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Brasília-DF, 22 de setembro de 2011 

 

Câmara aprova destaque do DEM e conclui votação da regulamentação da Emenda 29 

 

Brasília - Por 355 votos favoráveis, 76 contra e 4 abstenções foi aprovado há pouco o destaque do DEM 

que retira do projeto de lei que regulamenta a Emenda 29 a base de cálculo da Contribuição Social para a 

Saúde (CSS), criada pelo projeto de regulamentação da matéria. 

 

A proposta segue agora para apreciação do Senado em função de o projeto original ter sido apresentado 

pelo então senador Tião Viana (PT-AC), atual governador do Acre. Mas os senadores não podem incluir 

no projeto uma nova base de cálculo ou um novo imposto para a saúde.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Câmara rejeita novo tributo para financiar saúde 

 

A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que regulamenta a destinação dos recursos para a 

área de Saúde pela União, Estados e municípios, conhecida por emenda 29. Os deputados rejeitaram o 

artigo que tratava da base de cálculo da Contribuição Social para a Saúde (CSS), inviabilizando a 

cobrança de um possível novo imposto. Na prática, o novo tributo foi rejeitado. 

 

O placar registrou 355 votos contrários ao texto da CSS, 76 a favor e quatro abstenções. O PT foi o único 

partido que defendeu a criação da CSS. A votação do projeto estava suspensa desde 2008, quando teve 

grande parte de seu texto aprovada pelos deputados. Agora, o texto seguirá para o Senado. 

 

O texto base do projeto, aprovado em junho de 2008, é o de uma emenda do relator Pepe Vargas (PT-RS), 

pela Comissão de Finanças e Tributação. Devido às mudanças feitas pela Câmara, a matéria retorna ao 

Senado. Desde então, está pendente de votação o destaque do DEM. Com a votação do dispositivo, o 

projeto será encaminhado ao Senado Federal já que sua origem foi naquela Casa legislativa.  

 

O texto já aprovado pelos parlamentares, de autoria do deputado Pepe Vargas (PT-RS) regulamenta as 

despesas que podem ser consideradas de saúde pelos estados, municípios e pela União a fim de atingir o 

percentual mínimo exigido.  

*Fonte: ESTADO DE MINAS 

  

PT vai insistir na criação de imposto para saúde 
Posição dos petistas converge com o desejo da presidente Dilma Rousseff de encontrar uma nova fonte de 

recursos voltada exclusivamente para custear os programas e ações de saúde 

 

No dia em a Câmara concluiu a votação da proposta que regulamenta os recursos para Saúde, o PT - 

partido da presidente Dilma Rousseff - deixou claro que vai trabalhar pela criação de um tributo para 

financiar o setor. Na votação, nesta quarta-feira (21), do projeto de lei complementar que regulamenta a 

chamada Emenda 29, o PT foi o único partido a votar a favor da instituição da Contribuição Social para a 

Saúde (CSS), incluída na proposta pelo governo Lula.  

 

A posição dos petistas converge com o desejo da presidente Dilma Rousseff de encontrar uma nova fonte 

de recursos voltada exclusivamente para custear os programas e ações de saúde. 
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Sem ceder à pressão dos governadores, a Câmara terminou a votação do projeto que regulamenta a 

Emenda 29, excluindo a CSS. O placar registrou 355 votos contrários à nova contribuição, 76 a favor e 4 

abstenções. A proposta, cujo texto principal já havia sido aprovado em 2008, estava pendente apenas da 

votação do artigo, rejeitado nesta quarta, que previa a base de cálculo da CSS. Sem esse artigo, fica 

inviabilizada a cobrança da contribuição.  

 

A maioria dos governadores defende a criação de um novo tributo nos moldes da extinta Contribuição 

sobre Movimentação Financeira (CPMF). Antes da votação, governadores e representantes de 21 Estados 

desembarcaram nesta quarta em Brasília para tentar convencer os líderes partidários da necessidade de 

buscar esse dinheiro novo. 

 

Para atender ao apelo dos governadores e do Palácio do Planalto, Maia decidiu criar uma comissão para 

estudar novas fontes de financiamento para a Saúde. Segundo ele, esse grupo ficará encarregado de 

elaborar um projeto de lei que estabeleça recursos exclusivos para o setor. "Essa comissão vai pensar 

fontes alternativas para financiar a Saúde. Mas não é para agora", afirmou o governador do Espírito Santo, 

Renato Casagrande (PSB).  

