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Comissão aprova LDO com mudanças propost as pela oposição
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou

nesta quarta-feira (7) o parecer final da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) de 2011. A aprovação só
foi possível depois de acordo firmado entre os parla-
mentares governistas e a oposição que reivindicava
a retirada ou a alteração de itens considerados polê-
micos.
   O relator da lei, senador Tião Viana (PT- AC), ce-
deu às pressões do PSDB e do DEM e retirou do texto
a permissão para realizar investimentos do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento (PAC) mesmo na
ausência de lei orçamentária.

Essa era uma das principais exigências feitas pelo
deputado Rogério Marinho (RN),  coordenador da ban-
cada tucana na comissão. Segundo o parlamentar,
caso esse artigo fosse aprovado, o governo não te-
ria interesse em aprovar o orçamento de 2011.

Outra mudança defendida pelo tucano e acatada
pelo relator refere-se à possibilidade das estatais
(entre elas Petrobras e Eletrobras) não usarem mais
as tabelas oficiais de preços em suas licitações. A
alteração no texto, segundo Marinho, manteve o po-
der de fiscalização do Tribunal de Contas da União
(TCU).

“Dá forma como estava colocado, o tribunal ficaria
completamente à margem de fiscalizar obras funda-
mentais tocadas pelas empresas do governo e que
não são regidas pela Lei das Licitações. Consegui-
mos fazer a mudança e voltar a redação da LDO
vigente, permitindo novamente que o TCU cumpra seu
papel de fiscalizar o orçamento e o dinheiro público”,
comemorou o deputado.

Para a senadora Lúcia Vânia (GO),  1ª vice-presiden-
te da CMO, a atuação de Marinho e do deputado
Eduardo Sciarra (DEM-PR), que coordenou a banca-
da do DEM, foi fundamental para que a comissão
chegasse a um consenso em relação aos pontos po-
lêmicos. “A oposição foi muito bem representada por
esses deputados e podemos defender, em primeiro
lugar, as prerrogativas do Parlamento”, afirmou a
tucana.

“Essa votação representou a celebração de um
acordo firmado no intuito de que a LDO de 2011 refli-
ta as necessidades da sociedade. Como oposição
conseguimos trabalhar para fazer com que o papel
do Parlamento seja respeitado”, concluiu Rogério
Marinho. A matéria será encaminhada ao Plenário onde
deve ser votada até o final da próxima semana.

PEC de Virgílio garante prorrogação de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus

O Plenário do Senado aprovou, por unanimida-
de, nesta quarta-feira (7) a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) de autoria do senador Arthur
Virgílio (AM) que prorroga os incentivos fiscais da
Zona Franca de Manaus até 2033. O projeto foi
aprovado em dois turnos na Casa e segue agora
para análise na Câmara dos Deputados.

Atualmente, os incentivos têm validade até o ano
de 2023. Virgílio argumenta que as empresas es-
tão fazendo agora planos de investimento a longo
prazo e a prorrogação dos incentivos poderá aju-
dar a região a receber novos investimentos.

O senador também defendeu que a extinção dos
benefícios poderia elevar em até 40% o custo de
mercadorias originárias da região, adquiridas pe-
los estados da Amazônia Ocidental e pelo Amapá.

“Devemos votar a favor da prorrogação por mais
dez anos do Pólo Industrial de Manaus em nome
da segurança nacional e também em nome da eco-
logia”, defendeu o líder do PSDB no Senado.

A PEC também prorroga até 31 de dezembro de
2029 a concessão de benefícios fiscais destinados
à capacitação do setor de tecnologia da informa-

ção (pela legislação atual esse prazo acaba em
2019). “Essa votação unânime vem premiar um dos
mais bem sucedidos projetos de industrialização do
país”, declarou o senador Tasso Jereissati (CE) .

Os senadores aprovaram também, entre outras
matérias, a PEC da Juventude. A proposta altera o
capítulo da Constituição que trata atualmente dos
interesses da família, da criança, do adolescente e
do idoso, e que agora pode garantir interesses da
juventude. O texto vai à promulgação pelo Congres-
so Nacional.

O Plenário aprovou ainda o projeto do governo
que cria a Pré-Sal Petróleo S.A., empresa que irá
atuar na exploração de petróleo e gás da camada
de pré-sal. O projeto não foi modificado em seu
mérito, mas recebeu uma emenda de redação para
mudança de nome da empresa.

A princípio, ela se chamaria Petro-Sal S.A., mas
já existe uma empresa no Rio Grande do Norte com
o mesmo nome, o que exigiu a modificação. A nova
estatal será vinculada ao Ministério de Minas e Ener-
gia. A matéria será enviada à sanção do presidente
da República.
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Tucanos defendem projeto a favor de pequenas empresas produtoras de cestas  básicas
De autoria do deputado Antonio Carlos Mendes Thame

(SP), a proposta que determina regras específicas para
pequenas empresas produtoras de cestas básicas foi
debatida nesta quarta-feira (7) na Comissão de Agricultura
da Câmara. O relator do projeto de lei, deputado Leonardo
Vilela (GO) , elogiou a ideia. O tucano apresentará parecer
favorável à proposta, que ainda será votada nessa
comissão.

