INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PARTIDO REPUPLICANO DA ORDEM SOCIAL

ANO II - Nº 16 ABRIL DE 2015

Hugo Leal ressalta a importância do Maio Amarelo
O mês de maio
será dedicado ao movimento Maio Amarelo, evento internacional de mobilização e
conscientização para
a redução de acidentes e convivência de um trânsito mais
seguro. O objetivo é chamar a atenção da
sociedade para o alto índice de mortes e
feridos do trânsito. O deputado Hugo Leal
(PROS-RJ), autor da Lei Seca e envolvido
nas lutas relacionadas à segurança viária,
afirmou que é preciso que todos estejam
unidos para conseguir diminuir as vítimas

nas estradas. “Vamos reverter esse quadro,
para isso teremos ações educativas, esportivas e culturais. Vamos iluminar de amarelo os principais monumentos do País para
mostrar que estamos alerta”, disse.
Para o deputado, a conscientização é a
maior arma para mudar a realidade do trânsito. “O mais importante é avaliarmos nosso
comportamento em trânsito para que possamos entender que fazemos sim, parte do
problema, mas também da solução. O mês
de maio tornou-se para nós a hora da mobilização”, acrescenta.
A escolha do mês de maio é motivada
pela proposta da ONU quando decretou,

em 11 de maio de 2011, a Década de Ação
para Segurança no Trânsito. A intenção do
movimento é colocar em pauta a segurança viária e mobilizar toda a sociedade para
discutir o tema, engajar o público-alvo em
ações e divulgar informações.
A marca que simboliza o movimento, o laço na cor amarela, segue a mesma
proposta de conscientização já idealizada e
bem-sucedida, adotada pelos movimentos
de conscientização no combate ao câncer
de mama, ao de próstata e, até mesmo, às
campanhas de conscientização contra o
vírus HIV – a mais consolidada nacional e
internacionalmente.

Deputado destaca prioridade à segurança dos voos

Durante a audiência na Comissão
de Viação e Transporte, na terça-feira
(28), sobre a proposta que regulamenta
a profissão de aeronauta (Projeto de Lei
8255/14), o deputado Hugo Leal ressaltou que a grande preocupação dos parlamentares é com a questão da segurança
dos voos. “Isso já é consenso entre nós,
agora o que falta definir é de que forma
iremos adequar essa questão à realidade
da classe”, afirmou. O parlamentar também destacou o papel fundamental da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
nos ajustes da proposta. “Como agência
reguladora, a Anac pode analisar os limites que podem ser impostos em pontos
importantes, como a questão da fadiga,
por exemplo”.
A proposta amplia os direitos dos tripulantes (pilotos, copilotos, comissários

e mecânicos de voo) no que diz respeito
a folgas, jornada de trabalho e remuneração. Segundo o texto, o número mínimo
de folgas mensais aumentaria de 8 para
12. Já a carga horária de trabalho total
do tripulante não excederia as 44 horas
semanais. Existe consenso entre empregados e patrões em relação à maior parte
do texto, mas não há acordo sobre a tabela de jornada e o limite de folgas.
Segundo o presidente da Associação
Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo
Sanovicz, a proposta gerará um custo de
R$ 2 bilhões, somando o que se acresce
de gastos às empresas aéreas e o que se
perde de rentabilidade pela inviabilização de alguns voos.
Para os aeronautas e também para a

presidente da Comissão de Viação e relatora da proposta, deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ), os custos alegados pelas
empresas não podem ser determinantes
na discussão. A proposta, segundo os
aeronautas, aumentará a segurança dos
voos no Brasil, onde vigora uma lei desatualizada sobre o assunto (a Lei 7.183, de
1984). A categoria focou o debate na redução do cansaço de tripulantes, caso as
mudanças propostas sejam implementadas. O especialista em Gerenciamento do
Risco da Fadiga na Aviação, Raul Bocces,
chamou a atenção para acidentes fatais
causados pela fadiga de pilotos. “Uma
pessoa acordada há 17 horas apresenta
o mesmo nível de alerta de uma pessoa
embriagada”, disse.

