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Brasília-DF, 7 de novembro de 2011 

 

Assessores de Lupi são acusados de cobrar propina 
Segundo revista, integrantes do PDT subordinados ao ministro do Trabalho exigiam dinheiro de ONGs 

para resolver pendências criadas por eles mesmos 

 

Reportagem da revista Veja desta semana aponta o envolvimento de integrantes do PDT num esquema de 

cobrança de propina no Ministério do Trabalho, comandado pelo pedetista Carlos Lupi. De acordo com a 

revista, assessores de Lupi cobravam propina de organizações não governamentais contratadas para 

realizar cursos de capacitação profissional. Segundo a publicação, pedetistas lotados no ministério 

exigiam propina para resolver pendências criadas por eles mesmos. 

 

O Instituto Êpa, sediado no Rio Grande do Norte, e a ONG Oxigênio, são apontados como dois alvos dos 

achaques. No caso da entidade potiguar, o ministério determinou três fiscalizações e ordenou que não 

fosse feito mais repasse após o pagamento da segunda parcela do convênio para qualificação de 

trabalhadores no Vale do Açu, conta a reportagem.  

 

De acordo com Veja, para resolver o problema, o instituto teria de entrar em contato com o então assessor 

especial de Lupi, Weverton Rocha, ou Alexandre dos Santos, coordenador-geral de qualificação. Os dois 

respondiam ao então chefe de gabinete do ministro, Marcelo Panella, também tesoureiro do partido. Um 

dos dirigentes da Oxigênio diz ter desembolsado R$ 50 mil com o pagamento de propina. 

 

Segundo a revista, o caso passou a ser monitorado pelo Planalto depois que parlamentares do próprio PDT 

relataram a existência do esquema ao chefe de gabinete da presidenta Dilma.  Panella deixou o cargo em 

agosto, mas alega que se afastou da função por não ter se adaptado à vida na capital federal. Na Câmara 

desde outubro, quando assumiu uma vaga como suplente pelo Maranhão, o hoje deputado Weverton 

Rocha também nega a ocorrência de irregularidades em sua gestão. ―Quando uma entidade te procura, é 

porque ela tem problema, mas nossa equipe sempre foi muito profissional‖, disse o pedetista à revista. 

 

Desde o início do ano, cinco ministros já perderam o emprego após denúncias de envolvimento em 

irregularidades: Antonio Palocci (Casa Civil), Alfredo Nascimento (Transportes), Wagner Rossi 

(Agricultura), Pedro Novais (Turismo) e Orlando Silva (Esporte).  

*Fonte: CONGRESSO EM FOCO 

  

Impasse 
 

A queda de braço entre sindicatos e governo em torno dos pedidos de reajustes salariais dos servidores 

está tão forte que jogou para a semana que vem a votação do parecer preliminar da proposta orçamentária 

de 2012, a cargo do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). Grande parte das 283 emendas apresentadas ao 

relatório diz respeito a pedidos de aumentos nos contracheques.  

 

Sem acordo ente os líderes partidários sobre a aprovação de emendas dos parlamentares, a Comissão de 

Orçamento da Câmara aprovou apenas o parecer preliminar do plano plurianual 2012-2015, que trata 

basicamente das regras para a apresentação de emendas à proposta para os próximos quatro anos.  
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Os sindicatos que representam os servidores, ao lado de movimentos como os dos aposentados, vão 

participar de audiência com o deputado Chinaglia na segunda-feira para discutir o assunto. O deputado, no 

entanto, já defendeu a rejeição de todas as emendas que impliquem gastos.  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR - CRISTIANE BONFANTI – CORREIO BRAZILIENSE 

  

Oposição defende saída de Carlos Lupi do Ministério 

 

Na semana em que o governo tenta votar, em primeiro turno, a prorrogação da emenda constitucional da 

Desvinculação das Receitas da União (DRU), os partidos de oposição na Câmara defenderam hoje a 

demissão do ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi (PDT). A oposição vai tentar ainda convocar o 

ministro para dar explicações sobre a denúncia publicada na revista Veja, segundo a qual assessores de 

Lupi cobrariam propina de 5% a 15% a ONGs contratadas para oferecerem cursos de capacitação. 

 

Mal denúncias foram publicadas, Lupi determinou a abertura de uma investigação interna e afastou o 

coordenador-geral de qualificação do Ministério, Anderson Alexandre dos Santos. Apesar de ter agido 

rápido, o governo não está certo se a demissão do assessor vai pôr um ponto final no caso. "Não sei se 

resolve essa demissão. Agora, isso não tem nada a ver com a DRU", afirmou ontem o líder do governo na 

Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP). 