 

O projeto estabelece que caberá à União destinar à Saúde o que gastou no ano anterior, mais variação do 

Produto Interno Bruto (PIB). Os Estados devem destinar 12% e os municípios, 15% das receitas.  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

  

Reforma sindical do governo Lula volta a tramitar 

 

O relator da PEC 369/2005, do Executivo, que trata sobre a reforma sindical, deputado Moreira Mendes 

(PPS-RO), apresentou parecer pela admissibilidade da matéria em tempo recorde, apenas um mês e três 

dias. Ele foi designado relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 17 de agosto 

e em 20 de setembro já apresentou parecer favorável, o qual será incluído em pauta para votação no 

colegiado nos próximos dias. 

 

A PEC de reforma sindical altera os artigos 8º, 11 e 37 da Constituição, e, em linhas gerais, propõe: 

 

1) liberdade e autonomia sindical, na forma da lei observando os princípios constitucionais, 

2) proibição de o Estado exigir autorização para a função de entidade sindical, ressalvado o registro no 

órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção nas entidades sindicais; 

3) adoção de critérios de representatividade, liberdade de organização, democracia interna e respeito aos 

direitos de minoria tanto para criação quanto para funcionamento de entidade sindical;  

4) direito de filiação às organizações internacionais;  

5) prerrogativa de as entidades sindicais promoverem a defesa dos direitos e interesses coletivos e 

individuais no âmbito de representação, inclusive em questões judiciais e administrativas; 

6) desconto em folha da contribuição de negociação coletiva, que substituirá a sindical, a ser fixada em 

assembléia geral, além da garantia de mensalidade dos associados da entidade sindical;  

7) princípio de que ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a entidade sindical; 

8) obrigatoriedade de participação das entidades sindicais na negociação coletiva; 

9) direito de o aposentado filiado votar e ser votado nas entidades sindicais; 

10) representação dos trabalhadores nos locais de trabalho, na forma da lei; 

11) vedação de dispensa do empregado sindicalizado que registrar candidatura a representação ou direção 

sindical, salvo por falta grave; 

12) direito de negociação coletiva e de greve no serviço público, nos termos de lei específica. 

 

Comparando com a atual estrutura sindical prevista no artigo 8º da Constituição, a proposta traz as 

seguintes inovações: 
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1) remete para a lei a regulamentação dos preceitos constitucionais em matéria sindical, inclusive no que 

diz respeito à abrangência do poder de negociação, dando ampla liberdade ao legislador para desenhar o 

modelo de negociação e de organização sindical, desde que não contrarie os enunciados do texto 

constitucional modificado; 

2) institui o critério de representatividade, de liberdade de organização, de democracia interna e de 

respeito aos direitos de minorias, o que poderá ensejar, na lei e no próprio estatuto, a proporcionalidade de 

chapas na direção sindical; 

3) autoriza a instituição da pluralidade sindical, desde que respeitados os critérios previstos no item 

anterior; 

4) elimina o conceito de categoria profissional e econômica, sem instituir ramo ou qualquer outro 

conceito, podendo a entidade sindical representar apenas e exclusivamente seus associados; 

5) acaba com a unicidade sindical, com o sistema confederativa e com a contribuição sindical 

compulsória; 

6) reconhece as centrais como entidades sindicais, podendo, nos termos da lei sindical, se estruturar 

organicamente, criando suas confederações, federações e sindicatos; 

7) reconhece, nos termos de lei específica, o direito de negociação e de greve dos servidores públicos; 

8) deixa para a reforma do judiciário a definição do papel da Justiça do Trabalho, inclusive a eliminação 

do chamado poder normativo; e 

9) mantém inalterado o texto sobre o direito de greve, com mantendo a possibilidade dos líderes sindicais 

responderem penal e civilmente por eventuais abusos no exercício do direito de greve. 

O texto é genérico o suficiente para permitir dezenas de interpretações, podendo a lei sindical definir a 

nova estrutura com amplas possibilidades de desenhos, inclusive a recepção integral do anteprojeto 

elaborado no âmbito do Fórum Nacional do Trabalho "que dispõe sobre o sistema de relações sindicais e 

dá outras providências".  

*Fonte: ANTÔNIO AUGUSTO DE QUEIROZ - DIAP 

  

Magistrados pedem aumento de 14,79% 

 

Cerca de 1,5 mil magistrados de todo o país realizaram nesta quarta-feira (21/9) o Dia Nacional de 

Valorização da Magistratura e do Ministério Público. Eles entregaram aos presidentes do Senado, José 

Sarney, e do Superior Tribunal Federal, Cezar Peluso, um manifesto reivindicando, principalmente, 

reajuste salarial de 14,79%.  