Câmara debaterá ferrovias
A Comissão de Viação e Transportes aprovou requerimento do deputado Hugo
Leal para a realização de audiência pública a fim de debater as campanhas de segurança nas ferrovias brasileiras. “O cuidado com a segurança no trânsito deve ser
uma preocupação constante e o número de acidentes nas ferrovias brasileiras é
preocupante”, afirmou.
Segundo o parlamentar, mais de 60% dos acidentes ferroviários acontecem em
cruzamentos, e a imprudência e o descuido de motoristas e pedestres estão entre
as principais causas. “As campanhas de segurança nas ferrovias para educação da
população são uma demanda urgente, que devem ser abraçadas pelo poder público e pelas concessionárias”.
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Leônidas Cristino apresenta medidas que adotou
como prefeito de Sobral na área de educação
Em audiência pública na Comissão
de Educação, com o ministro-chefe da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger, o deputado Leônidas
Cristino (PROS-CE) afirmou que implantar as ações desenvolvidas pelo governo
federal para alcançar os objetivos do
Brasil uma “Pátria Educadora” não será
tarefa fácil e que um dos grandes desafios será convencer o País da necessidade das mudanças. “Se conseguirmos
isso, já resolvemos uma parte do problema”, afirmou.
Durante o debate, Leônidas Cristino
informou que, como prefeito de Sobral
(CE), adotou algumas medidas que contribuíram para melhorar a educação do
município, como por exemplo, a formação continuada dos professores, o fortalecimento da gestão escolar, a adoção
de práticas rigorosas na avaliação dos
alunos e a infraestrutura de qualidade
das escolas.
“Na minha avaliação, acredito que o
Brasil deve seguir com as propostas do

governo federal e que desta forma possamos oferecer uma educação de qualidade e um futuro melhor para os nossos
jovens e para as nossas crianças”, disse
Segundo o parlamentar, o município
obteve nota 7,8 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “O ensino de qualidade em Sobral abrange todos os bairros, não apenas os locais mais
nobres. Esse avanço não se consegue da
noite para o dia. É preciso de tempo e,
acima de tudo, convicção, só assim os objetivos podem ser alcançados”, destacou.
Roberto Mangabeira recebeu da presidente Dilma Rousseff a tarefa de apresentar uma proposta preliminar para a
educação, dentro do conceito de “pátria
educadora” lançado pelo governo federal. Segundo ele, as propostas de mudança radicais no sistema de educação
nacional, fazem parte de uma tarefa da
secretaria de traçar uma “agenda de desenvolvimento nacional para o pós-ajuste
fiscal”. O ministro defendeu um currículo
menos abrangente e com mais profundidade. “É uma maneira de desenvolver as

capacitações analíticas. Aprende-se criticando e criando”, explicou. “Profundidade
conta mais que abrangência. Temos que
enxugar o currículo.” Ele propôs um currículo que respeite os talentos individuais.
Mangabeira também sugeriu a extensão do período escolar, além do aumento
da qualidade do ensino, e para isso ele
sugere uma nova divisão dos recursos
e das atribuições dos entes federativos,
em especial a transferência de recursos
dos lugares mais ricos para lugares mais
pobres. Ele admite a criação de um novo
fundo para isso.

Ronaldo Fonseca defende urgência a projeto que
exige nível superior para Polícia Civil do DF
DF. É o resultado do trabalho feito por tigiar a atividade policial é um dever do
parlamentares, sindicato e por todos os Estado brasileiro”, disse o deputado João
agentes que lutaram para que esse texto Campos (PSDB-GO). Com a aprovação do
chegasse até aqui”, afirmou.
regime de urgência, o texto deverá enDeputados de diferentes partidos trar na pauta do Plenário a partir de 5 de
discursaram a favor da proposta. Poli- maio.
ciais civis comemoraram
cada discurso da galeria
do Plenário. A deputada
Ronaldo Fonseca espera tirar da pauta de votações da
Erika Kokay (PT-DF) tam- CCJ o PL 398/15, que institui o sistema eleitoral majoritário
bém defendeu a votação nas eleições para as câmaras municipais nos municípios
da urgência. “O projeto é com mais de 200 mil eleitores. “Há uma comissão especial na
urgente para o Distrito Câmara discutindo a reforma política, portanto não cabe à
Federal porque corrige CCJ atropelar as discussões dessa comissão para alterar o sisuma injustiça”, disse. Se- tema eleitoral”, argumentou. No mérito, o deputado é congundo ela, a Polícia Ci- trário ao sistema majoritário para o legislativo. “Apenas convil do Distrito Federal é sidero necessário se criar um limite mínimo de votos para
“irmã” da Polícia Federal, que um candidato conquiste uma vaga na Câmara Federal,
mas não tem assegurada nas assembleias ou câmaras municipais”, argumentou.
essa atribuição. “Pres-

