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Domingos Neto defende a valorização
das carreiras jurídicas de Estado

O líder do PROS, deputado Domingos
Neto (CE), defendeu em Plenário a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 443/09, que vincula os salários da
Advocacia-Geral da União, de delegados e
procuradores aos pagos aos ministros do
Supremo Tribunal Federal. No entanto, para
o parlamentar, não cabe incluir as carreiras
da Receita Federal na proposta que trata
especificamente de carreiras jurídicas. Essa
inclusão está prevista em emendas apre-

sentadas ao texto que foram destacadas
para votação na última terça-feira (11). “A
Câmara não tem nenhum interesse em
patrocinar uma divergência entre carreiras
tão importantes para o País como são as da
AGU e do Fisco, mas vamos deixar a análise
dos salários da Receita para a PEC 391, que
contempla exatamente essa questão”, disse,
ao ressaltar a importância dos auditores da
Receita neste momento de ajustes tributários no País.

Domingos Neto lembrou que a vinculação dos defensores públicos foi recentemente aprovada pelo Congresso. Ele avalia
que é mais do que justo assegurar a paridade entre os defensores, que muitas vezes
agem contrariamente aos interesses da
União, e profissionais da AGU, que defendem o Estado.
Vício de iniciativa
O deputado reafirmou, porém, que vê
um vício de iniciativa nas propostas que
preveem a vinculação salarial com o STF.
“Não é o caso de se usar o instrumento da
PEC para constitucionalizar o que não precisa estar na Constituição”, argumentou.
Para ele, também é preciso rever projetos
que autorizam o Congresso Nacional a gerar despesas para estados e municípios. Os
destaques ao substitutivo da PEC 443/09
não foram aprovados nesta noite por não
terem atingido o quorum mínimo de 307
votos - o resultado da apreciação dos destaques foi de 269 a 185 votos. As carreiras da
Receita Federal, portanto, não foram incluídas no texto.

Homenagem a Eduardo Campos
Em sessão solene de homenagem ao ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, cuja morte completou um ano no último
dia 13, o deputado Domingos Neto manifestou seu apreço à família e ao PSB. Ao cumprimentar Renata Campos, viúva de Eduardo,
o parlamentar relembrou sua trajetória política pessoal, sempre com fortes ligações com o homenageado. Domingos disse manter
vínculos com o PSB, partido do homenageado, devido às características de Eduardo em construir relações sólidas, alicerçadas na habilidade de entender os amigos e filiados, “de quem não esquecia mesmo com todas as funções do cargo de governador. Sua partida foi
uma perda irreparável para o Brasil”, declarou.

Vicente Arruda toma posse como deputado federal
Eleito pelo PROS do Ceará, Vicente
Arruda tomou posse como deputado
federal na Câmara dos Deputados. O
parlamentar assume o mandato após a
confirmação da saída do deputado Antonio Balhmann (PROS-CE), que assumiu
a Assessoria de Assuntos Internacionais
do governo do estado.
Após a posse, Vicente Arruda informou que pretende retomar sua atuação
na Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania. “Pelo fato de o Direito ser
a minha área de formação e por eu ter
construído minha carreira profissional

voltada às questões jurídicas, a CCJ é
nesta Casa o melhor ambiente para colaborar com minha experiência e meu
conhecimento”, afirmou.
Em seu sexto mandato, Vicente Arruda é advogado, cientista político e jornalista. É coautor de diversas propostas
de emenda à Constituição, entre elas a
PEC 45/07, que introduz impostos seletivos na competência federal e estadual,
pago ao Estado consumidor, por meio
da substituição tributária, sem oneração
para as exportações. Diplomou-se em
Ciências Jurídicas e Sociais pela Facul-

dade de Direito do Ceará (1948-1952) e
é pós- graduado em Ciências Políticas
e Administração pela Universidade de
Harvard-EUA.
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Leônidas Cristino
Professora indicada por Rafael Motta
proibição de uso
vence prêmio Darcy Ribeiro de Educação apoia
de eletrônicos em sala

Por indicação do deputado Rafael
Motta (PROS-RN), a professora Débora
Seabra foi eleita na quarta-feira (12) uma
das três vencedoras do Prêmio Darcy Ribeiro, concedido pela Comissão de Educação da Câmara. Potiguar, com 33 anos,
Débora se tornou a primeira docente no
Brasil portadora da síndrome de Down.
Atualmente, é professora-auxiliar do Ensino Fundamental da Escola Doméstica,
em Natal.
Ao defender a premiação, Rafael Motta informou que a trajetória de
destaque de Débora Seabra começou
quando ela se formou, há dez anos, no
magistério da Escola Estadual Professor
Luis Antônio, com estágio na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Por sua atuação, bravura e perseverança, disse o deputado, ela se tornou um
exemplo em todo o País e teve sua história contada por diversos veículos da
mídia nacional e internacional.
Débora, que sempre estudou na rede
regular de ensino, foi convidada a proferir palestra sobre sua história na sede da
Organização das Nações Unidas (ONU)
e, recentemente, lançou o livro “Débora
Conta História”, no qual reúne fábulas

infantis cuja moral evidencia o direito
de ser diferente. Pouco depois de enunciado o resultado da premiação, Rafael
Motta afirmou que o prêmio reconhece
o exemplo de uma jovem “que rompeu
todas as barreiras na sua vida e que busca trazer educação todos os dias aos
brasileiros”. “Débora Seabra tem um pequeno detalhe, uma falha cromossômica que criou muitos problemas em sua
vida. Mas vemos aqui o reconhecimento
a uma jovem que ama a educação, que
nunca estudou em uma escola especial
e, mesmo assim, superou todas as dificuldades”, ressaltou.

