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Brasília-DF, 12 de setembro de 2011 

 

Mobilização para emendas ao PL 2203 

 

Já é intensa a mobilização de entidades sindicais de servidores federais pela apresentação de emendas ao 

Projeto de lei 2203/11, que “reajusta” os salários dos servidores em 2012. A procura é grande por 

parlamentares do Psol, PCdoB, PT e até do PMDB. Quem ficou de fora quer entrar, como o pessoal do 

INSS, Fazenda e Polícia Federal e quem entrou, mas não gostou do que “ganhou”, quer ampliar os 

valores. O governo também enfrenta a revolta do pessoal do Judiciário, juízes e administrativos, pois não 

cumpriu o que foi acordado. Já nesta semana Fasubra, Andes, Fenajufe e Fenasps devem intensificar os 

contatos com os parlamentares em busca das emendas desejadas. Por outro lado o governo avisa que o PL 

2203 é “pacote fechado” e não vai admitir nenhuma inclusão de emendas.  

*Fonte: VERA RITTER – INFO DF 

 

Problema da saúde no Brasil não é só falta de dinheiro, mas a corrupção, afirma Mozarildo 

 

O senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) foi à tribuna do Plenário, nesta sexta-feira (9), para criticar a 

possível criação de um tributo semelhante à extinta CPMF para financiar a saúde no país.  

 

O parlamentar lembrou que, no período de 1996 a 2007, época em que a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF) estava em vigor, foram arrecadados R$ 209 bilhões, no entanto, na 

visão dele, a saúde pública brasileira não melhorou e os trabalhadores assalariados foram os mais 

prejudicados.  

 

- O problema é a corrupção. Pôr mais dinheiro na saúde sem erradicar a corrupção é o mesmo que fazer 

transfusão de sangue num paciente sem estancar a hemorragia. Com esta roubalheira, não adianta. Uma 

nova CPMF só iria melhorar a saúde financeira dos corruptos - analisou.  

 

Mozarildo sugeriu outras formas de financiar o setor sem cobrar mais tributo da população, como a 

destinação de parte do dinheiro arrecadado pelas loterias exploradas pelo Governo, a taxação pesada de 

produtos como álcool e cigarro e a implementação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), já previsto 

pela Constituição da República.  

 

Para Mozarildo Cavalcanti, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), virou um foco de corrupção e deve 

ser extinta, caso nada seja feito para contornar o problema.  

 

- Não sou contra a Funasa, mas do jeito que está não dá para continuar. É preciso profissionalizar a 

instituição, que tem que ser um órgão técnico e não político. Até porque existem bons profissionais na 

fundação.  

 

Educação 

O senador Cristovam Buarque (PDT-DF) concordou e lembrou que problema semelhante ocorre na área 

da educação. Ele sugeriu também a tributação mais pesada de artigos supérfluos de alto luxo consumidos 

por uma "minoria rica". 
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- Se chover dinheiro no quintal de uma escola, vai virar lama porque o problema é saber como 

administrar. Um novo imposto, só se forem esgotadas todas as outras alternativas - opinou.   

*Fonte: AGÊNCIA SENADO 

  

Instituto Lula – Uma ONG sob investigação 

 

Em uma solenidade no mês passado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a conversão do 

antigo Instituto Cidadania no novo Instituto Lula. Lula reuniu os 38 sócios fundadores, entre políticos, 

sindicalistas e acadêmicos, na sede da entidade, em São Paulo. Na mesa, ao lado do ex-presidente e da 

mulher, Marisa Letícia, estavam figuras tarimbadas do universo petista, como Paulo Okamoto, ex-

tesoureiro das campanhas eleitorais de Lula, e o deputado federal José Filippi Jr. (PT-SP), ex-tesoureiro da 

campanha de Dilma Rousseff à Presidência.  

 

Entre eles estava o diretor administrativo-financeiro Pedro Paulo Branco, que falou da atuação do 

instituto. Menos conhecido, Branco cuidou das finanças do Instituto Cidadania entre 2003 e 2011. 

Paralelamente, desde 2001 Branco é sócio do Instituto Via Pública, uma ONG que já recebeu cerca de R$ 

55 milhões dos cofres públicos. Por algumas questões não esclarecidas, Branco tem sido obrigado a dar 

explicações a órgãos de fiscalização e controle. 

 

O Instituto Via Pública firmou contratos com a prefeitura de São Paulo e com o governo federal em áreas 

como saúde, assistência social e cultura. A ONG é alvo de uma investigação no Tribunal de Contas da 

União (TCU), entre outras irregularidades, por ter sido contratada sem concorrência para prestar um 

serviço à Fundação Nacional do Índio (Funai). Em São Paulo, pelo menos cinco processos do Tribunal de 

Contas do Município apuram a regularidade de parcerias firmadas com a prefeitura.  