 

Em nota, o PSDB defendeu o afastamento de Lupi do Ministério. "Uma das atribuições do ministro Lupi é 

gerir o dinheiro que é recolhido do trabalhador para promover o emprego. Pelas sucessivas denúncias que 

estão sendo feitas, parte desses recursos ou está sendo desviada ou está abastecendo os cofres partidários. 

Ou seja, o dinheiro que o governo tira do cidadão está indo para o ralo, prejudicando o trabalhador", diz a 

nota assinada pelo líder tucano na Câmara, Duarte Nogueira (SP). 

 

Em sua avaliação, a demissão do assessor e as investigações propostas por Lupi não são suficientes. "O 

mais correto e transparente é que o ministro se afaste do ministério para não comprometer ou dificultar as 

investigações. Se nada for comprovado, ele poderá retornar ao cargo", observou o líder. 

 

Já o PPS vai pedir hoje à Procuradoria Geral da República a abertura de inquérito para investigar o 

suposto esquema de pagamento de propina no Ministério do Trabalho. "Virou prática na Esplanada dos 

Ministérios a montagem de balcões de propina para cobrar ''pedágio'' das empresas que assinam contratos 

com o governo. É uma corrupção desenfreada que, quando o dinheiro público não vai direto para o bolso 

de ministros e assessores, acaba parando no caixa dois de partidos. Esperamos que, como no caso do 

Ministério do Esporte, o procurador Roberto Gurgel aja rápido e consiga no Supremo a autorização para a 

abertura de inquérito", disse o líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno (PR). 

 

O PPS também quer que os dirigentes das duas ONGs - Instituto Êpa e Oxigênio - sejam ouvidos em 

depoimento na Câmara. "Na sequência vamos convocar o ministro e seus assessores acusados de 

operacionalizar o esquema", afirmou o líder do PPS. Além do ministro e do assessor Anderson, o partido 

também quer ouvir em audiência pública o ex-assessor e hoje deputado Weverton Rocha (PDT- PA) e o 

ex-chefe de gabinete do Ministério Marcelo Panella.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

 

Ministério do Trabalho engavetou mais de 500 prestações de contas de ONGs, revela TCU 

 

Desde 2007, quando Carlos Lupi (PDT) assumiu o ministério, a pasta já firmou R$ 1,55 bilhão em 

convênios, dos quais quase um terço (R$ 448,8 mil) abasteceu instituições privadas sem fins lucrativos, as 

ONGs 

 

Exposto por centenas de convênios mal gerenciados, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) analisa 

precariamente a prestação de contas de seus parceiros públicos e privados. A "situação é crítica", definiu o 
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Tribunal de Contas da União (TCU) em acórdão aprovado pelo plenário no último dia 19 de outubro, após 

análise dos contratos da pasta. Mais de 500 relatórios de prestação de contas apresentados por entidades 

que receberam dinheiro público estão nas gavetas do ministério e metade deles corre o risco de ficar sem 

análise por mais de cinco anos, segundo o TCU. 

 

Em 2010, auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) já alertava que a falta de controle e as falhas 

no processo de escolha de entidades que fazem convênios para qualificação profissional são uma porta 

aberta para os desvios - ainda assim, o ministério não analisou as prestações de contas. 

 

Desde 2007, quando Carlos Lupi (PDT) assumiu o ministério, a pasta já firmou R$ 1,55 bilhão em 

convênios, dos quais quase um terço (R$ 448,8 mil) abasteceu instituições privadas sem fins lucrativos, as 

ONGs.  

 

Antes mesmo de a presidente Dilma Rousseff determinar a suspensão de todos os convênios federais com 

ONGs, semana passada, o TCU já recomendava, em outubro, que o Trabalho não firmasse novos contratos 

por 60 dias. O TCU pede que "a Casa Civil e o Ministério do Planejamento sejam informados da situação 

crítica vivida pelo ministério". 

 

No parecer aprovado em plenário, o TCU cobra mais eficácia do ministério: "Deve o MTE enfrentar a 

questão com mais intensidade, tanto em razão do dever e da inexorável necessidade de avaliar a eficiência 

das transferências realizadas e de zelar pelo adequado uso dos recursos públicos, quanto da obrigação de 

observar os prazos prescritos para apreciação das prestações de contas (90 dias)". 

 

Muitas falhas na gestão de convênios 

O relatório, de autoria do ministro Weder de Oliveira, lembra de outras irregularidades já apontadas pelo 

tribunal: "Razões específicas e contingências também recomendam celeridade e acuidade no exame das 

prestações de contas em estoque. Reiteradas auditorias realizadas por este tribunal apontaram 

irregularidades na aplicação de recursos transferidos pelo MTE e falhas na gestão dos convênios, e novos 

casos estão sendo denunciados e publicizados pelos veículos de comunicação." 

