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Parlamentares do PSDB criticaram duramente nesta
terça-feira (6) a postura do Palácio do Planalto de
discriminar a oposição no empenho de emendas
parlamentares. O líder tucano no Senado, Arthur Virgílio
(AM) , classificou a situação de inaceitável e injusta.
“Nenhuma daquelas apresentadas pelo senador
Eduardo Azeredo, por exemplo, foi liberada. E são
emendas criteriosas, destinadas à infraestrutura de
municípios”, afirmou. Segundo ele, o Orçamento da
União não é propriedade do governo.

De acordo com levantamento publicado no jornal “O
Globo”, neste ano os peemedebistas já garantiram R$
146,2 milhões em emendas empenhadas, o equivalente
a 32% do previsto no Orçamento. O PT aparece na 2ª
colocação, com R$ 98,6 milhões garantidos (25% do
previsto).

Já os congressistas do PR ficaram com R$ 37,8
milhões - 20% do total. Apesar de terem bancadas
maiores que as do PR, o DEM e o PSDB ficaram bem
atrás no primeiro semestre. Para o DEM, o empenho foi

Discriminação do Planalto na liberação de emendas
parlament ares é inaceitável, diz líder

è  Quando o governo empenha a emenda, isso
significa uma autorização para pagamento futuro. Ou
seja, o recurso fica assegurado no Orçamento. Na
maioria das vezes, as emendas parlamentares visam
financiar melhorias nos estados e municípios dos
deputados e senadores, beneficiando as
comunidades locais.

de apenas R$ 35,2 milhões (11% do aprovado no
Orçamento), enquanto no caso do PSDB o valor foi de
apenas R$ 23,2 milhões (6%).

Para o deputado Zenaldo Coutinho (P A), é um absurdo
tamanha desigualdade. “Essa distribuição é meramente
política, visando favorecer os apadrinhados”, condenou
o tucano, para quem o processo de liberação das
emendas virou uma espécie de “relação de compadrio”,
ao invés de representar um cumprimento das prioridades
elencadas pelos parlamentares em todo o país.

Segundo o tucano, isso prova mais uma vez o abuso
do poder econômico e o uso da máquina administrativa.
“O governo está apenas de olho nas eleições, em vez
de buscar o atendimento das demandas sociais”,
reprovou o tucano pelo Pará.

O deputado Luiz Carlos Hauly (PR)  também condenou
a postura do Planalto de manipular o empenho das
emendas. “Este é um governo que não respeita os
princípios éticos e morais, que continua manipulando os
recursos orçamentários com um único objetivo: favorecer
os seus apadrinhados e a sua base política. É uma atitude
condenável”, concluiu.Meio bilhão em três dias
è Apenas nos três primeiros dias de julho, o governo
empenhou R$ 574,4 milhões em emendas de
parlamentares e de bancada do Orçamento da União
de 2010. Isso representa 38% do total de empenhos
para essa finalidade em todo o ano, além de ser
praticamente o mesmo valor empenhado em todo o
mês de junho.

Com voto contrário do PSDB, Câmara aprova MP que cria mais cargos comissionados
Sob protestos do PSDB, o plenário da Câmara apro-

vou nesta terça-feira (6) a Medida Provisória 483/10. A
MP dá status de ministérios a secretarias vinculadas à
Presidência da República, cria e transforma cargos em
comissão e permite contratações temporárias em ca-
sos de emergências de saúde pública. A matéria segue
para o Senado.

O deputado Antonio Carlos Pannunzio (SP) alertou que
a MP não atendia os requisitos constitucionais de
imprevisibilidade, relevância e urgência. “É uma proposta
imoral, um flagrante desrespeito ao texto constitucio-
nal, à população brasileira”, criticou.

O PSDB pretendia excluir, do texto da MP, a criação
de 134 cargos de direção e assessoramento superio-
res (DAS) para os ministérios da Saúde (118) e da
Integração Nacional (16).

Pannunzio destacou que a matéria além de criar car-
gos em comissão, que vão gerar uma despesa da ordem

de R$ 10,6 milhões ano, também transforma funções
privativas de servidores efetivos em cargos
comissionados e beneficia apadrinhados do governo.
“Não podemos concordar com essa transformação de
funções comissionadas técnicas em cargos destinados
às pessoas que não têm concurso público”, reprovou o
tucano.

A Câmara aprovou também a MP 484/10. A medida
permite à União transferir R$ 800 milhões a onze esta-
dos no âmbito do Programa Especial de Fortalecimento
do Ensino Médio, criado pela própria MP. Outros R$ 800
milhões serão repassados a todos os estados por meio
do fundo de participação (FPE) como ajuda emergencial,
devido à queda de arrecadação provocada pela crise
econômica.

O Plenário aprovou ainda, por unanimidade, a pro-
posta que estabelece o piso salarial dos policiais nos
estados (PECs 446/09 e 300/08).
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Os presidentes das Comissões de
Relações Exteriores no Senado e na
Câmara, Eduardo Azeredo (MG)  e
Emanuel Fernandes (SP) , respectiva-
mente, criticaram nesta terça-feira
(6) declarações do presidente Lula
sobre Obiang Mbasogo, que coman-
da Guiné Equatorial há 31 anos.

