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O Brasil rumo à OCDE? 
O combate à 

corrupção é a condição

O primeiro mês de 
2020 já começou com 
diversas novidades 
que apesar de serem 
aparentemente 
desconexas estão 
fortemente interligadas

Um dos destaques 
foi o apoio recebido 
pelo Brasil dos EUA 

à sua candidatura para se 
tornar membro da Organi-
zação para a Cooperação 
e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) do qual já 
participam potências como 
Estados Unidos, Alema-
nha, Reino Unido e Japão, 
além de países latino, como 
México e Chile. O governo 
demonstra forte interesse 
em ter o Brasil na OCDE, 
um processo que, contudo, 
demanda diversas etapas 
e cumprimento de ritos e 
requesitos. 

Para entrar neste grupo, 
conhecido como “clube dos 
países ricos”, será preciso 
atender às regras e réguas 
desse seleto clube, adotando 
recomendações em diversas 
áreas, como meio ambiente, 
macroeconomia, combate 
aos crimes financeiros, entre 
outros temas. 

Assim como as empre-
sas colhem frutos quando 
adotam boas práticas de 
governança, promovendo 
uma cultura de integridade, 
os países podem crescer 
e proporcionar melhores 
condições de vida à popu-
lação quando adotam boas 
práticas de gestão pública, 
políticas públicas eficazes, 
e combatem a corrupção. 

Essas boas medidas aten-
dem requisitos para atrair 
investimentos, além de obter 
empréstimos com juros mais 
baixos, o que ajuda na criação 
de empregos, negócios e no 
crescimento econômico. 

Levantamento recente 
realizado pela CNDL e pelo 
SPC Brasil mostra que as 
principais preocupações do 
consumidor brasileiro são o 
combate ao desemprego e a 
melhora da saúde pública, 
seguido de investimento em 
educação e na sequência, 
combate à corrupção. E 
como promover emprego, 
saúde e educação? De onde 
virá o dinheiro? 

Por isto, a importância de 
investir em boa gestão pú-
blica, políticas eficazes e, é 
claro, o combate à corrupção. 
O dinheiro público deve ser 
utilizado para o benefício da 
população em geral, e não 
para fins privados, ganhos 
individuais ou pequenos 
grupos. O custo da corrupção 
está embutido no consumo 
da população brasileira e nas 
mazelas sofridas pelo povo. 
Pagamos caro por isto. 

Este mês a mídia também 
deu ampla cobertura ao 
Fórum Econômico Mundial 
em Davos. Neste evento, o 
Secretário-Geral da OCDE, 
José Angel Gurría, declarou 
que o combate à corrupção é 

um dos grandes desafios da 
América Latina, um câncer 
que afeta os diversos países 
da região. Fato que o recém-
-publicado relatório anual da 
Transparência Internacional 
ajuda a corroborar. O Brasil 
não está bem neste ranking. 
E não é algo recente, tam-
pouco pontual. O resultado 
do relatório precisa ser visto 
como um alerta, algo a ser 
considerado, ser dada a 
devida atenção. 

Como nação, precisamos 
mudar este cenário. Pode-
mos fazer mais para com-
bater a corrupção e outros 
crimes associados, como a 
lavagem de dinheiro. E isto 
será requisito para o plano 
do Brasil de ingressar na 
OCDE ou para simplesmente 
encontrar um caminho de 
crescimento, geração de 
emprego e renda à popu-
lação. Isto não é só papel 
de um presidente, de uma 
autoridade, de um professor, 
de um empresário, de um 
jornalista ou de qualquer 
cidadão, isoladamente. 

É um trabalho árduo e 
amplo, que envolve a parti-
cipação da sociedade civil, 
das diversas organizações 
públicas, privadas e do ter-
ceiro setor, os pactos seto-
riais, a boa gestão pública e 
atuação política efetiva e pró 
Brasil. Não dá para desejar 
uma posição na OCDE ou 
o crescimento sustentável 
do País, sem ações efetivas 
de combate à corrupção e 
outros crimes financeiros. A 
bandeira de combate à cor-
rupção deve ser apartidária e 
defendida por cada cidadão, 
através de palavras e ações. 

Precisamos combater o 
conflito de interesses, pro-
mover a transparência, apri-
morar os instrumentos legais 
e regulatórios, e fortalecer 
os conceitos de cidadania, 
democracia e ética em nosso 
ciclo de educação. A própria 
Transparência Internacional 
propõe ações de melhoria no 
seu relatório de IPC. Outra 
importante fonte para saber 
o que precisa ser feito são 
as novas medidas contra a 
corrupção, promovidas pela 
Transparência Internacional 
- Brasil, Instituto Ethos e 
outros. 