 

O relator diz ainda, sobre o papel do TCU: "Esta Corte não pode ser tolerante com essa situação. (...) A 

excessiva demora na apreciação das prestações de contas, ou mesmo de cobrança de sua apresentação (...) 

é uma das causas mais relevantes de impunidade e do baixo nível de recuperação dos prejuízos causados 

ao erário federal." 

 

Neste domingo, O GLOBO mostrou que as irregularidades em convênios do MTE com entidades em 

Sergipe já resultaram em 20 inquéritos na Polícia Federal. Ao todo, a CGU aponta irregularidades em 

convênios com 26 organizações, em vários estados. Os desvios levaram o ministro Carlos Lupi a afastar 

do cargo o coordenador-geral de Qualificação Profissional, Anderson Alexandre dos Santos, filiado ao 

PDT no Rio.  

 

Reportagem da revista "Veja" diz que Anderson teria envolvimento em um suposto esquema de cobrança 

de propina das ONGs com problemas, com a promessa de resolvê-los. Ele coordenava uma das ações nas 

quais as irregularidades prosperam com mais vigor: o Plano Setorial de Qualificação (PlanSeq), vinculado 

à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE). 

 

Relatório da CGU, finalizado em 2010, faz ressalvas ao trabalho dos dirigentes da SPPE/MTE ao apontar 

"acompanhamento intempestivo dos convênios do PlanSeq, falta de providências por parte do MTE para 

sanar falhas detectadas em supervisões e permanência das pendências em inserções/aprovações de planos 

de trabalho no PlanSeq". 

 

A CGU afirma que foram observadas falhas no processo de seleção das ONGs, por meio das chamadas 

públicas no âmbito do Planseq, alertando que podem resultar na baixa qualidade dos cursos e em desvio 
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de recursos públicos. O relatório da CGU lista os problemas encontrados, entre eles, "a falta de habilitação 

legal e pedagógica; a aprovação de entidades com situação patrimonial negativa; sem corpo docente 

qualificado e sem estrutura física compatível com as ações de qualificação acordadas". 

 

Procurado, o Ministério do Trabalho não comentou o resultado das auditorias do TCU e da CGU. No site, 

a pasta informa que a auditoria da CGU é de "inteira responsabilidade e representa a opinião daquela 

Controladoria", não caracterizando imputação de responsabilidade aos gestores, tendo em vista que as 

contas não foram julgadas pelo Tribunal de Contas da União.  

*Fonte: AGÊNCIA O GLOBO 

  

Ministro Lupi é o mais novo alvo da oposição e dos próprios aliados no governo 

 

Sai Orlando Silva, do Esporte, entra Carlos Lupi, do Trabalho. Alvo de denúncias de irregularidades desde 

o início do ano por conta de reportagens do Correio sobre repasses suspeitos do ministério a organizações 

não governamentais, o pedetista agora ingressa no furacão que já fez ruir cinco ministros do governo 

Dilma Rousseff.  

 

A mais nova denúncia foi publicada pela revista Veja e resultou na demissão de um assessor direto do 

ministro. Ontem, o líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira, foi enfático ao defender o afastamento do 

ministro e a partir de agora vai redobrar os esforços para tentar aprovar três pedidos de convocação de 

Lupi que dormem nas gavetas de comissões técnicas da Casa. 

 

―As denúncias que a imprensa trouxe são gravíssimas. Tanto que o Lupi determinou ontem o afastamento 

de um assessor especial, que estaria envolvido e que é uma pessoa diretamente ligada a ele. Diante de tudo 

isso, o ministro precisa se afastar para garantir isenção durante as investigações. A presença dele, dada a 

relação direta com as denúncias de fraudes, só compromete e dificulta as investigações‖, afirmou o líder 

tucano. 

 

Enquanto a oposição acerta sua mira sobre Lupi, no Palácio do Planalto a aposta é a de que ele não resiste 

no cargo por muito mais tempo. É que há uma avaliação de que ele não representa mais o PDT nem 

tampouco é o interlocutor do governo com as centrais sindicais, cada vez mais distantes do governo 

Dilma. Além disso, ressurgem denúncias de contratos suspeitos no Ministério do Trabalho.  

 

A última, entretanto, foi a de que o assessor direto de Lupi e coordenador-geral de Qualificação, Anderson 

Alexandre dos Santos, seria o operador de um esquema de cobrança de propina na pasta. Anderson foi 

afastado do cargo no último sábado, quando a reportagem de Veja chegou às bancas. ―Eu não compactuo 

com corrupção. Vamos investigar tudo‖, disse Lupi, numa linha muito semelhante à adotada por todos os 

demais ministros que terminaram afastados ou se afastando do cargo. 