Sistema eleitoral na CCJ

O deputado Ronaldo Fonseca (PROSDF) defendeu em Plenário a aprovação
do regime de urgência para o Projeto
de Lei 8078/14, do Poder Executivo, que
transforma em cargos de nível superior
os cargos de Polícia Civil do Distrito Federal. “Essa proposta é um reconhecimento do trabalho desses profissionais.
O Executivo cumpre agora uma promessa feita a todos nós da bancada do
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Resolução da Aneel sobre iluminação prejudica os
municípios, argumenta Domingos Neto
O líder do PROS, deputado Domingos Neto (CE), considerou um “alívio
para os municípios” a aprovação, na terça-feira (28), pelo Plenário, do Projeto de
Decreto Legislativo (PDC) 1428/13, do
deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP),
que susta resolução da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) sobre iluminação pública. O texto da Aneel repassa
aos municípios a elaboração de projeto,
a implantação, expansão, operação e
manutenção das instalações de iluminação pública. Segundo Domingos Neto,
os municípios brasileiros, especialmente
os pequenos, portanto cerca de 4 mil,

não têm como arcar com esse custo.
Ao orientar a votação da matéria em
Plenário, o deputado ressaltou que a
Confederação Nacional dos Municípios
(CNM), a Frente Nacional de Prefeitos e
as associações de prefeitos esperavam
que o Plenário derrubasse a resolução,
“que só beneficia as concessionárias,
pois essas têm interesse em jogar para
a responsabilidade municipal os processos que não são lucrativos, como o de
iluminação pública”. A matéria, aprovada
na forma de uma emenda do deputado
Andre Moura (PSC-SE), será votada ainda
pelo Senado.

Aprovado projeto sobre crime de pichação
O Plenário da Câmara aprovou o Projeto de Lei 985/15, do deputado Domingos Neto, que muda a pena para o crime de
pichação ou degradação de edificação ou monumento urbano. Como o projeto tramita em conjunto com o PL 3187/97, do
Senado, a matéria voltará àquela Casa para nova análise. De acordo com o texto aprovado pela Câmara, que inclui emenda do
deputado Alessandro Molon (PT-RJ), a pena prevista na lei sobre condutas lesivas ao meio ambiente (Lei 9.605/98), de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, passará a ser de prestação de serviços à comunidade por até cinco meses. O texto original do PL
985/15 dobrava a pena atual e estabelecia que o condenado perderia os benefícios sociais de diversos tipos, entre os quais os
do Bolsa Família. Para Domingos Neto, a pichação é uma porta de entrada para crimes mais graves, por isso a defesa de penas
mais rígidas e, inclusive, ampliadas em caso de dano ao patrimônio público.

Pará deverá ser beneficiado com
mais 74 agências do INSS

Em resposta a questionamento feito pelo deputado
Beto Salame (PROS-PA), o ministro da Previdência Social,
Carlos Eduardo Gabas, informou que o estado do Pará
será beneficiado com mais
74 agências do INSS. Para o
parlamentar, a mudança do
pagamento do seguro defeso
prevista na MP 665/14, que
deixa de ser feito pelo Ministério do Trabalho e passa a ser
feito pelo Instituto Nacional do
Seguro Nacional (INSS) é preocupante, uma vez que as agências existentes atualmente não
conseguem atender todos os

segurados. “É importante que
o ministério apresente um planejamento de como o atendimento aos pescadores artesanais será feito. Porque pelo que
sabemos, hoje existem mais de
50 mil desses trabalhadores e
as agências do estado não vão
conseguir atender a todos”,
disse Beto Salame.
O ministro participou de
audiência pública na Comissão de Integração Nacional,
Desenvolvimento Regional e
da Amazônia para debater as
mudanças no recebimento
do seguro defeso pelos pescadores. O benefício, no valor
de um salário mínimo, é pago
nos período de reprodução
das espécies, quando a pesca
é proibida.
As alterações previstas na
medida trazem requisitos mais
rígidos para acesso ao benefício, especialmente na comprovação da condição de pescador profissional que exerce a
atividade de forma artesanal.
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Comissão debaterá atividade
turística no Rio Grande do Norte
A Comissão de Turismo
aprovou na terça-feira (28)
requerimento do deputado
Rafael Motta (PROS-RN) que
solicita a realização de um
seminário em Natal, para tratar sobre questões relacionadas ao desenvolvimento da
atividade turística do estado
potiguar. Motta destacou a
importância do setor para a
economia do estado. “O seminário proposto é de grande
relevância, visto que o turismo é uma das principais atividades econômicas do Rio
Grande do Norte e constitui a
sua maior fonte de emprego
e renda”, afirmou. O turismo,
informou o parlamentar, gera
atualmente mais de 100 mil
empregos no RN e possui 54
atividades ligadas diretamente ou indiretamente à atividade. O presidente da comissão,
deputado Alex Manente (PPSSP), também lembrou que
a capital potiguar é um dos
principais polos turísticos do

Brasil.
Rafael Motta propôs que
sejam convidados para a audiência o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves;
o presidente da Embratur,
Vicente José de Lima Neto; o
secretário estadual de Turismo do Rio Grande do Norte,
Ruy Gaspar; a presidente da
Empresa de Promoções Turísticas do RN, Ana Maria Costa;
o secretário de Turismo de Natal, Fernando Bezerril; o presidente da Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis do RN,
Enrico Fermi Torquato; e a presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens do
RN, Diassis Rosado Holanda.
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Problemas renais estão entre as principais causas
de morte de portadores de deficiência