Evoluímos, mas precisa-
mos fazer mais. Há para-
digmas e círculos viciosos a 
serem quebrados e mudados. 
Há escolhas a serem feitas. 
Daqui a cinco ou dez anos 
um novo relatório do IPC será 
lançado pela Transparência 
Internacional. Conseguire-
mos estar efetivamente me-
lhores? E quais manchetes 
terão destaque? A resposta 
está em nossa atuação en-
quanto sociedade para que 
os jornais estampem a notícia 
que queremos ler: os brasi-
leiros vivendo em melhores 
condições e progredindo. 

(*) - É professor em ética e 
compliance da FIA Business School 

e diretor da prática de compliance na 
ICTS Protiviti, empresa especializada 

em soluções para gestão de riscos, 
compliance e auditoria interna.

Jefferson Kiyohara (*)
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Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Em conformidade com o Artigo 52 do Estatuto Social e publicação em 30/01/2020 no Jornal Empresas
e Negócios, ficam convocados os Srs.(as) Associados (as) da Cooperativa Habitacional Mirante
Caetano Álvares para Assembleia Geral Ordinária á realizar-se no dia 1º de Março de 2020 às 07:30h
em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 8:30h em segunda
convocação com a presença de metade mais um dos cooperados; ou, ainda, em terceira convocação às
9:30h, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, tendo como local as dependências do Salão
de Festas do Condomínio, sito a Avenida Mandaqui, nº 122 - Bloco 3 - Bairro do Limão - SP, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: 1. Apresentação das contas do exercício de 2019;
2. Apresentação do Relatório do Conselho Fiscal relativo as contas do exercício de 2019;
3. Apresentação do Relatório da Diretoria relativo ao exercício 2019; 4. Votação das contas do
exercício de 2019; 5. Discussão e votação para atualização monetária da cota para novas
inscrições; 6. Discussão e votação de manutenção do valor exercido em 2019 para as
cotas/unidades 22 e 31 do bloco 3; 7. Eleição do Conselho Fiscal para o período de 02/03/2020 a
01/03/2021. Para efeito de cálculo de quorum de instalação, o número de associados é 235. Para o
conhecimento dos cooperados, os Currículos dos candidatos ao Conselho Fiscal estarão disponíveis na
sede da Cooperativa Habitacional Mirante Caetano Alvares e poderão ser consultados de 30/01/2020 até
o último dia útil antes da Assembleia Geral, de segunda a sexta-feira das 09h às 12h e das 14h às 18h.
Os Cooperados em atraso com as obrigações financeiras junto a CHMCA, não poderão votar na
Assembleia. Contamos com a sua importante presença e antecipadamente agradecemos.
São Paulo, 30 de Janeiro de 2020. Ana Maria Saes da Silva (Diretora Presidente); Eliana Vasco Pulter
(Diretora Financeira); Marcelino José dos Santos (Diretor Administrativo); Comitê Eleitoral: Antonio
Paulo Souza Santos (3-032), Joel Ribeiro (2-113) e Paulo Cesar de Sena (2-033).

O relator da MP da Zika, senador Izalci Lucas, e o presidente da 
comissão mista, deputado Diego Garcia.

Três das MPs terão me-
nos de duas semanas 
de validade e estarão 

sob maior risco. Uma delas 
está bem encaminhada e 
só precisa da aprovação do 
Senado, mas outras duas 
sequer iniciaram a sua tra-
mitação e devem caducar.

Primeira das propostas na 
fila, a MP que institui uma 
pensão mensal vitalícia, no 
valor de um salário mínimo, 
para crianças com síndrome 
decorrente do Zika vírus. Ela 
foi aprovada pela Câmara em 
dezembro e não deve ter pro-
blemas para passar também 
pelo crivo dos senadores.

O relator, senador Izalci 
Lucas (PSDB-DF), estendeu 
a medida para todas as crian-
ças afetadas que tenham 
nascido até o fim de 2019. 
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Avião da FAB usado em transporte de autoridades.

O uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira 
(FAB) poderá ter regras mais rígidas. Um pro-
jeto do senador Lasier Martins (Podemos-RS) 
impõe normas estritas para o transporte de 
autoridades e seus acompanhantes em aviões 
da administração pública federal, restringindo 
a utilização dessas aeronaves ao desempenho 
de atividades próprias do serviço público e a 
missões oficiais. 

