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Requerimento do líder do PSDB na Câmara, Duarte
Nogueira (SP) , e do deputado João Campos (GO)  convida
o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, para es-
clarecer o controle e fiscalização da entrada ilegal de
armas no Brasil pelas fronteiras. Se aceitar o convite,
Cardozo será ouvido pela Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime.

Para os tucanos, a presença do ministro “promoverá
oportuno debate sobre a questão”. No requerimento, eles
ressaltam estudo do Grupo de Trabalho Interfederativo
de Integração Fronteiriça, ligado ao Ministério da
Integração Nacional, alertando para o abandono e a
vulnerabilidade das fronteiras do Brasil.

O documento menciona matéria do jornal “O Estado
de S. Paulo”, de 27 de dezembro do ano passado. A re-
portagem destaca que o relatório do grupo de trabalho
foi entregue ao então presidente Lula, propondo 34 me-

PSDB convida ministro da Justiça p ara explicar ações
de combate ao comércio ilegal de armas

didas “para reagir aos problemas encontrados”. Entre as
sugestões, estão pedidos de reforço de efetivo policial,
capacitação de agentes e fiscais e demais profissionais
para ações específicas.

Nogueira considera ainda ineficaz a realização de novo
plebiscito sobre a proibição do comércio de armas e mu-
nições, proposta do presidente do Senado. Nesse sentido,
apresentou na segunda-feira (11) projeto que obriga a
implantação de chips nas armas fabricadas no Brasil, per-
mitindo sua localização em caso de roubo ou
desaparecimento.

“É uma questão mais complexa do que apenas impedir
que o cidadão decida se quer ou não ter uma arma. Na
maioria dos casos de violência, as armas utilizadas são
adquiridas ilegalmente”, avalia o líder. A seu ver, a implan-
tação dos chips deve fazer parte de um pacote amplo de
combate ao crime e à violência.

O senador Aécio Neves (MG)  apresentou na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) relatório que
muda o rito de tramitação das medidas provisórias, para
evitar o que ele chamada de usina de MPs. “Busca-se
resolver os problemas do país pelo caminho mais fácil. A
medida provisória é um instrumento importante e neces-
sário, mas só deve ser usada como exceção, e não como
regra. Hoje, os requisitos de relevância e urgência não
são cumpridos”, afirmou.

Pela proposta, a Câmara terá 60 dias e o Senado, 50,
para examinar as medidas enviadas pelo governo. Os
outros 10 dias seriam dedicados para os deputados vo-
tarem emendas apresentadas pelos senadores. Hoje o
Congresso tem o prazo de 60 dias para analisar uma MP,
com a possibilidade de prorrogação por igual período.

“A Câmara é uma Casa com um número maior de inte-
grantes e, por isso, é preciso que o prazo seja mais
alongado. O importante é que o Senado também tenha
condições de uma ampla discussão”, observou.

Aécio deseja criar uma comissão mista permanente
para julgar a admissibilidade de todas as medidas provi-
sórias. “O objetivo é garantir que, em um prazo de três
dias úteis, deputados e senadores apreciem a urgência
e relevância da matéria. A partir daí, as MPs somente
terão força de lei depois de serem consideradas admiti-
das pelo Congresso”, explicou. A discussão será retomada
na próxima semana.

Aécio propõe mudança no rito de
tramitação das medidas provisórias

Campanha do desarmamento é insuficiente para reduzir a violência, avaliam deputados

Com apoio da bancada do PSDB, a Câmara aprovou
o projeto de lei de conversão à medida provisória que
prorroga até 2020 os incentivos fiscais para empresas
da indústria automotiva instaladas no Norte, Nordeste e
Centro-Oeste do Brasil. A proposta original beneficiava
só o estado de Pernambuco. Para o líder tucano, depu-
tado Duarte Nogueira (SP) , a exclusividade representava
grave injustiça com as outras regiões.

“Quero cumprimentar o relator por acolher a inclusão de
outras regiões nesse regime especial, para incentivar a in-
dustrialização gerando novos empregos e mais atividade
para as economias de diversos locais do Brasil”, afirmou.

Os incentivos serão concedidos por meio de crédito
presumido (desconto) do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI). O texto permite às empresas instaladas
nas áreas de atuação das superintendências do desen-
volvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste
(Sudene) receberem iguais benefícios desde que apre-
sentem novos projetos até maio de 2011.

Como a Sudene abrange municípios de Minas, parte do
estado será beneficiada. O líder da Minoria na Câmara,
Paulo Abi-Ackel (MG) , comemorou a mudança. Segundo ele,
os índices de desenvolvimento humano do norte mineiro
são inferiores aos de muitos estados nordestinos. Para o
deputado Domingos Sávio (MG) , a aprovação é uma mani-
festação de sentimento cidadão. “O Brasil, como um todo,
precisa crescer, sobretudo a região da Sudene.”