Segundo o petista, a nação chefi-
ada pelo ditador africano respeita a
democracia e os direitos humanos.
No entanto, Obiang é acusado por
organizações internacionais de
corrupção e perseguição a  oposi-
tores, além de fraudar eleições e de
violar direitos humanos.

Em visita ao país africano, Lula
assinou acordos comerciais com o
governo de Guiné Equatorial e ad-
mitiu a entrada desta nação na
Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP). O português
não é falado naquele país, mas foi

Tucanos criticam tentativa de Lula de defender
ditador africano

è O ditador africano comanda Guiné Equatorial com mão de ferro desde
1979. Em 2003, a rádio estatal de Guiné Equatorial o descreveu como “o
deus da Guiné Equatorial” e atribuiu a ele o direito de “matar sem ter de
prestar contas a ninguém e sem ter de ir para o inferno”.

Em discurso nesta terça-feira (6),
a senadora Marisa Serrano (MS)  ma-
nifestou sua indignação com a
postura do presidente Lula em rela-
ção às eleições de outubro. “Parece
que não adiantaram as seis vezes
em que a Justiça Eleitoral o consi-
derou culpado por antecipação de
campanha, totalizando mais de R$
40 mil em multas”, afirmou Marisa.

Para a tucana, Lula quer atuar
como árbitro das eleições e ser

Lula quer disputar as eleições sem estar na cédula,
diz Marisa Serrano

“Temos hoje mais de 600 mil alunos
especiais no Brasil. Com a

Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, há a

previsão da inclusão dessas pessoas
no ensino regular. A transição tem

sido muito difícil. As APAEs e
Pestalozzis, que por mais de 50 anos

prestaram serviços a mais de 40%
desses alunos, praticamente não
conseguem oferecer este serviço”.

n Dep. Rita Camata (ES) , ao cobrar uma
política de transição para as escolas re-
gulares que não provoque sofrimento
ou discriminação aos deficientes e suas
famílias. Segundo o Censo Escolar
MEC/INEP, cerca de 375 mil alunos es-
peciais são atendidos em escolas
especializadas e em torno de 260 mil
em escolas da rede regular.

“A violência é generalizada em todo o
estado da Paraíba. A população gasta
com segurança privada. Um clima de
caos já levou a Assembléia Legislativa
a solicitar ao governo federal a ação

da Força Nacional no estado”.

n Dep. Rômulo Gouveia (PB) , pedindo
providências para combater a
“pandemia” de violência no seu esta-
do.

“Não podemos concordar com as
alterações do governo no Tratado de

Itaipu, que, simplesmente, está
abrindo mão de R$ 3,5 bilhões a favor
do Paraguai. Se concordarmos com
isso, a conta será paga pelo povo

brasileiro”.

n Dep. Antonio Carlos Pannunzio (SP) ,
que considera inaceitável essa “doa-
ção” bilionária ao Paraguai.

DIRETO DO PLENÁRIO

è  Deputados condenam criação de 37 mil cargos só no primeiro semestre
è  Emenda de João Tenório garante recursos para Alagoas e Pernambuco
è  Lobbe Neto aponta soluções para melhorar educação no país
è  Comissão discutirá sustentabilidade de estádios da Copa de 2014
è  Participação de capital estrangeiro em portais jornalísticos é tema de audiência
è  Direto do Twitter, com Arthur Virgílio (AM), Thelma de Oliveira (MT), José Aníbal (SP), Rogério Marinho (RN) e Andreia Zito (RJ)

Leia também em nosso blog:

incluído em 2007 entre os idiomas
oficiais por decisão presidencial.

Para Azeredo, a CPLP vai aca-
bar perdendo a sua identidade com
esse tipo de adesão. Ainda segun-
do o senador, é contraditória a
afirmação de Lula de que o ditador
respeita a democracia e os direitos
humanos. “O presidente brasileiro
tem confundido as questões de Es-
tado e os assuntos partidários. E
nesse caso, ele não está sendo in-
clusive coerente com o passado de
defesa dos direitos humanos e da
democracia”, relembrou.

Emanuel também considera inco-
erente a fala presidencial. “Como um
ditador pode respeitar a democracia?
A construção dessa frase mostra o tipo
de pensamento de Lula - o de que as
coisas são relativas. O último que dis-
se isso foi um ditador brasileiro: o
general Geisel”, recordou.

dono dos votos dos brasileiros. “O
presidente quer disputar as eleições
presidenciais sem estar na cédula
eleitoral”, reprovou. Ainda segundo
a senadora, a atuação de Lula como
“animador de palanques” é um pés-
simo exemplo, pois sinaliza a
certeza da impunidade e ainda mos-
tra que a lei, os poderes, as
instituições e as liberdades individu-
ais podem ser moldadas à sua
vontade.
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