O projeto traz regras sobre registros, publica-
ção de relatórios e justificativas de solicitação, 
além de prever penalidades para quem des-
cumprir as normas. “Minha intenção é impedir 
excessos por parte de autoridades dos três 
Poderes nessa questão, para usos pouco ou 
nada justificáveis e até transportando pessoas 
alheias à missão oficial”, explica Lasier.

Pelo projeto, estarão autorizados a usar os 
aviões da União, para missões oficiais, o pre-
sidente e o vice-presidente da República e os 
presidentes do Senado, da Câmara e do STF. 
Também estarão autorizados os ministros de 
Estado e demais ocupantes de cargo público 
com prerrogativas de ministro, além dos co-
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Municípios como Jacareí já implantaram IPTU Verde: 
objetivo do projeto é tornar a medida nacional.

A proposta que garante 
abatimento do IPTU àque-
les que preservarem suas 
áreas verdes e produzirem 
energia renovável está 
pronta para ser votada 
pelo Senado. Foi elaborada 
pelo senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) e apresentada 
em março de 2019. Após 
sua aprovação pela CCJ, em 
agosto, já está em primeira 
discussão no Plenário do 
Senado.

A questão da preser-
vação ambiental torna a 
ganhar destaque após as 
recentes manifestações de 
fundos internacionais de 
investimentos em Davos, 
de que, sem preservação 
ambiental, não haverá 
investimentos no Brasil. 
“É comum na Amazônia 
o sujeito ao comprar uma 
grande área, achar bonito 
desmatar para construir. 
Se ele souber que ao man-
ter as árvores, ao manter 
a permeabilidade do solo, 
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Linhas de transmissão 
poderão passar por 
terras indígenas

Está em análise no Senado 
o projeto que permite a passa-
gem de linhas de transmissão 
de energia elétrica por terras 
indígenas. A matéria, do senador 
Chico Rodrigues (DEM-RR), 
aguarda designação de relator 
na Comissão de Direitos Huma-
nos. O artigo 231 da Constituição 
proíbe a ocupação, o domínio e 
a posse de terras indígenas ou 
a exploração das riquezas natu-
rais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes. A exceção 
são as atividades de “relevante 
interesse público da União”, que 
precisam ser regulamentadas 
por lei complementar. O projeto 
define a passagem de linhas de 
transmissão de energia elétrica 
como de relevante interesse 
público da União e prevê que 
a declaração de relevância seja 
feita por decreto do presidente 
da República, ouvidas as comu-
nidades indígenas afetadas. 

Na justificativa da proposta, 
o autor ressalta que, embora 
seja necessário o respeito às 
comunidades indígenas afeta-
das, é também imprescindível 
considerar o interesse de todos 
na instalação de ‘tão importante 
infraestrutura’. A proposição 
procura assegurar às comuni-
dades indígenas a obtenção de 
compensação financeira pela 
instalação da rede, estabele-
cendo que ela seja proporcional 
à remuneração obtida com a 
prestação do serviço público de 
transmissão de energia elétrica 
(Ag.Senado).

Planejamento de 
municípios deverá 
identificar áreas 
com risco 

Projeto do deputado Má-
rio Heringer (PDT-MG), em 
análise na Câmara, altera os 
estatutos da Metrópole e da 
Cidade para tornar obrigatória 
a identificação e o mapeamento 
sistêmico do risco de desastres, 
de qualquer natureza ou inten-
sidade, na elaboração do plano 
diretor municipal e do plano de 
desenvolvimento urbano inte-
grado de região metropolitana. 
Atualmente, a Política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil já re-
passa aos municípios a tarefa de 
identificar e mapear áreas onde 
haja risco de desastres, mas não 
exige que essas informações 
constem do plano diretor da 
cidade. “O projeto estabelece 
que a identificação e o mapea-
mento de áreas de risco estejam 
entre os instrumentos mínimos 
que devem constar nos planos 
diretores municipais”, defende 
o autor da proposta.

O Estatuto da Metrópole atual-
mente exige apenas a delimitação 
das áreas onde a urbanização deve 
ser limitada a fim de preservar o 
patrimônio ambiental ou cultural 
existente ou evitar desastres 
naturais. O projeto será analisa-
do em caráter conclusivo pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Regional; de Desenvolvimento 
Urbano; e de Constituição e Jus-
tiça (Ag.Câmara).

