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Proposições de Domingos Neto ganham urgência
O primeiro texto prevê consórcios públicos para compra e uso de máquinas
perfuratrizes de poços artesianos; a outra proposta aumenta penas para a pichação

O Plenário aprovou, por unanimidade,
dois requerimentos de urgência para tramitação de projetos de autoria do líder do
PROS, deputado Domingos Neto (CE). O
Requerimento 1224/15, aprovado em votação simbólica, dá urgência ao PL 730/15,
que estabelece diretrizes para a celebração
de consórcios públicos e cooperação interfederativa entre União, estados e municípios, para a aquisição, custeio e uso de máquinas perfuratrizes de poços artesianos,
no contexto de política pública de combate
à seca e de desenvolvimento econômico e
social das zonas rurais de municípios integrantes do semiárido brasileiro.

Conforme o projeto, o tempo de utilização da máquina perfuratriz, em cada
município consorciado, será dividido em
25% para o agricultor familiar, 25% para o
médio e grande produtores e 50% a serem
definidos pelos comitês do Programa Água
para Todos.
Crime de pichação
Também foi aprovado hoje o Requerimento 1314/15, que dá regime de urgência
ao PL 985/15. O texto aumenta as penas
para o crime de pichação de edificação ou
monumento urbano. O projeto estabelece
que tais crimes passam a receber punição
de detenção de seis meses a dois anos,

além de multa. Caso o ato ocorra em monumento ou coisa tombada, em virtude do
seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena vai de um a dois anos de detenção e multa.
O deputado, ao justificar a proposta,
cita estudos demonstrando que esse crime
é, em geral, praticado por pessoas desempregadas, com baixa remuneração ou que
exercem alguma atividade informal, sendo
em sua maioria beneficiários de programas
assistenciais do governo federal. Em razão
disso, o PL estabelece que o condenado
aos crimes citados perderá imediatamente
o direitos aos benefícios sociais.

Líder do PROS esclarece pontos do projeto da terceirização
O líder do PROS, Domingos Neto, divulgou, na quinta-feira (16), um vídeo nas
redes sociais esclarecendo a proposta de
terceirização em discussão na Câmara. O
Projeto de Lei 4330/04, que regulamenta
a prática, teve o texto-base aprovado na
semana passada, mas ainda restam mais
de 30 destaques a serem apreciados pelos deputados. “O PROS votou a favor do
texto-base para que, nas emendas e nos
destaques, fosse possível melhorar a proposta, garantido, desta forma, benefícios
aos trabalhadores. No nosso País existem
mais de 12 milhões de terceirizados, no
entanto ainda falta uma regulamentação
legal para garantir os direitos a esses servidores”, afirmou o líder.
Entre os tópicos mais polêmicos da
proposta, Domingos Neto destacou a

questão dos concursos públicos. Segundo ele, grande parte da sociedade acredita que, com a aprovação do projeto, as
provas para ingresso na carreira pública
seriam prejudicadas. “A matéria que estamos discutindo refere-se exclusivamente
à terceirização no setor privado. Aqueles
que estão estudando para concursos e
que pensam que, de alguma forma, poderiam ser prejudicados, podem ficar
tranquilos”, explicou. O parlamentar esclareceu que é preciso discutir a terceirização no serviço público, para que os
terceirizados que hoje existem nesses
órgãos não sejam prejudicados, mas isso
será feito em outro momento.
Domingos Neto defendeu que os serviços essenciais de uma empresa sejam
prestados por servidores próprios. “Isso

para que não exista uma organização que
terceirize algo que é da sua essência”. Segundo ele, as empresas contratadas para
fazer essa terceirização precisam ter objeto único no seu contrato social, para que
não existam empresas “guarda-chuvas”,
que apenas façam intermediação de mão
de obra.
Outro ponto ressaltado pelo deputado foi a regulamentação da responsabilidade solidária. “Com ela, a empresa
contratante é solidária da contratada no
que se refere aos direitos do trabalhador
na área previdenciária, trabalhista, recolhimento do INSS, FGTS”. Domingos Neto
informou que foram pontuados na lei
todos os itens que a empresa contratante deve fiscalizar, sob pena de o contrato
estar prejudicado.
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Aprovadas penas mais duras para quem dirigir alcoolizado
A Comissão de Viação e Transporte
aprovou, na quarta-feira (15), o parecer
do deputado Hugo Leal (PROS-RJ) pela
aprovação do Projeto de Lei 5568/13,
que torna mais duras as punições para
quem é flagrado dirigindo sob efeito
de álcool ou provoca acidentes devido
à embriaguez. A matéria, de autoria da
deputada Keiko Ota (PSB-SP), foi resultado de proposta de iniciativa popular
lançada pela campanha “Não foi Acidente”.
Hugo Leal propôs que as multas,
suspensões e punições administrativas
aplicadas a condutores sob a influência
de álcool ou de substância tóxica continuem sendo aplicadas concomitantemente às penas previstas nos crimes de

