
KPMG fortalece área de
terceirização de serviços

Meta da companhia é crescer entre 25% e 30%
emprazo de cinco anos na área que inclui
terceirização de processos relacionados a
contabilidade, impostos e nas diversas rotinas do
departamento fiscal das companhias . ➥ P24

Mega Polo prepara abertura de
filiais em 10 cidades brasileiras

A expansão planejada para os próximos cinco anos
não vai prejudicar a operação do shopping de
pronta-entrega de moda que mantém hoje dois
prédios com 330 lojas, analisa Gilson Brito Jr.,
consultor estratégico da empresa. ➥ P28

Quest Manager investe na difusão
de seu novo produto de pesquisas

Fabricante de software passa por cima de
obstáculos, elimina dívidas e comemora sucesso
trazendo para o mercado ferramenta inovadora
empesquisas de satisfação do consumidor.
Produto é baseado no conceito de EFM. ➥ P14

Dos 321 projetos habilitados pela Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) para os leilões programados para
os dias 17 e 18 deste mês, 240 são parques eólicos e,
dos 14.083 MW a serem ofertados,6.052 MW,
ou quase 43%, referem-se a essa matriz. ➥ P21

Leilões de energia da EPE vão
privilegiar projetos eólicos

Patrícia Santos

Henrique Manreza

Luiza Erundina
Deputada Federal PSB/SP

A criação da Comissão de Legislação Participativa
(CLP) pela Resolução nº 121, aprovada em 30 de maio
de 2001, representou um marco na história da Câmara
dos Deputados. Foi uma iniciativa do então presidente
da Câmara, deputado Aécio Neves, e contou com o
apoio unânime dos líderes e parlamentares de todos os
partidos políticos com representação na Casa.

Por ocasião do ato de instalação da CLP, no dia 08
de agosto daquele mesmo ano, o presidente da Câma-
ra enfatizou o significado da criação daquele órgão
técnico, dizendo que “talvez fosse a mais vigorosa e
importante janela que a Câmara dos Deputados teria
aberto para que a sociedade pudesse contribuir com
o processo legislativo”.

Transcorrida a primeira década de pleno funciona-
mento desse mecanismo de democracia direta, os resul-
tados que apresenta são bastante relevantes e demons-
tram sua contribuição para o fortalecimento da demo-
cracia no país, possibilitando a participação de entida-
des da sociedade: sindicatos, ONGs, associação de mo-
radores, entre outros, junto ao Poder Legislativo, me-
diante apresentação de sugestões de projetos de lei que,
se aprovados pela Comissão, poderão virar leis. Além
disso, propicia o encontro da Câmara com a sociedade,
ou seja, com o povo, fonte de todo o poder, conforme
consagra a Constituição Cidadã de 1988 no Artigo. 1º,
parágrafo único: “Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamen-
te, nos termos da Constituição”.

No início, a CLP gerou desconfiança e resistência por
parte de parlamentares que viam na Comissão uma
ameaçada ao seu poder como representantes do povo.
Várias tentativas foram feitas para inviabilizá-la como,
por exemplo, incorporá-la a outra comissão permanen-
te, mas sem sucesso, pois tiveram de enfrentar forte rea-
ção de deputados e de entidades da sociedade que já es-
tavam plenamente envolvidas no processo de constru-
ção desse importante espaço conquistado no legislativo.

No entanto, algum tempo depois conseguiram tirar
da CLP a prerrogativa de apresentar emendas ao orça-
mento da União, que é comum a todas as comissões per-
manentes da Câmara. Porém, há um grande empenho
dos que compreendem o valor inestimável desse meca-
nismo de democracia direta, no sentido de recuperar es-
sa prerrogativa, uma das mais importantes que é a de in-
fluir na destinação dos recursos públicos, quando da
elaboração da Lei Orçamentária da União. Não tem sido
fácil preservar essa conquista que corresponde a um di-
reito consagrado na Carta Maior do país que atribui po-
der ao verdadeiro construtor da Nação — o povo.

Os resultados apresentados pela CLP nos dez primei-
ros anos de atuação demonstra o extraordinário signifi-
cado dessa conquista da cidadania brasileira que passou
a dispor de um meio que lhe assegura o poder de legis-
lar. Durante esse tempo, dezenas de entidades da socie-
dade civil organizada apresentaram à CLP 766 suges-
tões de lei, das quais 353 (46%) foram transformadas
em proposições, tais como: projetos de lei; requerimen-
tos de audiências públicas e seminários; indicações ao
Poder Executivo e emendas orçamentárias. Todas essas
iniciativas de real interesse público e social.