 

Eles alegam que o pedido busca repor as perdas inflacionárias ocorridas desde dezembro de 2010. Eles 

querem que a remuneração inicial dos juízes federais, por exemplo, passe de R$ 13 mil para quase R$ 15 

mil líquidos.  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR 

  

Ana será voz de Eduardo Campos em Tribunal de Contas por 6 anos 
Porém, Lula e Aécio foram decisivos para garantir vitória da mãe do governador de Pernambuco 

 

Com apenas um mandato concluído no currículo, a deputada federal Ana Arraes (PSB-PE), 64 anos, foi 

escolhida hoje por seus colegas para ocupar uma vaga de ministra no Tribunal de Contas da União (TCU). 

Ela bateu Aldo Rebelo (PC do B-SP) por 222 votos a 149, em votação secreta.  

 

A deputada socialista contou com cabos eleitorais de peso como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) e o senador Aécio Neves (PSDB). Para a vitória, porém, pesou sobretudo a disposição do filho e 

governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), em fazer da mãe ministra do TCU, cujo mandato vai 

até 2017. A escolha ainda precisa ser apreciada pelo Senado. 

 

O Palácio do Planalto preferiu não se meter na disputa, já que todos os candidatos ao posto eram de 

partidos base governista. A ministra Ideli Salvatti (Relações Institucionais) chegou até a criticar o líder do 

governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), que estava na linha frente da articulação em favor de 
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Aldo Rebelo. Depois do comunista e Ana, o candidato mais forte era Átila Lins (PMDB-AM), que teve 47 

votos e ficou em terceiro lugar. 

 

O cargo de ministro do TCU é estratégico para governos, municipais, estaduais e, claro, para a União. 

Formado por nove ministros, o órgão tem como função constitucional auxiliar o Congresso na fiscalização 

de gastos e obras do Executivo.  

 

Na prática, porém, esse auxílio é super poderoso. O TCU, por exemplo, pode determinar a paralisação de 

obras, alegando diversos tipos de problemas. O tribunal também tem condições de desqualificar uma 

empresa prestadora de serviços ao governo. Além disso, um ministro ganha salário de R$ 25 mil e, aos 70 

anos, se aposentadoria com valor integral. 

 

No caso de Ana Arraes, a chegada ao TCU une o útil ao agradável. Ela garantirá uma aposentadoria 

invejável e ajudará Eduardo Campos a conquistar um relevante espaço de poder. Governador da região 

Nordeste com maior índice de aprovação, ele tem pretensão (e é cortejado) para disputar a vice-

presidência numa chapa encabeçada pelo PT ou PSDB. Sonha também com a hipótese de ele ser o cabeça 

de chapa num quadro eleitoral em que a presidenta Dilma Rousseff esteja mal avaliada. 

 

Ana Arraes poderá ficar no TCU até 2017, quando completará 70 anos. Filha do ex-governador 

pernambucano Miguel Arraes e fundador do PSB, Ana só começou a militar nas fileiras socialistas a partir 

de 1991. Até então, não era filiada a nenhum partido. Formada em direito há 15 anos, foi secretária do 

Tribunal Contas do Estado de Pernambuco e atuou como técnica judiciária do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª região. 

 

Ana Arraes foi secretária parlamentar na Câmara dos Deputados entre 1998 e 2006. No mesmo período, o 

filho era deputado federal. Em 2006, Eduardo Campos resolveu disputar o governo de Pernambuco num 

cenário desfavorável.  

 

Na oportunidade, seus concorrentes eram Mendonça Filho (PFL), que tinha o apoio do então governador 

Jarbas Vasconcelos (PMDB) e, Humberto Costa (PT) , que contava com o apoio de Lula. Como forma de 

guardar sua cadeira na Câmara, Campos sugeriu que Ana disputasse. Ela venceu. Em 2010, concorreu a 

mais um mandato e saiu vitoriosa de novo.  

*Fonte: IG BRASÍLIA 

  

Câmara aprova projeto que aumenta tempo do aviso prévio 

 

A Câmara dos Deputados aprovou, há pouco, o projeto de lei do Senado que aumenta o tempo de aviso 

prévio para os trabalhadores com mais de um ano no mesmo emprego. Como os deputados não alteraram 

o texto do Senado, o projeto segue agora à sanção presidencial. 

 

Pelo texto aprovado, o aviso prévio para quem ficar até um ano no trabalho será de 30 dias. Para os que 

permanecerem por mais tempo, será computado ao aviso mais três dias por ano trabalhado. O projeto 

limita o tempo máximo do aviso prévio em 90 dias. 

 

Todos os partidos encaminharam favoravelmente à aprovação do projeto, que está tramitando no 

Congresso Nacional desde 1989. Foi feito um acordo entre todos os partidos para que não houvesse 

alteração no texto do Senado a fim de evitar que o projeto retornasse àquela Casa para nova apreciação. 

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 
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