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Com o fim do recesso parlamen-
tar, a Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) realizará nova
mobilização na Câmara dos Depu-
tados a favor da regulamentação da
Emenda 29, que destina mais recur-
sos para a saúde. Prefeitos de todo
o país vão participar de manifesta-
ção nesta terça-feira (3). O PSDB tem
abraçado a luta dos prefeitos e vol-
tará a cobrar a aprovação do projeto.

Em manifestação de apoio ao
movimento, o deputado Raimundo
Gomes de Matos (CE)  afirmou que a
votação desta matéria deve ser pri-
oridade na Câmara. Segundo o
tucano, a aprovação da proposta
ainda não aconteceu por falta de
vontade do Palácio do Planalto.

O governo, lembra o parlamen-
tar, não aceita a retirada de um

PSDB apoia mobilização dos prefeitos pela regulament ação da Emenda 29

è Mobilização dos prefeitos em prol da regulamentação da Emenda 29, promovida pela Confederação Naci-
onal dos Municípios (CNM).
è Terça-feira (3), a partir das 13h30, no Auditório Nereu Ramos da Câmara.

artigo do texto que prevê a criação
de um novo imposto. O dispositivo
citado pelo tucano refere-se à re-
criação da extinta CPMF, agora com
o nome de Contribuição Social da
Saúde (CSS). Ainda em 2008, a
oposição apresentou um destaque
que retira a criação da CSS do pro-
jeto que regulamenta a Emenda 29.
Desde então, o governo passou a
adiar sucessivamente a votação da
matéria, pois não aceita a exclusão
da nova CPMF do projeto de lei.

“O PSDB está lutando para que
esse anseio dos prefeitos seja cum-
prido. Durante a Marcha dos
Prefeitos a Brasília, ocorrida em maio,
todos os partidos assumiram esse
compromisso. Porém, aqueles liga-
dos ao presidente da República
estão obstruindo essa votação. Que-

Os deputados Luiz Carlos Hauly (PR)
e Zenaldo Coutinho (P A) criticaram
nesta segunda-feira (2) o governo
federal por contratar eventos e orga-
nizar congressos com preços
elevados e sem licitação. Segundo re-
portagem da revista “Época”, os
órgãos públicos gastaram mais de R$
1 bilhão em contratos com empresas
de eventos de 2004 até junho último.
Para se ter uma ideia do tamanho do
desperdício com o orçamento fede-
ral, em todo o Censo 2010 serão
gastos R$ 1,6 bilhão.

Hauly classificou o governo do PT
de “esbanjador e irresponsável”.
“Essa é a verdadeira face do gover-
no petista: não ter respeito com o

Tucanos criticam gasto bilionário do governo Lula com eventos
dinheiro público. Por isso é que fal-
tam recursos para saúde, educação
e assistência social no nosso país”,
ressaltou. “É uma vergonha um go-
verno permitir esse tipo de gasto”,
completou.

Ainda segundo a matéria da revis-
ta, para obter esses contratos públicos
milionários, as empresas recorrem a
um controvertido tipo de licitação cha-
mado no jargão da burocracia de “ata
de registro de preços”, método criti-
cado pelo Tribunal de Contas da União
(TCU). “Este governo não respeita a
lei de licitação e nem os princípios le-
gais, éticos e morais da administração
pública. E tem um gestor que faz de
tudo para permitir que o dinheiro pú-

remos que ela aconteça, mas sem per-
mitir novos impostos. Essa é a posição
do PSDB”, reiterou.

O deputado afirma que o adiamen-
to da regulamentação da emenda
gera prejuízos sucessivos à popula-
ção. Só neste ano, o setor poderia ter
cerca de R$ 25 bilhões adicionais se
a regulamentação estivesse em vigor.
Em 2011, o valor ultrapassaria R$ 33
bilhões.

O líder do PSDB na Câmara, depu-
tado João Almeida (BA) , afirmou ao portal
de notícias R7 que voltará a mobilizar a
oposição para colocar o projeto na pauta
nesta semana de esforço concentrado.
Segundo ele, a regulamentação da
Emenda 29 é prioritária. “Há recurso
para tudo, mas não existe para a saú-
de do povo do Brasil? Isso é um
absurdo”, afirmou.

Serviço:

blico vá para o ralo do desperdício e da
impunidade”, condenou Hauly.

Em 2009, a Secretaria da Pesca lan-
çou um edital no qual uma garrafa de
água de 500 ml tinha valor médio de R$
20,87, enquanto no mercado o mesmo
produto pode ser comprado por no
máximo R$ 2,00.

Zenaldo afirmou que essa gastança
virou prática da atual gestão. “É um go-
verno que apenas gasta o dinheiro
público sem dar a devida prestação de
contas. Sendo assim, é óbvio que acon-
tece o superfaturamento e o dinheiro
acaba sendo aplicado de maneira
indevida. Isso não é apenas gastança,
mas sobretudo uma ofensa à dignida-
de humana”, avaliou.

