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O líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP) , afir-
mou que o governo da presidente Dilma Rousseff vive
momento de desequilíbrio das contas públicas e enfren-
ta paralisia dos investimentos no país. Ao fazer balanço
dos cem primeiros dias do mandato da petista, Nogueira
destacou ainda os sinais de descontrole da inflação.

“Nesses primeiros cem dias, (o governo) já cortou R$
50,6 bilhões do Orçamento da União, suspendeu os con-
cursos públicos, congelou as convocações já aprovadas
e passou o facão em emendas do Legislativo, tirando
recursos de creches, hospitais, da construção de unida-
des básicas de saúde. São promessas feitas na
campanha política e, mais uma vez, descumpridas.”

Em Plenário, o deputado apontou que as medidas
adotadas até agora contrariam o discurso de estabilida-
de da economia. Citou o aumento dos preços dos
produtos de alimentação, que pesa especialmente no
bolso dos menos favorecidos.

Ele ressaltou a promessa da presidente de reduzir os
gastos públicos e o pedido de austeridade aos brasilei-

Duarte Nogueira condena descontrole das cont as
públicas e volt a da inflação

ros, ao mesmo tempo em que ostenta 40 ministros. No
lado da população, segundo o tucano, o Planalto não con-
cedeu um aumento real do salário mínimo. A seu ver, o
governo atual tem se limitado a pagar as contas deixadas
pelo ex-presidente Lula.

Nogueira mencionou levantamento da Assessoria Téc-
nica da Liderança do PSDB, segundo o qual, dos R$ 63,9
bilhões reservados para investimentos até o final do mês
de março, o governo empenhou apenas R$ 3,9 bilhões e
pagou efetivamente R$ 306 milhões, total de 0,3% do re-
curso previsto.

O deputado reprovou recente declaração de Dilma no
programa “Café com a Presidente”. Na ocasião, a petista
disse que, no Brasil, só não estuda quem não quer. Para
Nogueira, as pessoas não estudam por falta de opção,
oportunidade e omissão do governo. Por fim, o líder re-
cordou ainda o relatório da Polícia Federal, divulgado nesta
semana, que reconhece a existência do mensalão. Ape-
sar de os petistas negarem o esquema, o documento
comprova a sua existência.

A bancada do PSDB apoiará o relatório do deputado
Aldo Rebelo (PCdoB-SP) que atualiza o Código Florestal.
A convite do líder do partido na Câmara, Duarte Nogueira
(SP), Rebelo participou ontem de encontro para discutir o
parecer. “Desde a semana passada estamos ouvindo a
bancada e a grande maioria é favorável ao parecer”, afir-
mou o tucano.

Para ele, boa parte das dúvidas foi esclarecida na reu-
nião. As questões sem acordo, avisa, serão discutidas como
destaques na votação em Plenário. No encontro, vários
deputados sugeriram modificações à proposta. Rebelo pro-
mete estudar as sugestões.

A maioria dos deputados tucanos que se manifestou
elogiou a atuação de Rebelo. Já o deputado Ricardo T ripoli
(SP) manterá sua posição contrária ao parecer, decisão
que terá o respeito dos seus pares na bancada.  Participa-
ram ainda da reunião prefeitos e deputados da Comissão
de Agricultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Nogueira recordou que a comissão especial da Câma-
ra responsável por analisar o parecer a 11 projetos
relacionados ao assunto aprovou o relatório de Rebelo
em julho do ano passado. Com a instalação da nova
legislatura e a necessidade de atualização da legislação
ambiental brasileira, o tema voltou à tona.

Para ele, o desafio é identificar qual a melhor maneira
de adaptar a legislação à realidade brasileira preservando
as riquezas naturais do país.

Bancada do PSDB anuncia apoio a
relatório do novo Código Florestal

Sob protestos do PSDB, o Plenário aprovou ontem o
texto principal da Medida Provisória 511/10, que autoriza a
União a garantir um empréstimo de até R$ 20 bilhões por
meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) para construir o Trem de Alta Velocidade
(TAV). O trem-bala ligará Campinas (SP) ao Rio de Janeiro,
passando por São Paulo. Os destaques da MP serão ana-
lisados na sessão de hoje.

Os deputados tucanos criticaram o fato de a matéria ser
discutida via medida provisória e não por projeto de lei. A opo-
sição obstruiu a votação por discordar da criação da Empresa
de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S.A (ETAV), vin-
culada ao Ministério dos Transportes, prevista na matéria.

O líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP) , res-
saltou que o partido é favorável ao trem-bala, mas a
proposta pode trazer prejuízos. “O trem-bala é uma
tecnologia que o Brasil precisa, mas não na forma como se
apresenta o projeto e não como o atual governo pretende
realizar esses investimentos, com enorme fragilidade e pos-
sibilidade de prejuízo para a sociedade”, declarou.

Na avaliação do líder da Minoria na Câmara, Paulo Abi-
Ackel (MG) , a MP é cheia de incertezas. “Não temos as
condições necessárias para discutir, sem conhecimento
profundo, a construção de um trem de alta velocidade.
Queremos mais debate porque o governo não foi totalmen-
te transparente, não apresentou as informações de que
precisamos para votar a matéria de forma madura”.