trânsito. Na proposta da deputada Keiko
Costa, essas sanções seriam revogadas.
Em seu parecer, o deputado rejeitou
o Projeto de Lei 5512/13, que tramitava conjuntamente e estabelecia como
infração apenas os casos em que o
condutor apresentasse nível superior a
cinco decigramas de álcool por litro de
sangue. “Já manifestei reiteradas vezes,
e recebi amplo apoio dos colegas desta comissão, que esse tipo de proposta
representa claro retrocesso no que diz
respeito à segurança do trânsito”, ressaltou. O Projeto de Lei 7178/14, que tipifica crime de homicídio qualificado praticado na direção de veículo automotor,
também tramitava em conjunto e foi
rejeitado. As propostas seguem para a

Normas sobre responsabilidade civil do Estado
A CCJ aprovou proposta que estabelece normas sobre a responsabilidade civil
do Estado nos casos de danos a terceiros, seja por ação ou por omissão. Segundo
explicou Hugo Leal, o projeto tem como objetivo estabelecer uma legislação sobre
o tema para evitar que o Judiciário legisle sobre a questão, quando provocada. O
texto aprovado é um substitutivo do deputado Efraim Filho (DEM-PB) ao Projeto
de Lei 412/11, do deputado Hugo Leal (PSC-RJ), e a outras três propostas apensadas (PLs 923/11, do 2763/11 e do 686/2015).
Conforme o projeto, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes
causarem a terceiros.

Comissão de Constituição Justiça e Cidadania (CCJ) e ainda serão apreciadas
pelo Plenário.
Detecção de drogas
Também foi aprovado o requerimento do deputado Hugo Leal para a realização de audiência pública que discutirá formas de detecção de uso de drogas
ao volante. Segundo o parlamentar,
atualmente os profissionais de trânsito
têm encontrado muitos motoristas sob
o efeito de entorpecentes, mas que não
são detectados facilmente, impossibilitando, desta forma, ações que impeçam
o condutor do veículo de prosseguir no
seu trajeto. “Tal situação deve-se à inexistência de um kit de testes oficialmente aceito e regulamentado para detecção do uso de substâncias tóxicas.”

Dr. Jorge Silva: causas da poluição precisam ser investigadas
Segundo o deputado, a exploração do minério de ferro não pode trazer danos

O deputado Dr. Jorge Silva (PROS- ES),
em Plenário na quarta-feira (15), ressaltou
a importância de se estabelecer uma boa

relação entre mineração e desenvolvimento. Para ele, a exploração do minério
de ferro no Espírito Santo pode ser considerada uma atividade econômica importante, mas que não pode trazer danos
para a sociedade, por isso é preciso adotar medidas que previnam a população
de doenças causadas pela emissão de
poluentes. “A qualidade do ar no estado
está muito baixa, atentando severamente contra a saúde da população. É imprescindível identificar as causas da poluição
para combatê-la e providenciar a reparação do dano já causado,” afirmou.
Dr. Jorge Silva informou que pesquisa

elaborada pela Universidade Federal do
Espírito Santo aponta que os poluentes
liberados no ar da região da Grande Vitória elevam em até 10% a probabilidade
de uma criança ter problemas de saúde.
O parlamentar destacou que apesar
da importância dos estudos, existem
conflitos de interesses que dificultam a
investigação sobre a poluição. “A empresa Ecosoft, por exemplo, contratada para
fazer a análise, também presta serviço
para as empresas poluidoras”. Além disso,
acrescentou, essas organizações realizaram expressivas doações para financiar
várias campanhas eleitorais no estado.
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Ronaldo Fonseca defende admissibilidade de PEC que reduz ministérios
O deputado ressalta que, em seu artigo 88, a Constituição estabelece
que cabe à lei dispor sobre a criação e extinção de ministérios.
O deputado Ronaldo Fonseca (PROSDF) defendeu na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a admissibilidade do
Projeto de Emenda à Constituição (PEC)
299/13, de autoria do deputado e atual
presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), que reduz para 20 o total de
ministérios que o Executivo pode criar
e manter. Na avaliação do parlamentar,
a proposta não fere a Constituição ao
propor alteração no artigo 88 da Carta,
que estabelece que “a lei disporá sobre
a criação e extinção de ministérios e
órgãos da administração pública”. Para
Fonseca, se está estabelecido que uma
lei pode tratar do tema, a PEC é constitucional. “Dizer que a Câmara não pode
fazer emenda no artigo 88, a meu ver, é
diminuir o poder desta Casa”, argumentou.