Fica comprovado, portanto, que, ao contrário do
que alguns supõem, compartilhar o poder com o po-
vo, fonte e origem do poder, contribui para que a re-
presentação política se legitime e se fortaleça, visto
que democracia representativa e democracia direta
são os dois pilares que sustentam o edifício da verda-
deira democracia. ■

Um país mais educado Os 10 anos da CLP

Murillo de Aragão
Cientista político e presidente da
Arko Advice Pesquisas

Ouvi de Fernando Alves, presidente da PwC, que ele
é um produto da educação. Estávamos nós dois parti-
cipando da reunião do Conselhão, no Palácio do Pla-
nalto, e ouvindo a manifestação da presidente Dil-
ma Rousseff sobre o programa de bolsas de estudos
no exterior para estudantes brasileiros.

Vi então que eu também sou um produto da educa-
ção, como Alves. Estudei à noite e me formei em Di-
reito. Depois fiz mestrado em Ciência Política e dou-
torado em Sociologia. Ambos pela gloriosa UnB.

Além do estudo formal, sou um leitor compulsi-
vo, daqueles que leem e folheiam quase uma deze-
na de livros ao mesmo tempo. Faço anotações e ra-
biscos. Dobro as páginas como meu pai ensinou ao
compulsar os processos judiciais. Separo as páginas
que importam e que ficam apontando para fora do
livro, como flechas.

Sem o estudo, eu não seria nada. Mas vale dizer
que fui um aluno perto de medíocre. Culpo o siste-
ma e a mim mesmo. O sistema pelo fato de apresen-
tar um ensino maçante. A mim mesmo pelos mo-
mentos de preguiça e de desinteresse estéril. Sim,
pode existir desinteresse fértil. Aquele necessário
para esvaziar a cabeça e fazer o drive de memória fi-
car mais leve.

As reflexões sobre a educação foram provocadas
pelos discursos de Dilma e Mercadante na apresen-
tação do programa Ciência sem Fronteiras, que vai
oferecer bolsas de estudo para brasileiros nas uni-
versidades top do mundo. A iniciativa pode favore-
cer um salto tecnológico, como ocorre na China e
na Coreia, que também mandam seus estudantes pa-
ra o exterior. Resta saber se nossos estudantes não
vão ficar por lá...

Fiz uma contribuição ao projeto. Sugeri que tam-
bém fosse financiada — no âmbito da educação con-
tinuada — a participação em seminários e congres-
sos fora do país. Penso em encaminhar outras duas
sugestões. Uma delas é que sejam patrocinados —
nas áreas de interesses — seminários e congressos
no Brasil. Brasília pode ser um grande centro mun-
dial de eventos com o apoio do governo.

A outra sugestão seria a abertura de novos IMEs
Instituto Militar de Engenharia (IMEs) e Instituto
Tecnológico Aeronáutico ( ITAs).

Lembrei-me de meu avô paterno, que foi operá-
rio. Uma figura. Porém, se não fossem a inteligência
e a curiosidade de meu pai, a família teria ficado no
interior da Paraíba, trabalhando para os Lundgreen.

O estudo levou meu pai a João Pessoa e a merito-
cracia o colocou no Liceu Paraibano e no Banco do
Brasil. Sem o estudo e sem as chances propiciadas
pela meritocracia incipiente que temos no país, na-
da teria acontecido.

Para o Brasil dar um salto para o futuro, a educa-
ção e a tecnologia são instrumentos essenciais.
Bem como a meritocracia. Não há como ficarmos
apenas nas pontas do processo. Temos que desen-
volver produtos e, para tal, temos que ter educa-
ção. Muita educação.

Minha mãe dizia uma frase que cabe como luva no
mundo de hoje: “o pobre ama o rico, e o rico ama o
inteligente”. Tal cadeia existe há milênios e se reve-
la positiva quando a inteligência pode ser aplicada
ao mundo real e prático.

O Brasil deve ser mais educado e mais inteligente.
Para poder ser mais rico para todos. ■

OPINIÃO

Para o Brasil dar um salto para o
futuro, a educação e a tecnologia
são essenciais. Bem como a
meritocracia. Temos que
desenvolver mais produtos

Compartilhar o poder com o povo,
fonte e origem do poder, contribui
para que a representação política se
legitime e se fortaleça cada vez mais

NESTA EDIÇÃO
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