/02 autoriza
o desconto das tarifas no período de
8h30 por dia, entre 21 horas e 6 horas

Empresa criada para gerir hospitais universitários
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o Requerimento 72/15, do
deputado Dr. Jorge Silva, que propõe a realização de audiência pública, a ser promovida conjuntamente com a Comissão de Educação, para discutir os avanços e
desafios da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), especificamente
no que se refere à sua finalidade de recuperação dos hospitais-escola vinculados
às universidades públicas federais. Ao justificar a necessidade do debate, o deputado ressaltou que é de amplo conhecimento público que os hospitais universitários
vivem severa crise, pois são instituições de alto custo de manutenção. No entanto,
afirmou, são da maior relevância na formação de novos médicos.

do dia seguinte. Com o projeto, o desconto valerá para as 24 horas de finais
de semanas e feriados nacionais.
Segundo o parlamentar, os trabalhadores do setor são obrigados a
contratar mão de obra extra aos finais
de semana e feriados para atender
a disposição legal de que o fornecimento objeto do desconto se dê entre
21h30 e 6h do dia seguinte. “Isso é um
contrassenso, pois nos fins de semana e nos feriados não há restrição da
demanda de ponta para atendimento
do mercado”, afirmou o deputado.
O projeto tramita em caráter conclusivo (que não prevê apreciação
pelo Plenário) e já foi aprovado pela
Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento
Rural. Ele será analisado agora pelas
comissões de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

CFFC deverá fiscalizar as concessionárias de serviços públicos
Foi aprovado, na quarta-feira (13), o relatório prévio do deputado Valtenir Pereira (PROS-MT) à proposta de fiscalização e
controle, de autoria do deputado Vicente
Cândido (PT-SP), sugerindo que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle,
por intermédio do Tribunal de Contas da
União (TCU) analise se as empresas que
prestam serviços públicos sob a forma de
concessão, permissão ou autorização vêm
cumprindo as obrigações legais e contratuais assumidas. Os setores que deverão
ser investigados são: de radiodifusão sonora e de imagens, de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros; e de navegação aérea, aeroespacial; e
infraestrutura aeroportuária.
No relatório prévio está descrito o
Plano de Execução e a Metodologia de
Avaliação que deverão ser utilizados pelo
TCU. Ao finalizar a fase de fiscalização,
com base nas informações prestadas pelo
TCU, será elaborado o relatório final ou, se

necessário, serão apontadas outras medidas imprescindíveis para resolução de
pendências.
Para Valtenir Pereira, “é inadmissível
que empresas que receberam a delegação para prestar serviços públicos em
nome do Poder não estejam cumprindo
as obrigações legais e contratuais assumidas, principalmente no que diz respeito à
regularidade fiscal no curso da concessão”.
O parlamentar explicou que a fiscalização
poderá trazer benefícios para a sociedade,
resultando na prevenção ou na correção
de eventuais irregularidades na execução
de contratos relativos aos serviços públicos concedidos.
Segundo o plano de execução e metodologia de avaliação definido no relatório
do deputado, a fiscalização terá maior efetividade se executada por meio de auditoria nos contratos de concessões. Além
disso, o parlamentar destaca que, para
maior racionalidade dos trabalhos, caberá

ao TCU, com bases em critérios de relevância, materialidade e risco usualmente adotados em auditorias, definir o tamanho da
amostra dos contratos a serem auditados.
“Vale ressaltar que a Constituição confere ao TCU a atribuição de órgão auxiliar
do Congresso para o exercício do controle
externo, cabendo-lhe realizar auditorias e
inspeções em relação a qualquer pessoa
física ou jurídica que administre e utilize
bens ou valores da União”, afirmou.
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Viação e Transportes reduz as atribuições do
Departamento Nacional de Transportes

A Comissão de Viação e Transportes
(CVT) aprovou, na quarta-feira (13), parecer do deputado Hugo Leal (PROS-RJ)
favorável ao Projeto de Lei 6132/05, de
autoria do deputado Gonzaga Patriota
(PSB-PE), que propõe a diminuição das
atribuições do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (Dnit),
retirando a competência genérica que
lhe foi dada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para executar a fiscalização
de trânsito e arrecadar os recursos provenientes da aplicação de multas. Segundo o relator, atualmente existe um
conflito de competências entre a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) e o Dnit. “Nas
rodovias federais, tanto a PRF quanto
o Dnit exercem a fiscalização, aplicam
as multas por infrações de trânsito e
arrecadam os valores decorrentes”, explicou.
Para Hugo Leal, a mudança na legis-