 

No início deste ano, o Correio mostrou, por exemplo, seis entidades que haviam recebido R$ 27,9 milhões 

do Ministério do Trabalho, de um total de R$ 41,8 milhões em convênios. A recordista era a Fundação 

Pró-Cerrado, sediada em Goiânia, com contratos de quase R$ 14 milhões. Estavam na lista a Associação 

para Organização e Administração de Eventos, Educação e Capacitação, sediada em Aracaju; o Instituto 

Mineiro de Desenvolvimento, de Belo Horizonte; o Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação 

(IPDE), de Brasília; o Instituto de Qualidade de Vida, do Rio de Janeiro; e a Associação de Defesa do 

Meio Ambiente de Reimer, de Curitiba. 

 

À espera de explicações 
O ministro da Educação, Fernando Haddad, é outro que o PSDB pretende colocar sob os holofotes esta 

semana. A ideia dos tucanos é convocar o ministro ao Congresso para falar sobre falhas no Enem e a 

respeito de empresas em nome de laranjas que têm contratos com o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais, o Inep. Haddad, garante que dará explicações.  
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Dentro do PT, há quem acredite que os ataques a Haddad em relação ao vazamento do Enem têm como 

meta enfraquecê-lo para a disputa da prefeitura de São Paulo no ano que vem. Ontem, o ministro, que tem 

o apoio e a torcida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, obteve mais uma vitória política na corrida 

eleitoral. O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) anunciou que está fora da disputa e irá apoiar o candidato 

de Lula, seguindo o mesmo caminho da ex-mulher, a senadora Marta Suplicy. 

 

Agora, a expectativa geral dos petistas é a de que não haja prévia para a escolha do candidato petista à 

prefeitura paulistana. Além de Haddad, restam dois outros candidatos — Jilmar Tatto e Carlos Zaratini —, 

que já são tratados pela direção partidária como derrotados. 

 

Nos próximos dias, preveem os petistas, vai aumentar a pressão para que eles desistam de concorrer e 

evitem uma disputa interna, o que transforma Haddad em candidato único, pronto para deixar o governo 

no ano que vem e se dedicar integralmente aos estudos dos problemas da capital paulista. Até lá, 

entretanto, a oposição fará o que puder para desgastá-lo. Hoje, muitos veem Haddad como incógnita 

eleitoral. E a oposição espera que essa incógnita seja em viés de queda.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Marco Maia recorre à burocracia e barra instalação de CPIs na Câmara 
Pela primeira vez, em 36 anos, não há uma única comissão parlamentar de inquérito funcionando no 

início do mandato 

 

Sem alarde, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), tem tomado decisões, em seus nove meses do 

mandato, que esvaziam o poder constitucional dos deputados de fiscalizar as ações do governo. Ele não 

permitiu a instalação de nenhuma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e vem dificultando as 

iniciativas de investigação das comissões e a busca de informações dos parlamentares junto ao Tribunal de 

Contas da União (TCU), órgão auxiliar da Câmara responsável por auditorias em programas e gastos 

públicos.  

 

Ao retirar prerrogativas dos parlamentares, Maia beneficia diretamente o governo. As CPIs são 

instrumentos de investigação parlamentar com poderes de quebrar sigilos fiscais, telefônicos e convocar 

qualquer pessoa. Por isso, o Executivo, que nem sempre consegue controlar os trabalhos das comissões, 

sempre viu as CPIs com desconfiança, como uma ―arma perigosa‖ nas mãos dos parlamentares. 

 

A estratégia de Maia levou a um significativo recorde na história do Legislativo: esta é a primeira vez, nos 

últimos 36 anos, que não há uma única CPI funcionando na Câmara no início de um período legislativo. 

Os precedentes apontam exatamente o contrário. Desde 1975, os deputados começaram seus trabalhos 

com propostas de investigação. A explicação é que Maia, de forma unilateral, barrou os sete 

requerimentos já protocolados na Casa desde fevereiro passado, quando os deputados tomaram posse e ele 

foi eleito para presidi-la no biênio 2011/2012. 

 

As normas regimentais permitem o funcionamento de até cinco CPIs ao mesmo tempo na Câmara. No 

entanto, Maia enviou o primeiro requerimento ao arquivo e simplesmente ignorou os outros seis - ou seja, 

até hoje não deu parecer favorável nem contrário a eles, independentemente do assunto que o parlamentar 

se propõe investigar - e mesmo com as assinaturas de apoio suficientes e confirmadas pela Secretaria 

Geral da Mesa. 