Em algumas licitações, o próprio governo jogou os preços para cima. O edital da Secreta-
ria da Pesca lançado em julho de 2009 continha outros absurdos. Uma fotocópia saía por R$ 5,35. Para a limpeza
diária de cada metro quadrado, a secretaria se dispôs a pagar R$ 346,67. Em outras concorrências, esse valor,
segundo a reportagem da revista, não chegava a R$ 10,00.

Cifras exorbitantes
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O Distrito Federal precisa cum-
prir a legislação e construir
ciclovias, bicicletários e incentivar
a mobilidade urbana sustentável.
Essa é a proposta apresentada
pelo deputado Walter Feldman (SP)
à nova procuradora-geral de Justi-
ça do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, Eunice Perei-
ra Amorim Carvalhido, que toma
posse nesta quarta-feira (4).

O tucano elaborou um relatório
com fotografias que foi entregue ao
MP com a identificação de proble-
mas e falhas no trânsito do DF. Nos
próximos dias, o parlamentar terá
uma audiência com o governador
Rogério Rosso para tratar do as-
sunto.

Para Feldman, o brasiliense sen-
te falta de um sistema de
atendimento ao ciclista como o exis-
tente em diversos países. “Nossa

Defensor da mobilidade urbana sustentável, Feldman pede construção de ciclovias no DF

ideia é fazer com que a legislação
seja cumprida. E a partir daí, que
tenhamos minimamente um siste-
ma de apoio aos ciclistas que
querem ou fazer a troca dos seus
veículos pela bicicleta ou então es-
timularmos o uso dela no Distrito
Federal, principalmente no Plano
Piloto. Esse transporte alternativo
ajudaria muito uma cidade que já
tem graves problemas e conflitos
em relação à mobilidade”, apontou.

Segundo o deputado do PSDB,
a insegurança para o ciclista em
Brasília é maior do que na capital
paulista. Além disso, o tucano aler-
ta que a capital da República
começa a sofrer com a poluição por
causa da quantidade de automó-
veis.

De acordo com Feldman, essa
realidade poderia ser diferente,
pois a geografia de Brasília favo-

rece a construção de ciclovias e
bicicletários.

De acordo com dados do Detran-
DF, somente em 2007 mais de 1100
bicicletas se envolveram em aciden-
tes de trânsito. Em Brasília, a bicicleta
ocupa o terceiro lugar como meio de
transporte em relação aos veículos,
ficando atrás apenas dos automó-
veis (76% da frota) e das motos
(10%). Dados estatísticos mostram,
ainda, que aproximadamente três de
cada quatro acidentes ocorrem nas
vias urbanas.

O Ministério Público do Distrito
Federal destaca que o Programa
Cicloviário do Distrito Federal (PE-
DALA-DF) previa a construção de
600 quilômetros de ciclovias em
2010, a maior malha da América
Latina. No entanto, a estimativa é
terminar o ano com pouco mais de
100 quilômetros.

Definir a responsabilidade de
empresas locadoras de automó-
veis e dos locatários em casos de
acidentes é o objetivo da propos-
ta do deputado Vanderlei Macris
(SP). Segundo o tucano, o proje-
to pretende fazer com que o
cidadão responda por qualquer
ato cometido durante o uso de
veículos alugados.

Projeto de deputado regulamenta acidentes com carros alugados

è Segundo o mais recente censo da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), 6,8 milhões
de pessoas utilizaram carros alugados em 2007 apenas no segmento turístico, entre lazer e negócios. Ainda
não há estimativa do quanto o mercado deve crescer para atender os próximos grandes eventos que o país
sediará, como a Copa de 2014.

Segundo Macris, a falta de legis-
lação sobre o assunto acaba
responsabilizando as empresas
por atos cometidos pelo cidadão
que alugou o veículo. “Da forma
como a situação está, gera injusti-
ça tanto para a locadora, quanto
para o locatário. Esses problemas
têm sérias implicações jurídicas”,
explicou o deputado.

A lei, explica o parlamentar, deve
seguir o princípio constitucional da
isonomia, pois todo cidadão deve
arcar com as consequências dos
seus atos. “Cada um tem que pa-
gar por suas responsabilidades. O
que mais importa nessa proposta
é que a responsabilidade seja de-
finida de maneira mais clara”,
completou.

O deputado Ricardo T ripoli (SP)
solicitou nesta segunda-feira (2)
ao secretário da Segurança Pú-
blica de São Paulo, Antonio
Ferreira Pinto, a criação de uma
unidade da Delegacia de Prote-
ção Animal na capital paulista. Em
documento entregue à autorida-
de, o tucano ressaltou que a

Tripoli pede criação da Delegacia de Proteção Animal na capital paulista
cidade de São Paulo precisa de
apoio sistemático para os casos
envolvendo maus tratos aos ani-
mais.

“Essa é uma reivindicação le-
gít ima e o secretário foi muito
receptivo à proposta. A intenção
é que a delegacia seja instalada
o quanto antes na capital. O en-

contro foi produtivo, principal-
mente porque ele é um homem
público aliado da defesa animal”,
resumiu Tripoli.

No documento, o parlamentar
paulista também citou o exemplo
de Campinas (SP), que conta
com este serviço no 4º Distrito
Policial desde março.