Além disso, explicou o deputado,
a PEC não fere artigos da Constituição
citados por parlamentares contrários à
admissibilidade do texto. Ele citou, por
exemplo, o artigo 60, que trata da cláusula pétrea da separação de Poderes; e
o 61 e o 84, ambos tratando das prerrogativas para iniciativas de leis. “Não
cabe a esta comissão definir quantos
ministérios deve haver no Executivo,
isso será prerrogativa de uma comissão especial a ser criada, caso admitida
a PEC. O que nos cabe é ver se o texto
é admissível, o que, ao meu ver, é”, defendeu.
Os líderes da CCJ fecharam acordo
hoje para votar na próxima quarta-feira
(22), em reunião marcada para 13 horas,
a admissibilidade da PEC. O compromisso foi firmado após mais de 3 horas

de discussão, pela unanimidade dos
líderes partidários presentes na CCJ. O
acordo prevê que a PEC será o único
item da pauta e que não serão usados
instrumentos regimentais com o objetivo de impedir que ela seja votada.

CCJ adia análise de projeto que flexibiliza regras de execução trabalhista
A pedido do deputado Valtenir Pereira
(PROS-MT), foi retirado da pauta de votações desta terça-feira (14) na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ)
o Projeto de Lei 5140/05, que modifica a
Consolidação das Leis do Trabalho para
dispor sobre a execução trabalhista e a
aplicação do princípio da desconsideração
da personalidade jurídica. O projeto prevê,
entre outras medidas, que a conta corrente ou aplicação financeira do empregador
em débito só poderá ser bloqueada na
fase da execução definitiva, nos limites do
valor da condenação e em percentual que
não prejudique a gestão da empresa.

Na avaliação de Valtenir, o texto precisa de aprimoramento, pois, nos termos
em que se encontra, é inconstitucional.
Ele explica que o projeto, como está redigido, deveria ser de autoria do Executivo, e
portanto sofre de vício de iniciativa. “Além
disso, a proposição contraria tanto o Código de Processo Civil anterior, mas ainda
vigente, quanto o que foi recentemente
aprovado pelo Congresso e já sancionado, que entrará em vigor. Não podemos
ter um CPC recém-aprovado, que traz
avanços importantíssimos na execução,
e aprovarmos aqui um texto que está na
contramão disso”, argumentou.

Vara Federal em Rondonópolis é aprovada
Na última semana, a CCJ aprovou o PL 6234/13, do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a criação de uma vara federal na
cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, além de cargos efetivos e em comissão e funções comissionadas no quadro de pessoal da
Justiça Federal. Relator da matéria, o deputado Valtenir Pereira destacou que Rondonópolis conta atualmente com apenas uma
vara federal para uma demanda de cerca de 3,6 mil processos ajuizados por ano. Em 2012, citou, tramitavam 5.478 processos na
cidade, tendo sido distribuídos naquele ano 3.199 processos, média superior às demais subseções judiciárias do Mato Grosso.
Valtenir informou ainda que Rondonópolis tem uma população estimada de em 331.453 habitantes (dados de 2012), e sua jurisdição, além da sede, abrange 13 cidades - Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira,
Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Poxoréo, São José do Povo e São Pedro da Cipa. “É pública e notória a necessidade que a Justiça tem
no sentido de aumentar o número de magistrados e de funcionários encarregados de garantir apoio técnico diante do contingente
cada vez maior de demandas. O cenário atual da Justiça brasileira, apesar dos seus reconhecidos esforços, nos mostra que ela já não
consegue garantir a efetiva prestação jurisdicional com razoável duração do processo, acumulando milhares de ações que, muitas
vezes, perecem com o tempo”, avaliou o parlamentar.
O texto prevê a criação de 33 cargos – 1 de juiz federal, 1 de juiz federal substituto, 13 de analista judiciário, 4 de técnico judiciário, 1 cargo em comissão (CJ-03), 7 funções comissionadas (FC-05), 3 funções comissionadas (FC-03) e 3 funções comissionadas
(FC-02). O projeto segue para análise do Plenário.
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Comissão de Educação debaterá Fundo Nacional Pró-Leitura

A Comissão de Educação realizará audiência pública, em data a ser marcada, para
discutir o Projeto de Lei (PL) 1321/11, que
cria o Fundo Nacional Pró-Leitura (FNPL).

