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DESTAQUE LEGISLATIVO

PT confia na base
aliada, especialmente
o PMDB, para aprovar

texto “sem susto”

Rodolfo Stuckert/Ag. Câmara
Pedro Venceslau
pvenceslau@brasileconomico.com.br

Passada a turbulência em torno da
votação do projeto que modifica o
Código Florestal, a presidente
Dilma Rousseff deve enfrentar
hoje outra batalha decisiva no
Congresso Nacional. Batizada pela
oposição de “MP Ornitorrinco”,
“Frankestein” ou “Bonde do Pla-
nalto”, a Medida Provisória 517,
publicada em 30 de dezembro do
ano passado, reúne no mesmo
balaio 52 itens de temas variados
(veja reportagem na página 8) e
encabeça a lista de votações que
estão obstruindo a pauta do ple-
nário. Originalmente, ela deveria
criar um ambiente fiscal e regula-
tório propício para que os bancos
privados participassem mais ati-
vamente das linhas de financia-
mento de longo prazo, papel que
hoje o BNDES assume pratica-
mente sozinho. No entanto, o go-
verno conseguiu colocar emen-
das sobre os mais variados assun-
tos no texto que vai a plenário.

“MP Ornitorrinco” será prioridade
do Congresso após Código Florestal
Oposição prevê derrota na votação da Medida Provisória 517, que conta com 52 artigos de temas variados

Para evitar
desgastes pontuais
e negociações no
varejo, a presidente
Dilma Rousseff
tem optado por
carregar medidas
provisórias com
outros temas
alheios ao
assunto original

Os líderes governistas fize-
ram as contas e estão otimistas
com a fidelidade da base aliada,
especialmente do principal
“parceiro”, o PMDB. “Está tudo
bem amarrado na base. Não
acredito em sustos”, afirma o
deputado Paulo Teixeira (PT-
SP), líder do PT na Câmara.

A oposição prevê uma derro-
ta, mas promete aproveitar os
holofotes da ocasião para bater
tambor contra o abuso do ins-
trumento das Medidas Provisó-
rias. “Eu defendo que a gente
discuta o tema, mas na hora de
votar a oposição se retire do re-
cinto. Não podemos compac-
tuar com essa imoralidade”,
afirma o deputado Roberto Frei-
re (PPS-SP), presidente do PPS.
“O governo não pode colocar
emendas que não tenham ne-
nhuma relação com a medida”.

“Nós vamos tentar alterar o
texto. Se não conseguirmos,
vamos denunciar o significado
dessa MP que vai onerar a so-
ciedade em R$ 50 bilhões”, diz

o deputado Duarte Nogueira, lí-
der do PSDB na Câmara. Ele
afirma que seu partido vai con-
centrar esforços contra a pror-
rogação por 25 anos (até 2035)
da cobrança da Reserva Global
de Reversão (RGR). Encargo
cobrado nas tarifas de energia
elétrica, a RGR deveria ter sido
extinta em 2010. Além da opo-
sição, a medida também é ques-
tionada por associações do se-
tor elétrico e de consumidores,
que afirmam que programa
onera a conta de energia dos
brasileiros. “O RGR faz parte de
uma análise estratégica do go-
verno para o financiamento do
sistema. O oposição reclama,
mas nunca vi uma iniciativa dos
estados governados por eles de
reduzir o ICMS para diminuir a
tarifa de energia”, diz o depu-
tado Ricardo Berzoini (PT-SP),
membro da tropa de choque do
governo na Câmara.

Questionado sobre o excesso
de itens na Medida Provisória
517, o parlamentar petista é cau-

teloso. “É desejável sempre que
as MPs tenham pouca diversida-
de, mas em certas circunstân-
cias essa é uma forma de acele-
rar o processo legislativo”.

Reincidente
O esforço concentrado da base
governista em torno da votação
da MP 517 faz parte de uma es-
tratégia controversa da presi-
dente Dilma Rousseff. Para evi-
tar desgastes pontuais e nego-
ciações no varejo, ela optou por
carregar Medidas Provisórias
com outros temas alheios ao as-
sunto original. No Senado, a re-
sistência ao método dos pendu-
ricalhos ganhou ares de rebe-
lião. Uma proposta de emenda à
Constituição de autoria do pre-
sidente do Senado, José Sarney
(PMDB-AP), altera o rito de
tramitação das medidas no
Congresso. O ponto que pro-
mete ser mais polêmico é a
criação de uma comissão mista
para decidir se uma medida
provisória é constitucional. ■

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 6.


	B2_Parte1
	B2_Parte2
	e