lação vai resolver o problema, estabelecendo à PRF ampla competência para a
fiscalização de trânsito nas rodovias federais, e ao Dnit competências específicas relativas ao excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos. “A atuação
de cada um dos envolvidos na fiscalização rodoviária de âmbito federal ficará
mais clara, o que poderá proporcionar
uma ação mais eficiente dessas atividades, evitando a duplicidade de esforços
e otimizando os recursos empregados”,
afirmou.
No substitutivo apresentado pelo
parlamentar, fica estabelecido que o
mesmo procedimento deverá ser adotado no âmbito estadual e no Distrito
Federal. A Polícia Militar, como agente
de fiscalização nas rodovias estaduais,
e o Departamento de Estradas de Rodagem, como órgãos executivos rodoviários estaduais.

Tarifa de pedágio da BR-040 continuará sob análise
A CVT discutiu o reajuste de 12,5% na tarifa de pedágio da rodovia BR-040-MGRJ, além da necessidade de licitação para execução das obras da nova subida da
Serra de Petrópolis, em relação aos novos aportes de recursos realizados pela União.
Durante a audiência, requerida pelo deputado Hugo Leal, a representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Nathália Marcassa de Souza, afirmou
que não haveria necessidade de nova licitação para a obra da nova subida da serra,
pois a mesma já estava prevista no contrato de concessão original.
O contrato, afirmou Nathália, previa a execução da obra para 2005, com uma
verba que, ajustada aos valores atuais, seria de R$ 300 milhões, valor que não seria
suficiente para atender as necessidades atuais de adequação da rodovia. Hugo Leal,
no entanto, não ficou satisfeito com os esclarecimentos. “Se havia em contrato previsão para a obra em 2005, porque apenas em 2015 isto está sendo discutido? Se hoje
os R$ 300 milhões não são suficientes, em 2005 certamente a situação seria outra.
Isso precisa ser levado em consideração”, avaliou.
Para o parlamentar, essa questão precisa ser investigada e, se comprovado que a
obra não foi realizada no prazo previsto por omissão, prevaricação ou falta de capacidade da concessionária, os responsáveis precisam ser responsabilizados.
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Paralisação de obras na
BR-222, no Ceará, será
tema de audiência
Também foi aprovado pela Comissão
de Viação e Transportes requerimento
do deputado Leônidas Cristino (PROSCE) que pede a realização de audiência
pública para discutir as obras de construção, restauração e manutenção de
trechos da BR-222, no Ceará. Segundo
argumentou o parlamentar, o Governo
Federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes
(Dnit), iniciou uma grande obra de engenharia para obras no trecho da rodovia
que passa pelo município de Fortaleza e
chega à divisa com o Piauí. “Ocorre que
a referida obra sofreu diversas paralisações e retomadas, não foi concluída e
hoje se encontra visivelmente parada
em alguns trechos, gerando transtornos aos motoristas, aos moradores e ao
estado, uma vez que prejudica o escoamento de produtos, além do evidente
desperdício de dinheiro público”, avaliou.
O deputado especificou alguns trechos da BR que precisam ser discutidos
pelos representantes do Dnit: o que passa por Variante Frios (km 82); a construção do contorno da cidade de Umirim
(km 87) e do contorno da cidade de São
Luís do Curu (km 76); a construção dos
viadutos na travessia urbana da cidade
de Tianguá; a duplicação do trecho entre a BR-020 e a entrada para o Porto do
Pacém; além da manutenção do trecho
entre Fortaleza e a divisa com o Piauí; e
a duplicação do anel viário de Fortaleza.
Pelo requerimento de Leônidas Cristino,
deverão ser convidados para audiência,
em data a ser marcada, o ministro dos
Transportes, Antônio Carlos Rodrigues;
um representante da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária do Dnit; e o superintendente regional do Dnit no Ceará.
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Comissão de Desenvolvimento Econômico
aprova quatro pareceres de Antonio Balhmann

A Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio (Cdeic)
aprovou nesta quarta-feira (13) quatro
projetos relatados pelo deputado Antonio Balhmann (PROS-CE). Um deles é o
PL 7060/14, de autoria do deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT), que equipara as
regras das aplicações em poupança das
microempresas e empresas de pequeno
porte às aplicações efetuadas por pessoas físicas.
Pelas regras atuais, apenas para pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos valem as regras de o período de
rendimento ser o do mês corrido; e de o
crédito do rendimento ser efetuado mensalmente, na data de aniversário da conta. Para os demais depósitos, incluindo
aqueles efetuados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte, o período
de rendimento é trimestral, com base no
menor saldo, e o crédito dos rendimentos
também é efetuado trimestralmente.
O texto também prevê para as microempresas e empresas de pequeno porte
a isenção do imposto de renda para os
depósitos de poupança e juros produzi-

dos por letras hipotecárias. No entendimento de Balhmann, para as empresas,
as aplicações em poupança são bem
menos atrativas e é comum os micro e
pequenos empresários, muitas vezes habituados a realizar investimentos pessoais em cadernetas de poupança, depositarem em poupança as pequenas sobras
financeiras de seus negócios, esperando
o rendimento mensal e a isenção do IR.
A matéria, que tramita conclusivamente, ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação (CFT); e de
Constituição de Justiça e de Cidadania
(CCJ).
Dívidas e pneus
Outro projeto cujo relatório de Balhmann foi aprovado na Cdeic é o PL
6846/13, do deputado Dimas Fabiano
(PP-MG), que estabelece normas para as
ligações telefônicas que tenham como
objeto a cobrança de dívidas. O texto prevê que empresas comerciais, instituições
financeiras, administradoras de cartão de
crédito, empresas de cobrança terceirizadas não podem realizar tais chamadas
fora do horário comercial do domicílio do
consumidor ou por número telefônico
que não possa ser identificado.
O parlamentar votou pela rejeição da
matéria argumentando que uma legisla-

ção específica para lidar com este problema pode se configurar em intervenção
excessiva, “a despeito de concordar com
o fato de que chamadas de cobrança
em horários inapropriados podem ser
desagradáveis”. O projeto ainda deve ser
analisado conclusivamente pelas comissões de Defesa do Consumidor e CCJ. Se
rejeitado em todas, será arquivado. Se
aprovado em qualquer uma delas, perde
o caráter conclusivo e vai a Plenário.
Balhmann teve ainda aprovado o seu
parecer pela aprovação ao PL 7038/14,
do deputado Celso Maldaner (PMDB-SC),
que proíbe a frisagem de pneus – que é a
tentativa de transformar um pneu velho
em um novo a partir da criação de novos
sulcos na borracha. Segundo o autor do
projeto, estima-se que 20% dos acidentes
nas estradas brasileiras decorrem da má
conservação dos pneus.
No entanto, Balhmann apresentou
substitutivo ao texto para estabelecer
exceção nos casos dos pneus em que o
fabricante já tenha considerado em sua
fabricação a possibilidade deste processo. É o caso, por exemplo, da maioria
dos pneus de caminhões. A matéria, que
também tem caráter conclusivo, ainda
será analisada pela Comissão de Viação e
Transportes e pela CCJ.

Livre comércio com o Egito
Foi aprovado o parecer do deputado favorável ao Projeto de Decreto Legislativo
6/15, da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do
Acordo de Livre Comércio entre o bloco de países sulamericanos e a República Árabe
do Egito. Balhmann ressaltou, em seu relatório, que um dos grandes desafios a ser
enfrentado pelo Brasil nos próximos anos refere-se à inserção expressivamente mais
relevante na economia global. O texto ainda passará pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e depois segue para Plenário.

Audiência vai debater regulamentação da publicidade infantil
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ)
aprovou o Requerimento 12/15, dos deputados Ronaldo Fonseca (PROS-DF) e Arthur Oliveira Maia (SD-BA), para a realização de audiência pública a fim de discutir o PL 5921/01, que
regulamenta a publicidade infantil. “Essa proposta tem uma
grande importância, porque abrange um público bem específico, as crianças. É preciso ampliar o debate ouvindo especialistas e outros parlamentares, o que será, sem dúvidas, enriquecedor”, afirmou Fonseca.
O PL 5921/01, do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR),
visa regulamentar a publicidade voltada para crianças, através
da proibição da publicidade para venda de produtos infantis.
O texto já passou por três comissões e aguarda votação na
CCJ. Segundo o autor da proposta, a intenção é conter abusos.
“Principalmente na televisão, que acaba induzindo ao consu-

mismo. Há um conflito entre querer e poder muito grande. No
Brasil, temos as melhores agências de publicidade e as melhores propagandas do mundo, o que acaba criando um ímpeto,
um estímulo ao consumismo em famílias que não têm poder
aquisitivo”.
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