 

Único pedido 

Garantida pela Constituição, uma CPI precisa de um fato a ser investigado e o mínimo de 171 assinaturas 

para ser criada - o que não é fácil de se obter atualmente, levando-se em conta a confortável maioria de 

que dispõe o governo na coalizão entre PT e seus aliados. 

 

A partir daí, determina o regimento, o presidente da Câmara tem a obrigação de mandar instalá-la. O 

Supremo Tribunal Federal (STF) já tem decisão reafirmando esse procedimento. 
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―O presidente não despacha e não cumpre o regimento. Ele está suprimindo a competência que os 

parlamentares têm de fiscalizar o Executivo‖, reclamou o deputado Pauderney Avelino (DEM-AM). O 

político amazonense protocolou, no dia 5 de abril, um requerimento com 194 assinaturas confirmadas, 

para criar um a CPI destinada a apurar irregularidades na instalação de barreiras eletrônicas de velocidade, 

além de eventuais direcionamentos de licitações e pagamentos de propina a agentes públicos. 

 

Cansado de esperar, vendo que o pedido não avançava, Pauderney entrou no final de outubro com um 

mandado de segurança no STF, esperando que a corte consiga fazer andar a fila de CPIs. 

 

Transferência 

Avelino não foi o primeiro a agir. Antes dele, o deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP) protocolou um 

requerimento de CPI para investigar as razões do crescimento do consumo de álcool no País e as suas 

consequências. Foi o único pedido que mereceu decisão de Maia - e mesmo assim, para rejeitá-la com o 

argumentou que não havia um fato determinado que justificasse a investigação. 

 

Outra decisão, dessa vez de natureza administrativa, tomada pela Mesa Diretora presidida por Maia, na 

véspera de Finados, vai no mesmo sentido de diminuir a importância das investigações na Casa. O 

presidente da Câmara transferiu os cargos ocupados pelo corpo técnico das comissões de inquérito para as 

comissões permanentes da Câmara, reduzindo a estrutura dos trabalhos. 

 

Os arquivos da Câmara mostram que, no período iniciado com a democratização do País em 1946 - o fim 

da ditadura de Getúlio Vargas - até agora, foram realizadas 363 CPIs na Casa. 

 

Sem resposta 

O Estado tentou ouvir o presidente da Câmara sobre o esvaziamento dos poderes de investigação dos 

deputados. Seus assessores de imprensa foram informados do teor da reportagem e ficaram de responder 

aos questionamentos do jornal, mas isso não foi feito até o fechamento desta edição. O Estado esperou 

pelas respostas ao longo das duas últimas semanas.  

*Fonte: O ESTADO DE S.PAULO 

  

O Coro da Multidão - Contra cargos comissionados 

 

Uma nova epidemia foi detectada e promete ser responsável por milhares de baixas na República 

brasileira. Ela teve início na decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou à Câmara de Blumenau 

a demissão do excesso de comissionados contratados sem concurso público.  

 

O STF entendeu que o legislativo do município catarinense não poderia ter mais funcionários em cargo de 

confiança do que efetivos concursados. Matéria da Gazeta do Povo de sábado, assinada por Fábio Guillen, 

mostra que a decisão serviu de exemplo ao Ministério Público para reduzir o número de comissionados 

em Maringá. A ideia tem tudo para se transformar num surto republicano na administração pública 

brasileira.  

 

Mas, para que o contágio ocorra, será necessário contar com a vontade política do Ministério Público. Isso 

já aconteceu em passado recente, quando, em 2005, as primeiras ações contra o nepotismo foram 

propostas por promotores do interior do estado. Se o Ministério Público tiver vontade política irá se tornar 

o responsável pelo choque de gestão que nem os Poderes Executivo e Legislativo ousaram fazer.  

 

A questão do inchaço de comissionados é tão séria que o levantamento feito pela Gazeta mostrou que a 

maior Câmara municipal do estado – a de Curitiba – tem 550 cargos comissionados e 228 funcionários 

efetivos. A exorbitância é justificada pelo presidente do Legislativo local, João Cláudio Derosso (PSDB), 

sob o argumento que é preciso separar a função ―política‖ (exercida por comissionados), da 

―administrativa‖ (exercida por concursados).  
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Esses malabarismos linguísticos no uso de termos como ―função política‖ e ―função administrativa‖ são 

meros expedientes para esconder a distorção no uso dos cargos comissionados. No mais das vezes, os 

cargos de confiança servem para contratar cabos eleitorais a fim de garantir a reeleição. A função deles é 

eleitoral, não condizente com a finalidade pública do mandato conferido pelo povo. E, como isso fere a 

igualdade de condições para disputar mandatos, deveria conduzir à cassação.  