O líder da Maioria e relator 
da reforma tributária anali-
sada na Câmara, deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), 
confirmou que a proposta será 
discutida por uma comissão 
mista, de 15 deputados e 15 
senadores. Ele esteve reunido 
com o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, na última 
terça-feira (28). A intenção 
é reunir os textos em discus-
são na Câmara e no Senado 
e votar a reforma até junho 
nas duas Casas. 

“O importante é um esforço 
concentrado e conjunto para 
que a gente possa ter uma re-
forma só”, declarou. Na semana 
passada, Rodrigo Maia afirmou 
que falaria com o presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
para que a comissão mista fos-
se criada ainda em fevereiro. 
Aguinaldo Ribeiro disse que 
Maia deve marcar uma reunião 
com Alcolumbre e líderes na 
Câmara e no Senado para cos-
turar o calendário para votação 
da reforma.

Ribeiro avalia que as duas 
Casas já avançaram na discus-
são sobre o tema. A comissão 
especial da Câmara realizou 
audiências públicas e semi-
nários em diversos estados. 
“Temos que criar um sistema 
tributário que nos permita 
fazer justiça. Se nós conseguir-
mos simplificar nosso sistema, 
que é confuso e inseguro juridi-
camente e sem transparência, 
teremos impacto positivo para 
a economia do País”, afirmou 
(Ag.Câmara).

Congresso Nacional abre o ano 
com 25 medidas provisórias na fila
O Congresso vai iniciar os trabalhos em 2020 com 25 medidas provisórias (MPs) em análise. Dez delas 
já obstruem as pautas de votações da Câmara e do Senado, e outras cinco chegarão a esse ponto ainda 
em fevereiro

órgãos da União, estados 
e municípios de publicar 
documentos relativos a lici-
tações em jornais de grande 
circulação ficou travada por 
motivo judicial. 

Essas são três das pro-
postas que já entraram em 
regime de urgência. Dessa 
forma, elas sobem automati-
camente para o topo da pau-
ta de votações da Câmara e 
do Senado assim que chegam 
em cada uma das Casas. No 
total, são dez as MPs atuais 
que já estão nessa condição. 
Também está nessa situação 
a MP que cria a 13ª parcela do 
Bolsa Família. Ela ainda não 
foi votada pela sua comissão 
mista, mas já tem relatório 
favorável, do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP) 
- (Ag.Senado).

As duas MPs “condenadas” 
vencem no dia 16 de feve-
reiro. As comissões mistas 
que precisam estudar as 
medidas antes das votações 
pela Câmara e pelo Senado 
ainda não foram instaladas, 

indicando que não haverá 
tempo hábil para que as duas 
sejam aprovadas dentro do 
prazo de validade. Uma delas 
é a  MP que cria a carteira 
estudantil em formato digi-
tal. A outra, que desobriga 

PEC do IPTU Verde já está pronta 
para ser votada pelo Senado

ao reutilizar a água, tudo 
isso lhe abaterá o IPTU, 
ele provavelmente deixará 
a floresta em pé”.

Valério explicou que, quan-
do foi vereador em Manaus, 
tentou aprovar uma legisla-
ção local nesse sentido, mas 
a proposta foi considerada 
inconstitucional. Agora, 
porém, ele está conseguin-
do aprovar a lei de forma 

nacional, beneficiando todo 
o Brasil, avaliou. Pelo texto, 
a utilização de energia de 
fontes renováveis pelos ocu-
pantes da área lhes garantirá 
reduções progressivas no 
valor a ser pago no IPTU. 
Também terão garantidos 
descontos se mantiverem 
áreas permeáveis, não con-
cretadas ou asfaltadas (Ag.
Senado).

Comissão analisa projeto de regras 
para uso de aviões da FAB

mandantes das Forças Armadas. A aeronave 
deverá, sempre que possível, ser compartilhada 
por mais de uma autoridade.

A matéria está pronta para ser votada na 
Comissão de Relações Exteriores do Senado. 
O relator, senador Angelo Coronel (PSD-BA), 
apresentou apenas emendas de redação, para 
aperfeiçoar o texto. Ele registra que a proposi-
ção representa um importante aperfeiçoamento 
para a utilização de bens públicos, pois com-
preende “louvável preocupação, alicerçada na 
busca da economia e da seriedade nos gastos 
públicos” (Ag.Senado). 

Reforma tributária: a intenção é 
votar a proposta até junho

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 2
4A

5-
22

9A
-6

14
6-

D
E2

0.