Em audiência na Comissão de Defesa
dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
realizada na quarta-feira (28) por sugestão
do deputado Dr. Jorge Silva (PROS-ES), o
presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional Distrito Federal, Aderivaldo
Cabral Dias Filho, informou que o Brasil não
possui um único protocolo para prevenção
e tratamento de problemas urológicos em
pessoas portadoras de deficiência. E os problemas renais e de bexiga estão entre os
que mais levam à internação e morte dessa
parcela da população – especialmente mo-

tivadas por graves infecções bacterianas e
insuficiência renal.
O especialista informou que os países
que apresentam os melhores resultados na
prevenção e tratamento de doenças urológicas em deficientes são os que seguem
protocolos muitas vezes extremamente
simples. Ele propôs, inclusive, que a sistematização usada pela Inglaterra inspire
os gestores brasileiros nessa questão. Até
a década de 1960, disse o urologista, as
doenças renais eram a primeira causa de
morte das pessoas com lesão de medula

Subcomissão vai acompanhar
resultados da Operação Zelotes da PF

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados criou uma subcomissão para
acompanhar os resultados da Operação
Zelotes, da Polícia Federal. A operação
investiga denúncia de que empresas,
escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos e conselheiros
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) manipulavam julgamentos para reduzir a cobrança de
impostos.
O Carf é uma instância administrativa de reclamação dos contribuintes
contra as autuações da Receita Federal.
Segundo a Polícia Federal, a sonegação
fiscal está estimada em R$ 19 bilhões,

mais de três vezes o que foi apurado
até agora na Operação Lava Jato.
O presidente da subcomissão, deputado Valtenir Pereira (Pros-MT), afirmou que a mídia deu pouca atenção
à Operação Zelotes. “É um caso muito
mais grave do que o da Lava Jato, mas
não caiu na graça da grande imprensa,
da opinião pública. A Operação Zelotes
é muito maior em relação aos prejuízos que estão sendo dados aos cofres
públicos. É dinheiro que está deixando
de entrar”, declarou. Valtenir Pereira
disse que, em um primeiro momento,
o grupo não quis sugerir a criação de
uma comissão parlamentar de inquérito (CPI), pois já existem muitos requerimentos de criação de CPIs na Mesa da
Câmara e há um limite de cinco.
O relator da subcomissão, deputado Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que
a ideia é ajudar na investigação porque
os pedidos do Ministério Público de
prisão preventiva têm sido negados
pela Justiça e não foi autorizada a quebra de sigilo do processo. Valtenir disse
que um dos resultados da subcomissão
poderá ser a elaboração de projetos de
lei que aumentem as punições contra
sonegadores.

ou cerebral. Atualmente, após a adoção de
protocolos de procedimentos e principalmente depois da revolução do cateterismo
intermitente limpo, tais doenças caíram
para quarto lugar em causas de óbito. O cateterismo intermitente limpo, que é o uso
de sonda para esvaziar a bexiga, reduziu de
70% para 6% o índice de infecções urinárias
nos portadores de deficiências.
A deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP)
destacou que quem tem deficiência “sabe
como é caro fazer xixi”. “Temos que comprar sonda, fralda, água boricada, pagar
alguém para ajudar, tudo isso para esvaziar
a bexiga”, disse. Mara e a deputada Carmen
Zanotto (PPS-SC) sugeriram que a comissão faça uma indicação ao Ministério da
Saúde para estabelecer norma que permita a distribuição gratuita de sondas. Para o
deputado Dr. Jorge Silva, a audiência foi de
extrema relevância para a comissão levar
ao ministério sugestões de protocolos que
podem ser ad otados para a questão.

Miro Teixeira defende
foco no menor preço em
pregões eletrônicos

Durante audiência pública na Comissão
de Finanças e Tributação que discutiu a utilização de programas de computador para
a oferta de lances automáticos em pregões eletrônicos, o deputado Miro Teixeira
(PROS-RJ) ressaltou que o mais importante a ser considerado em uma licitação é o
menor preço, independente se a oferta
está sendo feita por um ser humano ou por
um “robô”. “Eu sou a favor de todo tipo de
tecnologia. Esses programas podem até ser
utilizados, mas eu não acredito que Itaipu,
por exemplo, tenha sido construída por
lances feitos desta forma”, afirmou.
Para o secretário de logística e tecnologia da informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, Cristiano
Rocha Heckert, um dos problemas da utilização de softwares desenvolvidos para
dar lances automaticamente é a quebra da
isonomia.
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