 

O problema é o que se entende por função ―política‖. Os cargos de função ―política‖ deveriam ser 

entendidos como postos para os quais o parlamentar traz pessoas para assessorá-lo no mandato, realizando 

estudos sobre leis, analisando dados e contribuindo para a fiscalização do Executivo, ou, então, abrindo 

um canal de comunicação eficiente e prestando contas de seu mandato de forma clara para os cidadãos.  

 

Esta é a hora 

Se o Ministério Público começar a agir será difícil o tema não extrapolar os muros das Casas de Leis 

locais. O debate certamente irá avançar sobre o excesso de cargos de confiança no Poder Executivo em 

todos os níveis de governo. Hoje, o número monstruoso de comissionados nos governos é responsável 

pelo aparelhamento de ministérios, facilita o uso indevido de bens públicos, serve para a contratação de 

funcionários fantasmas e é apontado como indutor de corrupção. É um problema conhecido há tempos e 

faria bem se estivesse na pauta dos movimentos contra a corrupção. Já passou da hora do desmonte do uso 

de cargos públicos para fins privados. 

 

Tendências - Queremos Saber 

Nem bem a Lei de Acesso a Dados Públicos foi aprovada, a Comunidade Transparência Hacker está 

lançando, ainda em ritmo de pré-estreia, o site www.queremossaber.org.br , com o fim de facilitar o 

acesso da informação pública. Pelo ―Queremos Saber‖, você solicita informações, explicando o que 

precisa saber de órgãos públicos e o pessoal do Transparência Hacker encaminha um pedido para os 

agentes responsáveis. Quando o órgão público responde, os dados são publicados no site, como forma de 

ampliar o alcance das informações divulgadas. 

 

O site funciona como uma espécie de mediador entre o cidadão e o governo, facilitando o trabalho de 

quem não tem tempo para ficar cobrando respostas da administração pública. Há duas semanas, foi 

aprovada pelo Senado a Lei de Acesso e, assim que a presidente Dilma Rousseff (PT) sancioná-la, todos 

os órgãos públicos terão seis meses para criar serviços de informação aos cidadãos. Embora a Constituição 

garanta direito de acesso à informação pública (art. 5.º XXXIII), frequentemente isso não é respeitado.  

 

Basta lembrar que esta Gazeta teve negados os pedidos de acesso aos diários oficiais da Assembleia 

Legislativa, tempos antes de o escândalo dos Diários Secretos vir à tona. O ―Queremos Saber‖ é uma 

daquelas iniciativas que fortalece a onda de transparência pública que está se disseminando pelo país.  

*Fonte: GAZETA DO POVO  

  

AGENDA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Berzoini, autor da PEC 369/05, quer debater estrutura sindical brasileira 

 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara pode votar o requerimento do deputado 

Ricardo Berzoini (PT-SP), que propõe a realização de audiência pública no colegiado, com objetivo de 

debater a estrutura sindical brasileira. 

 

Previdência complementar do servidor 

Outro requerimento, do deputado Maurício Quintella Lessa (PR-AL), pretende debater o PL 1.992/07, que 

institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo 

efetivo e demais providências, com a criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor 

Público (Funpresp). 

 

http://www.queremossaber.org.br/
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Defensor Público 

Pode ser apreciada também no colegiado, a PEC 488/10, do deputado Sérgio Barradas Carneiro (PT-BA), 

que altera o artigo 94 da Constituição, incluindo a carreira dos defensores públicos no Quinto 

Constitucional. O relator, deputado Mauro Benevides (PMDB-CE) ofereceu parecer pela admissibilidade 

da proposta. Já foi concedido vista da matéria ao deputado Paes Landim (PTB-PI), que apresentou voto 

em separado contra o parecer do relator. 

 

Estabilidade no emprego ameaçada 

De acordo com o projeto, "os trabalhadores que retornarem de férias ou de afastamento involuntário do 

trabalho por 30 dias ou mais - incluindo os afastamentos por motivo de saúde ou devido a licença 

maternidade - gozarão de estabilidade no emprego por três meses após o seu retorno ao trabalho".  

 

O relator deputado Moreira Mendes (PDS-RO), apresenta parecer pela inconstitucionalidade, 

injuridicidade e boa técnica legislativa deste e do substitutivo da Comissão de Trabalho. Se for aprovado o 

parecer do relator, a matéria será arquivada. Já foi concedido vista conjunta aos deputados Cesar Colnago 

(PSDB-ES), Edson Silva (PSD-CE) e Luiz Couto (PT-PB).  

 

A Comissão se reúne, nesta terça-feira (8), às 14h, no plenário 1. Na quarta-feira (9), a reunião acontece às 

10h.  