Parlamentares comemoram aprovação de
benefícios para a indústria automotiva
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Leia também em nosso blog:

è João Campos destaca avanços proporcionados por projeto que altera as regras da prisão temporária
è Sampaio quer incluir comércio eletrônico e superendividamento no Código de Defesa do Consumidor
è Subcomissão vai fiscalizar expansão do programa de banda larga
è Visita de Dilma à China ainda não trouxe qualquer ganho substancial ao Brasil, diz ITV
è Apagão: Rui Palmeira requer informações sobre falhas no fornecimento de eletricidade
è Leréia repudia aumento da gasolina e condena falta de normas e de condutas transparentes
è Kaefer pede audiência para discutir problemas e fraudes na Conab
è Pacto pela União da Paraíba: será feita proposta única com representantes do estado
è Otavio Leite ressalta importância da educação física no Brasil
è Francischini defende aperfeiçoamento de leis de extradição e repatriação
è Artigo: "Os governadores, o PSDB e o futuro do país", por Marcus Pestana
è Lúcia Vânia debate descentralização da energia com secretários da área
è Grupo de Trabalho da Fauna define estratégia para 2011
è Jogo solidário coordenado por Nishimori arrecadou doações para Japão e Paraná
è Direto do Twitter, com os deputados Duarte Nogueira (SP), Rui Palmeira (AL) e Rogério Marinho (RN) e os
senadores Alvaro Dias (PR) e Lúcia Vânia (GO)
è Direto do Plenário, com os deputados Eduardo Azeredo (MG) e Raimundo Gomes de Matos (CE) e os senado-
res Alvaro Dias (PR) e Marisa Serrano (MS).

Os senadores do PSDB protestaram nessa quarta-
feira (13), durante a sessão plenária, contra a
aprovação da medida provisória que cria o trem-bala
e a empresa pública que o administrará. Os tucanos
alegaram que a MP é inconstitucional e não tem pres-
supostos de urgência para ser aprovada.

O líder tucano no Senado, Alvaro Dias (PR) , afirmou
que o partido estuda ingressar no Supremo Tribunal
Federal com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade
contra o projeto. “A tal empresa que irá gerir o trem-
bala só poderia ser criada com a aprovação de um
projeto de lei com tal objetivo”, afirmou.

Durante a discussão, o senador Aloysio Nunes
Ferreira (SP)  questionou a relatora da MP, Marta Suplicy
(PT/SP), quanto à inconstitucionalidade da medida. Ela
perdeu a calma ao insistir na defesa da MP, que asse-
gura ao BNDES injetar R$ 20 bilhões na empreitada.
“O BNDES está fazendo um negócio de pai para filho,
em vez de investir em hidrovias, ferrovias, metrô e na
melhoria dos nossos aeroportos”, destacou.

Para o senador Aécio Neves (MG) , é inaceitável a
tentativa do governo de impor a edição indiscriminada
de MPs. “A obra do trem-bala ofende o bolso do povo.
O governo alegou que os investimentos não serão fei-
tos com dinheiro público. Isso não é verdade, já que o
BNDES irá entrar com recursos”, comentou.

O senador Flexa Ribeiro (P A) lembrou que a Empre-
sa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade (Etav)
não poderia ter sido incluída no texto, já que empre-
sas públicas não podem ser criadas por MP. “Esse
trem-bala deveria ser chamado de trem-bomba, por-
que vai estourar no bolso dos brasileiros, que serão
os que, no final, acabarão pagando esta conta.”

Bancada tucana no Senado se une
contra a MP do trem-bala

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

A comissão especial criada para discutir o Plano
Nacional de Educação (PNE) elegeu nessa quarta-
feira (13) o deputado Nelson Marchezan Júnior (RS)
como segundo vice-presidente. Os tucanos Eduardo
Barbosa (MG)  e Rogério Marinho (RN)  também integram
a comissão. Os parlamentares defenderam a análise
das mudanças ocorridas no último decênio, com a
primeira versão do plano, antes de iniciar o debate
do novo projeto de lei. A proposta de criação do
colegiado é do líder do partido na Câmara, Duarte
Nogueira (SP) .

Para o vice-presidente, o desafio é aumentar a qua-
lidade do ensino para crianças, meta desprezada pelo
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Queremos
focar no resultado. Que as crianças possam efetiva-
mente aprender” ressaltou.

Barbosa sugeriu mecanismos para identificar se os
administradores das escolas públicas têm condições
de executar as metas. Ele acredita que o ponto cen-
tral será o aprendizado. “É a garantia do ensino. Passar
conteúdo não significa que o cidadão teve um apren-
dizado para desenvolvê-lo em diferentes condições”,
afirmou o deputado.

Já Rogério Marinho acredita que é preciso fazer mu-
danças na grade curricular das universidades formadoras
de professores. O deputado defendeu a flexibilização do
ensino médio para evitar a evasão escolar. “Precisamos
mudar a educação, que está na UTI. Cerca de 50% das
crianças matriculadas na 4ª série do ensino fundamental
estão num estágio crítico de alfabetização”, lamentou.
Na próxima quarta-feira (20), a comissão especial deve
iniciar a discussão, além de traçar a estratégia e definir o
calendário de trabalho.

Marchezan é eleito vice-presidente de
colegiado que analisará plano de educação


