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O deputado Rogério Marinho (RN) , líder da oposi-
ção na Comissão Mista de Orçamento do Congresso
Nacional, alertou nesta terça-feira (29) para o que
classificou de “pegadinhas” enviadas pelo governo
Lula na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2011. A discussão e a votação do relatório
da LDO estão previstas para esta quarta-feira (30).

No entanto, o tucano acredita que o parecer apre-
sentado pelo senador Tião Viana (PT-AC) deve ser

Líder da oposição na comissão de Orçamento apont a
“pegadinhas” na LDO

aprimorado. Marinho defendeu cerca de 30 altera-
ções propostas pela oposição. “O parecer ainda
possui algumas pegadinhas que constavam do pro-
jeto or iginal .  Elas precisam ser desmontadas e
esperamos que haja sensibi l idade por parte do
relator”, afirmou Marinho.

Segundo o deputado, se não houver modificação de
diversos pontos, haverá prejuízo aos cofres públicos. Entre
as ressalvas levantadas pelo tucano, estão:

è Atuação do Tribunal de Contas da União e da Corregedoria
Geral da União como órgãos fiscalizadores: segundo o tex-
to, os dois órgãos só podem fiscalizar as estatais e as
empresas de economia mista. “O relatório restringe essa
fiscalização às entidades e órgãos do governo que estão
regidos pela Lei das Licitações, que não é o caso da
Petrobras e até das obras das Olimpíadas e da Copa do
Mundo. Pedimos ao relator para revisar seu
posicionamento”, explica Marinho.

è Fim das contrapartidas para os municípios com menos
de 20 mil habitantes receberem obras e recursos federais:
a emenda apresentada pelo deputado Renato Amary (SP)
que fazia essa determinação foi rejeitada pelo relator. “Que-
remos que esse posicionamento seja modificado, pois essa
é uma maneira de permitir um melhor tratamento a entes
da federação que têm menos capacidade de realizar in-
vestimentos”, defendeu o tucano.

è  Despesas: pela proposta atual, caso o Orçamento de
2011 não seja aprovado, fica permitida a liberação de in-
vestimentos para o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) e para estatais sem licitação. “Isso é um excesso de

liberalidade, pois só neste ano há quase R$ 70 bilhões de
restos a pagar. É fraco o argumento do governo de que
haverá uma paralisação em obras estruturantes se o orça-
mento não for votado”, reprovou Marinho.

è Prazo para análise de relatório produzido pelo TCU so-
bre obras com indícios de irregularidades: a função do
Congresso de interromper o repasse de recursos para es-
sas obras foi mantida – ela havia sido eliminada na proposta
enviada pelo Executivo. No entanto, não há determinação
de um prazo para a Comissão Mista de Orçamento analisar
os documentos do tribunal, assim como as ações que o
gestor tem que apresentar. Rogério Marinho defende a de-
limitação de cinco dias.

è  Priorização dos recursos da educação para
universalização do ensino fundamental e básico: com fim
da Desvinculação das Receitas da União (DRU) sobre o
orçamento da educação, aprovada em 2009, essas priori-
dades ficaram determinadas na Constituição. Uma emenda
feita à LDO garantia o cumprimento dessa regra, mas o
dispositivo foi vetado. “Queremos que essa questão seja
reavaliada”, defendeu.

Reduzir o preço dos remédios vendidos no Brasil para
facilitar o acesso do cidadão ao produto foi a bandeira
defendida pela deputada Rita Camata (ES) em audiência
pública realizada nesta terça-feira (29) na Comissão de
Seguridade Social e Família. A deputada discorda dos
critérios usados pela Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), que autoriza aumentos anuais de pelo
menos 5%.

“A política de medicamentos do país ainda tem que
mudar muito para assegurar às pessoas o acesso à me-
dicação de forma adequada e para que os tratamentos
sejam, de fato, concluídos”, enfatizou. Para Rita Camata,
o número de pessoas que interrompem tratamentos devi-
do à falta de capacidade de compra aumenta todos os

Medicamentos não têm preço justo no Brasil, alerta Rita Camata

dias. E quando isso acontece, diz a deputada, os cofres
públicos têm gastos maiores, pois a falta de medicamen-
tos pode gerar procedimentos médicos ainda mais caros.

De acordo com a tucana, há uma grande parte da po-
pulação brasileira que sofre com a falta de remédios, em
razão do preço elevado. “Quando há um consenso de que
o preço colocado pelo mercado é razoável, eu discordo.
Nem 30% da população tem acesso a todo medicamento
de forma adequada”, enfatizou.

A alta carga tributária, segundo a deputada, também
eleva o preço dos medicamentos. Em média, 36% do valor
é destinado aos cofres públicos por meio de impostos. “Para
modificar essa situação é necessário reduzir o imposto apli-
cado na medicação”, completou Rita Camata.
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Deputados do PSDB voltaram a criticar o relatório do deputado
Aldo Rebelo (PCdoB-SP) que altera o Código Florestal. O deputado
Ricardo T ripoli (SP)  não aprovou as mudanças anunciadas nesta ter-
ça-feira (29) pelo relator durante a reunião da comissão especial
que trata do tema.