 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 

Simples trabalhista 
A Comissão de Desenvolvimento Indústria e Comércio pode votar o PL 951/11, do deputado Júlio 

Delgado (PSB-MG), que institui o Programa de Inclusão Social do Trabalhador Informal (Simples 

Trabalhista) para as microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o artigo 3º da Lei 

Complementar 123 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), de 14 de 

dezembro de 2006.  

 

O relator, deputado Jorge Corte Real (PTB-PE) ofereceu parecer pela aprovação da proposta. O projeto 

está entre os destaques da pauta empresarial elaborada pelo grupo de deputados que representa os 

interesses empresariais na Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social criada pelo presidente da 

Câmara, Marco Maia (PT-RS), para encontrar uma pauta de consenso entre empresários e trabalhadores.  

 

Vale-transporte 

Outra matéria que pode ser apreciada pelo colegiado é o PL 6.851/10, do Senado Federal (PLS 228/2009), 

que altera a Lei 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que institui o vale-transporte, para dispor sobre o seu 

custeio. 

 

O relator da proposta é o deputado Antonio Balhmann (PSB-CE), cujo parecer é pela rejeição da matéria.  

A Comissão se reúne, nesta quarta-feira (9), às 9h no plenário 5.  

 

Ponto eletrônico 

Ainda nesta quarta-feira, a Comissão realiza audiência pública sobre o novo registro eletrônico de ponto. 

Para o debate, foram convidados a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann; o ministro do Trabalho 

e Emprego, Carlos Lupi; e o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), Antônio Oliveira Santos. 

A reunião será às 11h no plenário 5.  

 

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público 
Demissão imotivada 

Retorna a pauta da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, o PLP 8/03, do deputado Maurício 
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Rands (PT-PE). A proposta regulamenta o inciso I do artigo 7º da Constituição, que protege a relação de 

emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa.  

 

O relator, deputado Silvio Costa (PTB-PE) emitiu parecer pela rejeição do projeto. Já foi concedido vista 

conjunta aos deputados Augusto Coutinho (DEM-PE) e Eudes Xavier (PT-CE). A deputada Manuela 

D'ávila (PCdoB-RS) apresentou voto em separado contra a orientação do relator.  

 

Piso dos enfermeiros 

Pode ser apreciado também o PL 4.924/09, do deputado Mauro Nazif (PSB-RO), que dispõe sobre o piso 

salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. O relator, 

deputado Assis Melo (PCdoB-RS) ofereceu parecer pela aprovação do projeto. 

 

Férias fracionadas 

O PL 7.386/06, do Senado Federal (PLS 116/2003), que dá nova redação ao artigo 134 da CLT, para 

alterar o critério de concessão de férias, pode ser apreciado pelo colegiado. A proposta autoriza a divisão 

das férias em até três períodos de dez dias corridos, mediante acordo escrito, individual ou coletivo. 

O relator da proposta é o deputado Laercio Oliveira (PR-SE), cujo parecer é pela aprovação da 

proposição. Já foi concedido vista ao deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA). O deputado Assis Melo 

(PCdoB-RS) apresentou voto em separado contrário ao parecer do relator.  

 

Saúde do trabalhador 

Na terça-feira (8), às 14h30, a Comissão de Trabalho debate em audiência pública as políticas públicas 

adotadas nos centros de referência em saúde do trabalhador.  

 

Para o debate, foram convidados o secretário nacional de Atenção à Saúde, Helvécio Miranda Magalhães 

Júnior; a coordenadora do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Caxias do Sul (RS), Ana 

Maria Bedin; e o presidente do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos 

Ambientes de Trabalho, Gilberto Almazan.  

 

Trabalho escravo 

Na quarta-feira (9), às 14h30, a Comissão de Trabalho realiza audiência pública sobre o trabalho escravo 

promovido por empresas de confecção.  

 

Para o debate, foram convidados o presidente da Zara, Enrique Gonzalez; o auditor fiscal da 

Superintendência Regional do Trabalho (SP), Luiz Alexandre de Faria; o fundador da ONG Repórter 

Brasil, Leonardo Sakamoto; e a representante do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, Valéria 

da Silva.  

 

Comissão Mista de Orçamento 

Aumento real dos aposentados 

Nesta terça-feira (8), às 15h, a Comissão Mista de Orçamento (CMO) realiza reunião com entidades 

representativas dos aposentados, juntamente com o presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira 

da Silva (PDT-SP), com o presidente da comissão e o relator do projeto de lei orçamentária anula (PLOA) 

2012. Em pauta, o aumento real para os aposentados.  

A reunião acontece na sala da presidência da CMO.  