Requerimento nesse sentido, de autoria do
deputado Rafael Motta (PROS-RN), que é
relator da matéria na comissão, foi aprovado
na quarta-feira (15). Segundo o parlamentar,
o projeto é de grande relevância para a Educação do País e já tramita há quatro anos no
Congresso Nacional. “A discussão a respeito
do Fundo Nacional Pró-Leitura é ainda mais
antiga. Na Colômbia, país que copiou integralmente a nossa proposta, o Fundo já é
uma realidade”, ressaltou.
Motta destacou que a proposição possui
algumas questões que devem ser debatidas
de forma ampla entre os governos federal,
estaduais e municipais, parlamentares, entidades ligadas à educação e à leitura e educadores de modo geral, principalmente no
que diz respeito à gestão do fundo.

Governadores do Nordeste discutem
propostas prioritárias para a Região

Com a presença de governadores dos
nove estados da Região, a Bancada do Nordeste fez na quarta-feira (15) seu primeiro
encontro sob a coordenação do deputado Júlio César (PSD-PI). O evento contou
também com a presença do ministro das
Cidades, Gilberto Kassab. Os participantes
da reunião apresentaram propostas que
tramitam no Congresso Nacional de interesse do Nordeste, abrindo espaço para
posicionamentos dos governadores sobre
diversos temas, desde a PEC do Fundo Nacional de Irrigação à de Regulamentação
do Comércio Eletrônico, passando pelo
pré-sal e Código de Mineração.
Durante o encontro, o deputado Domingos Neto (CE), líder do PROS, entregou
aos governadores cópia de projeto de lei
de sua iniciativa (PL 730/15), que estabelece diretrizes para formação de consórcios
públicos entre União, estados e municípios
visando à aquisição, custeio e uso de má-

quinas perfuratrizes de poços artesianos.
O deputado Rafael Motta (PROS-RN),
também presente ao encontro, destacou
temas que mereceram atenção especial
no evento, como a transposição do rio São
Francisco e ações que visam diminuir os
efeitos da seca. Segundo o deputado Antonio Balhmann (PROS-CE), outro assunto
discutido foi o Plano Nacional de Irrigação.
A Bancada do Nordeste reúne 151 deputados e 27 senadores dos nove estados.
No encontro, o governador da Bahia, Rui
Costa, fez uma exposição dos principais
projetos de interesse do Nordeste que tramitam no Congresso Nacional e pediu agilidade nas votações, entre eles o Código de
Mineração. O governador do Ceará, Camilo
Santana, informou que no dia 8 de maio
os governadores estarão reunidos com o
ministro Mangabeira Unger, da Secretaria
de Assuntos Estratégicos, para discutir um
projeto para a Região.

O FNPL tem como objetivo apoiar a produção, a edição, a distribuição e a comercialização de livros. O fundo servirá também
para estimular a produção intelectual de escritores e autores brasileiros, tanto de obras
científicas quanto culturais. Outros objetivos do projeto são “propiciar os meios para
fazer do Brasil um grande centro editorial;
ampliar a exportação de livros nacionais; e
apoiar programas, em bases regulares, para
a exportação e venda de livros brasileiros
em feiras e eventos internacionais”. O fundo
dará preferência ao financiamento da modernização e da expansão do sistema bibliotecário público e de projetos de incentivo à
leitura, além de servir para apoiar programas
de ampliação do número de livrarias e de
pontos de venda de livros.

Carimbão é contra
redução da maioridade
A maioria dos parlamentares da comissão especial criada para discutir a redução da maioridade penal de 18 para
16 anos já se manifestou favoravelmente
à mudança. Dos 27 integrantes, 20 defenderam publicamente a PEC 171/93.
O deputado Givaldo Carimbão (PROSAL), porém, acredita que a proposta “não
deve prosperar, tendo em vista a falta de
condições mínimas no sistema carcerário
para abrigar jovens infratores e posteriormente reinseri-los na sociedade”.
O deputado explica que a falta de recurso, estrutura e condições apropriadas
nas prisões podem potencializar ainda
mais a criminalidade entre os jovens.
“As cadeias brasileiras são faculdades do
crime. Não podemos deixá-los a própria
sorte, junto com criminosos perigosos”,
diz o parlamentar. Carimbão destacou
que, atualmente, o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) prevê seis medidas educativas, sendo elas: advertência,
obrigação de reparar o dano, prestação
de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. (Com
informações do PROS Nacional)
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