 

Os primeiros contratos do instituto com a prefeitura de São Paulo se deram na gestão de Marta Suplicy 

(PT), entre 2001 e 2005. Mas o Instituto Via Pública manteve contratos durante as administrações de José 

Serra (PSDB) e de Gilberto Kassab (sem partido). Nos últimos cinco anos, só a administração Kassab 

repassou R$ 50 milhões à entidade. 

 

Em 2007, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social contratou o Instituto Via 

Pública para identificar famílias a incluir em programas de transferência de renda, inclusive no Bolsa 

Família. O Tribunal de Contas do Município de São Paulo concluiu que o instituto não cumpriu o 

contrato. O trabalho estava dividido em duas fases: o recadastramento de famílias já registradas na 

prefeitura e um levantamento, mais complexo, de novas famílias aptas a receber o auxílio.  

 

A primeira etapa foi concluída, segundo o TCU. Na segunda fase, diz o Tribunal, a ONG entregou à 

prefeitura um CD contendo apenas 250 novos cadastros. Todos foram rejeitados pela secretaria, sob o 

argumento de que as informações eram inconsistentes. “O que se observa é que uma organização que se 

destina a cooperar com o Poder Público para atendimento de ações de benefício social evidencia-se 

incompetente para produzir aquilo a que se destinou sua constituição”, afirmou o relator do caso, 

conselheiro Antonio Carlos Caruso. 

 

Por causa desse processo, o Instituto Via Pública foi acionado na Justiça a devolver à prefeitura R$ 900 

mil do R$ 1 milhão que recebeu. A parceria previa um investimento total de R$ 4,7 milhões. Pedro Paulo 

Branco afirma que o contrato foi interrompido pela prefeitura e que não teve oportunidade de defesa. “Não 

houve qualquer intimação regular ao Instituto Via Pública para o inteiro teor daquela decisão e para as 

providências de interposição de recursos cabíveis”, afirma. A prefeitura de São Paulo afirma que analisa a 

defesa do Instituto Via Pública no caso.  

*Fonte: REVISTA ÉPOCA 
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Presidente do STF resiste à câmara setorial para fixar salário 

 

A posição do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso, de defender reajustes para 

todo o funcionalismo do Judiciário nas negociações com a área econômica do governo obrigou o Palácio 

do Planalto a montar uma fórmula paliativa para destravar o conflito entre os Poderes. A ideia é constituir 

uma câmara setorial, com integrantes do Judiciário, do Executivo, do Legislativo e dos sindicatos, para 

discutir valores e avaliar a hipótese de alterar a estrutura de carreiras. 

 

Além de preservar os cortes orçamentários, o governo não quer que o aumento sirva de precedente para as 

demais categorias pedirem reajustes. Por outro lado, o presidente do Supremo já avisou ao governo que 

não adianta aumentar o salário dos juízes e deixar os servidores sem nada. Até porque o reajuste apenas 

para os magistrados poderia levar os servidores a uma greve. 

 

Na reunião com os ministros Guido Mantega (Fazenda), Miriam Belchior (Planejamento), José Eduardo 

Cardozo (Justiça) e Luis Inácio Adams (Advocacia-Geral da União), no fim do mês passado, Peluso 

afirmou considerar prioritário resolver a situação dos servidores. O salário dos juízes não é dos piores, no 

entendimento de Peluso, e não é sua prioridade, portanto, reajustá-lo. Os ministros do governo, porém, 

argumentaram que seria mais fácil justamente reajustar apenas os salários dos magistrados. Ao negar 

aumento para os servidores dariam um recado para as categorias do funcionalismo federal que se 

articulam em busca de reajustes também neste ano. 

 

Reajustes na Câmara vão custar mais R$ 207 milhões 
Na esteira dos aumentos salariais, a direção da Câmara propôs reajuste nos vencimentos de seus 

funcionários acrescentando aos seus gastos mais R$ 207 milhões anuais. O benefício atinge os servidores 

concursados, os secretários parlamentares – que trabalham nos gabinetes e nos escritórios dos deputados 

nos Estados – e os contratados por indicação política, os chamados Cargos de Natureza Especial (CNEs). 