O principal objetivo do projeto é oferecer tratamento
diferenciado às empresas que produzem até 10 mil cestas
de alimentos ou similares por mês. A medida permitirá que
essas companhias se firmem no mercado e ofereçam mais
produtos, melhores preços e mais empregos.

O parlamentar pretende, ainda, colaborar para tornar o
projeto uma ferramenta que zele pela segurança alimentar.
“Ao viabilizar que micro e pequenas empresas possam
permanecer no mercado há uma possibilidade maior de
concorrência com as maiores. Isso vai gerar mais oferta e
procura, com queda de preço para o consumidor”, afirmou.

Atualmente essas empresas estão submetidas a uma
instrução normativa do Ministério da Agricultura que estabelece
os requisitos mínimos operacionais para a produção de cestas
de alimentos. Essas regras fazem com que os pequenos
empreendimentos tenham mais dificuldades de se firmarem
no mercado, pois suas normas não são proporcionais para
grandes e pequenos negócios.

Deputados do PSDB cobram certificação ambiental em obras da Copa de 2014
Parlamentares tucanos e ambientalistas discutiram nesta

quarta-feira (7), em audiência pública na Comissão de
Turismo e Desporto, as exigências feitas pela Fifa de
certificação ambiental para a realização da Copa do
Mundo no Brasil em 2014. A presidente da comissão,
deputada Professora Raquel T eixeira (GO) , cobrou do
governo federal a apresentação dos projetos para realizar
uma “copa verde”.

Segundo a tucana, é necessário priorizar o transporte
coletivo, o uso de biocombustíveis, a oferta de produtos
orgânicos e a promoção do ecoturismo. Raquel Teixeira
acredita que o governo federal já está muito atrasado para
garantir sustentabilidade ao evento em 2014. “Com projetos
desse tipo conciliaríamos logística e meio ambiente em
toda questão da mobilidade urbana. Então, há que se

Direto do

casar previamente a questão da mobilidade e a
construção dos estádios com aproveitamento de água
de chuva e de lâmpadas econômicas, por exemplo”, disse.

Já o deputado Rômulo Gouveia (PB)  criticou a falta de
um cronograma por parte do governo Lula nesta área,
já que o anúncio da realização do mundial no Brasil foi
feito há dois anos.

O parlamentar lembrou que o primeiro passo para a
realização de uma Copa do Mundo com sustentabilidade
já foi dado pelo governo de São Paulo, que se
comprometeu em reduzir o índice de gases poluentes
na atmosfera.“Demos a demonstração de compromissos
naquele estado. O Brasil por meio da iniciativa do PSDB
também tem dado uma contribuição muito grande ao meio
ambiente”, frisou.

@duarte_nogueira  A vitória do Ficha Limpa nos tribunais http://
migre.me/V04I
O link remete a uma matéria do “Correio Braziliense” destacando que
dos nove recursos apresentados no Supremo Tribunal Federal contra
a lei que barra os fichas sujas, sete foram recusados.

@andreia_zito  Campanha de esclarecimentos do eleitor. Saiba o
que fazem presidente, governadores, senadores e deputados. http:/
/bit.ly/dfHnML
Segundo o G1, uma pesquisa feita neste ano revela que a maioria dos
eleitores não sabe qual exatamente é a função desses agentes públicos.
Para sanar as dúvidas, o portal elaborou reportagem mostrando como
funciona o sistema político brasileiro, o que são os três poderes e o que
farão cada um dos que serão eleitos em outubro.

è Marisa Serrano pede investimentos para combater violência contra as mulheres
è Gomes quer fiscalização sobre o limite de capital estrangeiro em empresas de comunicação
è Comissão concede isenção de tributos a remédios para diabetes e hipertensão
è Direto do plenário, com Otavio Leite (RJ), Silvio Torres (SP) e Luiz Carlos Hauly (PR)

Leia também em nosso blog:

@RuyPauletti Já repercutiu na imprensa gaúcha nossa reunião
na Comissão de Relações Exteriores desta manhã. http://
migre.me/V48O
O link remete a um post no blog do jornalista Políbio Braga sobre a
defesa feita pelo PSDB da convocação do ministro Celso Amorim
(Relações Exteriores) para prestar esclarecimentos na comissão.
Os tucanos querem explicações sobre a autorização concedida
pelo governo para o ingresso de três americanos no Brasil para
trabalhar mesmo sem visto. Esses profissionais estão colaborando
na campanha da petista Dilma Rousseff.

@flexaribeiro  Trecho do pronunciamento de ontem. Números
mostram Pará na lanterna da educação. E @anajuliapt13 diz que
melhorou. http://youtu.be/UwTD-g_K7sk
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