 

Comissões de Seguridade Social e Família; e de Finanças e Tributação 

Audiência Pública: previdência complementar do servidor 

As comissões de Seguridade Social e Família; e de Finanças e Tributação realizam audiência pública 

sobre os impactos fiscais do PL 1.992/07, que cria o fundo de pensão dos servidores públicos da União.  

Para o debate, foram convidados o ministro do STF Marco Aurélio Mello; o assessor da secretaria-

executiva do Ministério da Fazenda, Ricardo Pena Pinheiro; e o secretário de Políticas de Previdência 

Complementar do Ministério da Previdência, Jaime Mariz de Faria Júnior.  
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A reunião vai ser, nesta quinta-feira (10), no plenário 14, às 14h30. 

  

Movimentos sociais invadem prédios no Centro de SP 

Pelo menos seis imóveis vazios foram ocupados nesta madrugada. Famílias pedem projetos de moradia 

para a região 

 

Integrantes de movimentos sociais que lutam por moradia invadiram pelo menos seis prédios no Centro de 

São Paulo na madrugada desta segunda-feira (7).Todos os imóveis estavam desocupados. Segundo os 

movimentos, o objetivo das invasões é promover um amplo projeto de moradia para as famílias de baixa 

renda. 

 

Depois que varias famílias ocuparam os prédios, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana 

proibiram a entrada de mais pessoas, que ficaram na rua. Os líderes dos movimentos pedem à Prefeitura e 

ao governo do estado o início de uma política habitacional para o Centro da cidade. 

 

Muitas das famílias estão prestes a ser despejadas de suas casas. ―Tem muita gente desempregada, 

morando em cortiço. A gente decidiu invadir porque a gente quer casa‖, disse uma mulher que participou 

do movimento. 

 

Os invasores afirmaram que foram dez prédios ocupados - a PM diz que foram apenas seis. Entretanto, 

alguns deles já haviam sido invadidos há mais de um ano. Até o início da manhã desta segunda-feira, nem 

a Prefeitura da capital nem o governo estadual haviam se pronunciado sobre o assunto.  

*Fonte: G1 

  

Brasil ganha site de perguntas e respostas a órgãos públicos 

 

O Brasil agora tem um portal em que usuários podem fazer perguntas aos órgãos de administração 

públicos e consultar as respostas oficiais. O Queremos Saber é inspirado no What Do They Know, do My 

Society (que também lhe empresta o código Alaveteli), e baseia-se no conceito de que "cidadãos têm 

direito de saber o que seu governo está fazendo". Nesse sentido, as respostas recebidas dos órgãos são 

automaticamente publicadas na página. 

 

A intenção do Queremos Saber (www.queremossaber.org.br) é facilitar a transparência para ambos os 

lados: o cidadão consegue a informação de que precisa, e o órgão evita responder à mesma pergunta várias 

vezes - uma vez que a base de dados fica disponível para consultas -, explica Pedro Markun, membro do 

Transparência Hacker e um dos criadores do site verde-amarelo. 

 

"É tudo feito automaticamente: a gente cadastra (isso sim, manualmente) o órgão e o respectivo endereço 

de e-mail, e quando alguém faz uma solicitação, o sistema gera um endereço de e-mail único e envia o 

pedido para a administração escolhida", explica Markun. O sistema ainda precisa ser aperfeiçoado, 

lembra. "Precisamos sentar para pensar e discutir como o site vai de fato interagir com os poderes", 

esclarece. 

 

O portal faz uso da Lei de Acesso à Informação Pública, aprovada no Senado em 25 de outubro, que 

determina que o governo deve fornecer dados sobre sua administração à população. A legislação ainda 

precisa ser sancionada pela presidente, mas após isso, todos os órgãos deverão ter serviços que permitam 

ao usuário conseguir essas informações. 

 

Markun conta que a ideia de criar o site surgiu no sábado, durante um HackDay - encontro de hackers em 

que são desenvolvidas, em conjunto, ferramentas para os cidadãos - e que na segunda-feira uma espécie de 

versão beta já estava no ar. No fim de semana, cinco pessoas estavam na Casa de Cultura Digital, 

participando da reunião, e até o site ficar pronto outros cinco voluntários se juntaram ao projeto.  
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Um lançamento oficial deve ser planejado assim que a ferramenta se aperfeiçoar em alguns pontos, e deve 

esperar, também, a sanção de Dilma Rousseff à Lei de Acesso à Informação Pública. De acordo com 

Markun, até agora a divulgação do Queremos Saber foi feita via redes sociais, a partir de um tweet seu, 

"outros tweets e retweets e facebooks - a vida agora funciona assim".  

 

Além do Transparência Hacker, a Open Knowledge Foundation participou da implementação do site. 

*Fonte: REDAÇÃO TERRA 
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