Para o tucano, as alterações no código ainda são um retrocesso
na legislação ambiental brasileira. Apesar da polêmica, a votação do
parecer foi marcada para a próxima semana.

“É uma agressão que se comete contra um código que já está
com as regras estabelecidas. O que deve ser feito é ampliar a fisca-
lização, trabalhar mais a educação ambiental, além do governo federal
subsidiar mais investimentos nessa área para que haja compatibili-
dade do desenvolvimento com a sustentabilidade. E isso infelizmente
o governo não faz”, lamentou Tripoli.

Entre as mudanças, Aldo Rebelo explicou que vai tornar mais cla-
ro em seu texto que a hipótese de dispensa de reserva legal para
pequenas propriedades, prevista em seu relatório, valerá apenas
para aquelas com até quatro módulos rurais. Ele lembrou que, mes-
mo nesses casos, a dispensa da reserva legal não será para a
derrubada de mata remanescente, mas para a legalização de áreas
já desmatadas.

O deputado Duarte Nogueira (SP)  também lembrou que a própria
ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, reconhece a necessi-
dade dos proprietários rurais se ajustarem ao código para que
possam trabalhar dentro do princípio da sustentabilidade. “Não sou
a favor dos que defendem reserva legal zero, mas também não con-
cordo com a atual situação”, ressaltou.

Mudanças no Código Florestal são um
retrocesso, alertam deputados

@duarte_nogueira Governo central tem déficit
de R$ 509,7 mi em maio, pior resultado para o
mês em 11 anos. http://bit.ly/duRVxm

n O link remete a uma reportagem publicada
no site do Estadão mostrando que os números
do governo voltaram ao vermelho, conforme
dados divulgados pelo Tesouro Nacional. O
déficit é o 3º neste ano, já que os meses de
fevereiro e março também registraram números
negativos. Em abril, o governo central havia
contabilizado um superávit de R$ 16,5 bilhões.

@fernandochucre  Descontrole dos gastos
sinaliza aumento do déficit das contas públicas:
http://migre.me/T2nw.

n O assunto é o mesmo tuitado pelo deputado
Duarte Nogueira, mas dessa vez remete a uma
reportagem da Folha.com que destaca o maior
déficit para um mês de maio desde 1999.
Segundo o site, o resultado foi puxado pelos
números negativos da Previdência - R$ 2,5
bilhões no mês passado. O Banco Central
também teve déficit de R$ 39,3 milhões.

@jose_anibal  Gastos do gov federal
aumentaram 33,3% c/ custeio e capital, 14,1%
c/ pagto de benefícios, 8,4% c/ pagto de pessoal
www.joseanibal.com.br

@andreia_zito  Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social dos Servidores do RJ me
homenagearão amanhã, às 14h, pela luta em
prol dos aposentados.

n Entre outras bandeiras, a deputada é autora
da PEC 270, que altera a Constituição para
estabelecer a aposentadoria integral a
servidores aposentados por invalidez em
decorrência de acidentes de serviço, doença
grave, contagiosa ou incurável.

@carloslereia  Ouça a reportagem na CBN, onde
defendo que o uso correto do amianto não faz
mal à saúde dos trabalhadores http://bit.ly/
dxXHDX

Direto do

è  Deputados querem auditoria em entidades binacionais
è  Revisão do Tratato de Itaipu sem contrapartidas do Paraguai é um erro grave, avalia Kaefer
è  Macris acompanha sessão do TCU que analisa Trem de Alta Velocidade
è  Comissão debaterá participação de capital estrangeiro em portais jornalísticos
è  Direto do plenário, com Vanderlei Macris (SP), Rômulo Gouveia (PB) e Luiz Carlos Hauly (PR)

Leia também em nosso blog:

Presidida pela deputada Professora Raquel T eixeira (GO) , a Comis-
são de Turismo e Desporto realiza audiência pública nesta quarta-feira
(30) para discutir a regulamentação de esportes de aventura pelo
Ministério do Turismo. Proposto pelo deputado Silvio T orres (SP) , o
debate ocorrerá no plenário 5 a partir das 14h.

O parlamentar lembra que o Ministério do Turismo definiu recen-
temente regras para a prática de esportes de aventura com o objetivo
de regulamentar a certificação de operadoras desse tipo de esporte.
As regras foram elaboradas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

No entanto, especialistas da área e praticantes dessa modalida-
de de turismo já manifestaram posição contrária. Eles argumentam
que o Ministério do Turismo e a ABNT não têm condições técnicas
para regular esses esportes. Algumas entidades inclusive já contes-
tam as regras judicialmente.

Comissão de Turismo debate
regulamentação de esportes de aventura