 Aprovação de MP do trem-bala é
criticada por tucanos
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Leia também em nosso blog:

è Tucanos cobram políticas públicas para pessoas com deficiência durante relançamento de frente parlamentar
è Aprovado requerimento de Cyro Miranda para ouvir Mantega sobre mudança na presidência da Vale
è ITV aponta descaso com educação especial e alerta para fechamento de escolas tradicionais
è Direto do Plenário, com os deputados Romero Rodrigues (PB), Vanderlei Macris (SP), Domingos Sávio (MG) e
o senador Mário Couto (PA)
è Direto do Twitter, com os deputados Rodrigo de Castro (MG), Vaz de Lima (SP), Paulo Abi-Ackel (MG), Mara
Gabrilli (SP) e os senadores Alvaro Dias (PR) e Flexa Ribeiro (PA)

Tucanos consideraram preocupante o atraso na pre-
paração do Brasil para a Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas de 2016. Eles cobraram velocidade nos pre-
parativos, já que os eventos esportivos estão próximos
e o cronograma deve ser cumprido. De-
putados participaram ontem de audiência
pública na Comissão de Turismo e Des-
porto com a presença do ministro do
Esporte, Orlando Silva, para discutir os pla-
nos da pasta para 2011.

O deputado Otavio Leite (RJ)  questionou o
fato de várias cidades-sede possuírem cus-
tos por assento muito altos. De acordo com
o parlamentar, o preço por cada lugar em
estádio no padrão Fifa é de R$ 7,8 mil, valor
alcançado nas copas da Alemanha e Coréia,
por exemplo. No Brasil, algumas cidades cal-
cularam cifras entre R$10 mil e R$ 13,8 mil
por cadeira. “Alguma coisa há de errado.
Por que no Brasil o preço está quase duas
vezes o padrão estabelecido pela Fifa? Va-
mos encaminhar ao Tribunal de Contas da União
indagações sobre essa questão”, apontou.

Na opinião de Carlaile Pedrosa (MG) , o governo federal
não está dando a devida atenção para as obras. Segun-

Deputados reprovam atraso em obras para megaeventos esportivos
do o tucano, as explicações do ministro não foram convin-
centes. “Continuamos apreensivos com o andamento dos
jogos esportivos. A infraestrutura aeroportuária e a reforma
e construção de estádios estão muito atrasadas.” O parla-

mentar lembrou que o Brasil é o principal país
do mundo quando se fala em futebol. Por isso,
espera a colaboração de todos os envolvi-
dos para que os eventos sejam um sucesso.
“Espero que façamos uma Copa à altura do
nosso país”, disse.

Para o deputado Rui Palmeira (AL) , o minis-
tro do Esporte não foi claro nas declarações.
“O ministro só falou que precisamos de mais
celeridade no processo, o que leva a crer que
estamos bastante atrasados”, lamentou. “Pre-
cisamos fiscalizar e cobrar para que essas
obras andem com a maior velocidade possí-
vel”, completou.

Para o deputado Ruy Carneiro (PB) , o mi-
nistro mostra uma situação, mas a realidade
é outra. “É importante que a oposição inda-

gue algumas questões, como a estrutura das obras dos
aeroportos, o custo da reforma e da construção de alguns
estádios, entre outros. Faz parte do nosso trabalho esse
acompanhamento.”

Diante da sensação de impunidade dos políticos en-
volvidos no mensalão, que ainda não foram julgados
pelas práticas de corrupção e distribuição de propina,
parlamentares do PSDB pretendem lutar pela aprova-
ção de projetos que ampliem o prazo de prescrição de
crimes de improbidade praticados por agentes públi-
cos. Essa é a intenção do líder tucano no Senado, Alvaro
Dias (PR) , e de deputados do partido.

A ação penal que investiga o mensalão está no Su-
premo Tribunal Federal (STF) e começa a ser julgada em
agosto. Segundo Dias, o relatório da Polícia Federal que
comprova a existência do esquema mostra que é preci-
so agilizar o julgamento. Caso contrário, podem
prescrever crimes como enriquecimento ilícito e forma-
ção de quadrilha. “Se o STF não der a devida celeridade
a este processo, corremos o risco da prescrição”, alertou.

O líder relatou uma proposta aprovada no Senado,
mas que está parada na Comissão de Trabalho, Servi-
ço e Administração Pública da Câmara. Ela aumenta de
cinco para dez anos o prazo para julgamento de
improbidade.

O deputado Alfredo Kaefer (PR)  pediu mudanças. “Tem
que ser prolongado o tempo, pois são poucos os que
acabam sendo julgados”. Na avaliação de Raimundo
Gomes de Matos (CE) , o Judiciário deve ser firme. “Exis-
tem manobras para fazer vencer o prazo e não julgar
esses corruptos”, criticou. Ações contra o erário não de-
veriam prescrever, na opinião do deputado Romero
Rodrigues (PB) . “A lei tem que ser mais rígida e o prazo
precisa ser estendido para que as pessoas não fiquem
imunes à punição a partir de um determinado tempo”,
afirmou o tucano.

Parlamentares defendem ampliação de tempo para prescrição
de crimes por improbidade administrativa

É o custo previsto para
cada lugar em estádio
construído dentro dos

padrões da Fifa

R$ 7,8 mil

EXPEDIENTE - Câmara dos Deputados - Anexo II, sala 131 CEP 70160-900 Brasília (DF)n Telefone: (61) 3215-9351 n Fax: (61) 3215-9350

n Coordenador de redação: Marcos Côrtes  n Editores: Elisa Tecles e Gabriel Garcia  n Reportagem: Alessandra Galvão, Artur Filho, Djan Moreno e

Letícia Bogéa nEditora da Rádio PSDB: Ana Maria Mejia n Diagramador: Francisco Maia n Op. de áudio: Elyvio Blower

As notas com conteúdo adicional no blog estão identificadas com          , enquanto aquelas com boletim de rádio disponível em nosso site têm o símbolo

É o valor máximo
calculado para um

assento em cidades
brasileiras, quase o

dobro do recomendado

R$ 13,8 mil