 

O projeto reajusta vencimentos básicos e gratificações. O maior salário dos servidores poderá chegar a R$ 

21,6 mil. Os consultores tiveram suas gratificações acrescidas de mais 53% e seus salários poderão chegar 

a R$ 25,7 mil. No caso dos secretários parlamentares, o maior salário poderá subir dos R$ 8 mil atuais 

para quase R$ 12 mil. 

 

O presidente da Câmara, Marco Maia (PT), e os outros seis integrantes titulares da Mesa Diretora, 

argumentam que precisam tornar os salários mais atrativos para a permanência dos funcionários na Casa. 

Eles ressaltam que muitos candidatos aprovados em concursos públicos desistem dos cargos por causa da 

remuneração. Observam também que, com a proposta, ainda não conseguiram equiparar os salários da 

Câmara aos salários dos servidores do Senado. 

 

Também está em análise na Câmara o projeto encaminhado pelo Tribunal de Contas da União propondo 

reajuste salarial para seus servidores. O plano de carreira proposto resultará em um aumento de gastos de 

R$ 289 milhões já em 2012.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

O sonegador de R$ 34 milhões 

 

O empresário Wilson Santiago ficou em terceiro lugar, no ano passado, nas eleições para o Senado, na 

Paraíba. Mesmo assim, ele assumiu o cargo de senador pelo PMDB por causa da Lei da Ficha Limpa, que 

barrou a posse do candidato mais votado no Estado, o ex-governador tucano Cássio Cunha Lima. Apesar 

do acesso pela porta lateral da Casa, Santiago conquistou o posto de segundo vice-presidente do Senado e 

tem comandado diversas sessões.  
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Principal expoente de uma família bem-sucedida no mundo empresarial paraibano, o senador comanda 

empreiteiras, é reconhecido como dono de um patrimônio milionário e conseguiu eleger também seu 

herdeiro, Wilson Santiago Filho, como deputado federal. 

 

O sucesso do clã Santiago, no entanto, está sob suspeita. Sua prosperidade financeira é questionada por 

subprocuradores do Ministério da Fazenda, que o acusam de comandar um esquema de sonegação fiscal 

que teria causado rombo de mais de R$ 34 milhões aos cofres públicos. ISTOÉ teve acesso ao processo, 

em fase de conclusão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas já com alguns pareceres 

judiciais.  

 

Na denúncia contra o senador, o subprocurador Gustavo César Porto, descreve uma série de graves 

irregularidades cometidas por Wilson Santiago. Desde a presença de “laranjas à frente dos negócios da 

família” até transferências de bens para terceiros numa tentativa de fugir de processos judiciais e do 

pagamento das dívidas. 

 

As investigações feitas pela Fazenda Nacional revelam que a empresa Construções e Incorporações 

Adrina Ltda. sonegou R$ 34,4 milhões em Imposto de Renda, Contribuição Sobre Lucro Líquido, PIS e 

Cofins. A empreiteira, segundo o subprocurador Porto, pertence ao senador. Pelos documentos colhidos 

no processo, verifica-se que Santiago colocou como sócios os cunhados Terezinha Alves de Oliveira e 

João de Souza Brito, mas comandava os negócios por meio de procuração. O documento concede a ele 

plenos poderes administrativos.  

 

A dupla de sócios oficiais, diz o subprocurador, não tem capacidade financeira para fundar ou gerir a 

empresa e, por isso mesmo, nunca participava das decisões da companhia. As acusações feitas pela 

Fazenda Nacional foram aceitas pela juíza Helena Delgado, da 5ª Vara da Justiça Federal da Paraíba. “O 

aumento do capital social pelos aludidos sócios – Terezinha Alves de Oliveira e João de Souza Brito –, 

sem capacidade econômico-financeira para tanto, conforme atestam as declarações de rendimentos, 

demonstra a irregularidade na própria constituição da sociedade em questão e o laço concreto de ligação 

entre ambas as pessoas jurídicas e seu efetivo controlador e administrador, José Wilson Santiago”, 

observou a juíza. 

 

Não bastasse a indicação de laranjas para comandar os negócios, a Justiça Federal considerou ainda que o 

parlamentar estava tentando fugir da dívida fiscal, repassando o patrimônio em nome da empresa Adrina 

para a construtora Terradrina, uma empreiteira, segundo o subprocurador Porto, aberta exclusivamente 

para driblar a Justiça nos processos de execução fiscal. Para tentar barrar a transferência de bens – 

considerada pela Fazenda Nacional como estratégia para se livrar do patrimônio e declarar insuficiência 

financeira para pagar as dívidas –, a Justiça Federal concedeu uma medida cautelar no final do ano 

passado tornando indisponíveis os bens da construtora Adrina e de um dos imóveis repassados às pressas 

para a Terradrina, depois do início da fiscalização.  

*Fonte: ISTO É 

  

Reajuste de salários do Judiciário opõe juízes e OAB-PR 
Pedido de aumento feito pelo STF contrariou presidente Dilma Rousseff, que pediu contenção de gastos 

no poder público 

 

A proposta de reajuste salarial para o Judiciário tem deixado a presidente Dilma Rousseff (PT) e a alta 

cúpula da Justiça brasileira em lados opostos. O Judiciário quer até 56% de reajuste para seus servidores e 

14,7% para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) – o que pode elevar o teto do funcionalismo 

dos atuais R$ 26,7 mil para R$ 30,6 mil. O aumento provocaria um impacto de R$ 7,7 bilhões nos cofres 

da União em 2012.  

 

Mas o governo sinaliza que tem intenção de barrar a proposta, no que é apoiado por parte da sociedade 

civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em mensagem encaminhada ao Congresso, a 
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presidente Dilma citou a instabilidade do cenário econômico mundial e a possibilidade de os gastos extras 

prejudicarem a execução de programas sociais e investimentos em educação e saúde.  

 

Para detalhar os argumentos das duas partes, a Gazeta do Povo entrevistou o presidente da OAB, secção 

Paraná, José Lúcio Glomb, e o juiz Anderson Furlan, que preside a Associação Paranaense de Juízes 

Federais (Apajufe). Glomb considera que a categoria é bem remunerada e que, apesar do legítimo direito 

de revindicar aumento, o Judiciário deveria ter discernimento ao fazer esta proposta diante do momento 

econômico.  

 

Do outro lado, Furlan afirma que os projetos de lei apresentados pelo STF não contemplam “aumento 

real” do subsídio, mas mera recomposição das perdas inflacionárias dos últimos seis anos.  

Veja os principais trechos das entrevistas, nos quadros acima.  

*Fonte: KARLOS KOHLBACH – GAZETA DO POVO, com agências 

  

O povo contra os vereadores em Foz do Iguaçu 

“Faltam médicos, medicamentos, creches e leitos hospitalares. Não precisamos de mais vereadores.” 

“Foz do Iguaçu quer mais segurança, não precisa de mais vereadores.” “Se aumentar, é você que vai 

pagar.” “Mais vereadores? Não, obrigado.” 

 

Mensagens como essas têm se espalhado em outdoors pelo Brasil nos últimos meses. Elas são resultado da 

revolta de milhares de pessoas que resolveram manifestar, de forma inédita, em 20 cidades brasileiras, sua 

revolta contra o aumento do número de vagas nas Câmaras Municipais.  

 

Os protestos, desencadeados por iniciativa de entidades como as seções locais da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) e associações empresariais, ganharam rapidamente o apoio da população e já produziram 

também manifestações de rua, abaixo-assinados e projetos de lei de iniciativa popular. Em quatro cidades, 

as mobilizações conseguiram mudar decisões que aumentavam o número de vereadores. 

 

A origem dos protestos está em duas decisões tomadas em Brasília. A primeira é de 2004. Naquele ano, o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou o corte de 8.892 vagas de vereadores no país, por causa de 

uma nova interpretação sobre o mecanismo de cálculo do número de representantes. Com o objetivo de 

recompor essa perda, deputados federais e senadores, em 2009, mudaram a Constituição e aprovaram uma 

emenda que aumenta em quase 8 mil o número total de vereadores no país.  

 

A mudança serviu de argumento para várias Câmaras Municipais criarem novas vagas. Cabe a elas 

estabelecer o número de representantes por meio de lei municipal – a Constituição só estabelece o limite 

máximo. Os defensores do aumento das vagas para vereadores ganharam um argumento extra com a 

divulgação do Censo de 2010. Para eles, o crescimento populacional reforça a necessidade de aumentar o 

número de representantes eleitos para a vereança. 

 

Os eleitores, no entanto, ficaram indignados com a perspectiva de aumento de gastos com os salários de 

mais vereadores e assessores, mordomias variadas e o crescimento de estruturas burocráticas. O primeiro 

protesto que ganhou destaque aconteceu em julho em Jaraguá do Sul, cidade no norte de Santa Catarina 

com 143 mil habitantes. Os vereadores do município estavam prestes a votar a criação de oito novas vagas 

na Câmara Municipal, que aumentaria o número de edis de 11 para 19. Inconformados, representantes da 

associação comercial se uniram a entidades de advogados, médicos, engenheiros e outros profissionais 

liberais para reclamar contra a medida.  

*Fonte: REVISTA ÉPOCA 
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