CPI dos Crimes
Cibernéticos

Na Comissão de Educação, o deputado
Leônidas Cristino (PROS-CE) apresentou
parecer favorável ao Projeto de Lei 104/15,
de autoria do deputado Alceu Moreira
(PMDB-RS), que proíbe o uso de aparelhos
eletrônicos portáteis nas salas de aula das
escolas de níveis básico e superior. O texto
prevê que o uso do celular só será permitido quando inserido no desenvolvimento
de atividades didático-pedagógicas e devidamente autorizado pelos professores ou
corpo gestor.
Leônidas Cristino defendeu a proposta
ressaltando que o processo de aprendizagem não pode se perder dentro da sala de
aula por situações e interrupções alheias ao
desenvolvimento das atividades escolares.
“O uso de telefones celulares e aparelhos
eletrônicos não é prejudicial apenas por
interromper processos cognitivos, concentração e atividades pedagógicas. Eles
também podem facilitar a cola em testes
e avaliações, desestimulando o aprendizado e o estudo”, explicou. Segundo o parlamentar, já existem em alguns estados leis
que versam sobre a mesma matéria sendo
implementadas e resolvendo o problema.
“Com o celular, o aluno acaba não prestando atenção na aula”, justificou Leônidas.
Para o deputado Sérgio Vidigal (PDTES), que apresentou voto em separado, a
proposta tenta regulamentar uma competência que é própria de cada estabelecimento educacional ou dos respectivos
sistemas de ensino. O deputado Celso Jacob (PMDB-RJ) solicitou pedido de vista ao
projeto. Com isso, a proposta deverá voltar
à pauta de votação da comissão após duas
sessões do Plenário.

O deputado Rafael Motta foi indicado
sub-relator da CPI de Crimes Cibernéticos na área que investigará crimes contra
crianças e adolescentes, especialmente
os fatos ligados à pedofilia. Rafael Motta sugeriu à presidente da CPI, Mariana
Carvalho (PSDB-RO), e ao relator-geral,
Esperidião Amin (PP-SC), que também se
investigue a divulgação de imagens de
pessoas acidentadas e de cenas de violência extrema.
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Leia nosso informativo
no seu celular
Para acessar o informativo
da Liderança do PROS no
seu smartphone, instale
um leitor de QR Code e fotografe o imagem ao lado.
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Dados do Registro Civil Nacional devem
ser compartilhados, avalia Hugo Leal
Em audiência sobre a criação do Registro
Civil Nacional (RCN), na terça-feira (11), com
o ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, o
deputado Hugo Leal (PROS-RJ) alertou para a
necessidade de compartilhamento dos dados
que estão sendo coletados pelo Tribunal Superior Eleitoral com os sistemas de segurança do
País. Para o parlamentar, a criação de um registro único é louvável, porém é preciso assegurar o acesso das informações ao Ministério da
Justiça e à Polícia Federal. “O desafio é montar
uma base de dados única. Costumo dizer que,
se o crime é organizado é porque o sistema de
segurança é desorganizado. Sem uma lógica nacional de identificação, não há como se
construir uma inteligência na área de segurança”, argumentou Hugo Leal.
O tema foi debatido pela comissão especial
criada para analisar o Projeto de Lei 1775/15. O
texto estabelece que as informações acumuladas pela Justiça Eleitoral por meio da identificação biométrica de eleitores servirão de ponto
de partida para a criação do RCN, que poderá
futuramente substituir o título de eleitor e reunir diversos dados oriundos de outros órgãos
do Poder Público.
O PL 1775 é uma iniciativa do Executivo e
do TSE e tem como objetivo integrar as informações da Justiça Eleitoral com o banco de
dados do Sistema Nacional de Informações de

Câmara autoriza
empréstimo de celular
quando em conserto

Registro Civil (Sirc), que é administrado pelo
Executivo. A ideia da proposta é atribuir a cada
brasileiro um número de RCN, por meio de
um documento com fé pública e validade em
todo território nacional, dispensando a apresentação dos documentos que lhe deram origem ou que nele tenham sido mencionados.
A proposta também determina que a Justiça
Eleitoral garantirá ao Poder Executivo (federal,
estadual, distrital e municipal) acesso à base de
dados do RCN, de forma gratuita, exceto quanto às informações eleitorais.
Em resposta a Hugo Leal, Afif Domingos
assegurou que as informações serão compartilhadas. “O Executivo e o Judiciário, com o RCN,
tornam-se sócios, cada um com sua responsabilidade para disponibilizar os dados do cidadão aos órgãos que demandarem, dentro de
suas atribuições”, explicou, acrescentando que
seria um desperdício ver todo o esforço do TSE
servindo apenas para efeito de eleição.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou proposta de autoria do deputado Hugo
Leal que garante ao consumidor o
direito de receber outro telefone celular sempre que deixar seu aparelho na
assistência técnica autorizada durante
o prazo de garantia. Como tramitava
em caráter conclusivo, a proposta segue direto para análise do Senado.
Pelo texto, elaborado pela Comissão de Defesa do Consumidor
da Câmara, o aparelho emprestado
deve permitir, no mínimo, receber e
fazer chamadas, assim como receber
e enviar mensagens. Em seu texto (PL
652/11), Hugo Leal previa a substituição imediata do celular que apresentasse defeito. O relator da proposta
na CCJ, deputado Paes Landim (PTBPI), modificou o texto apenas para
adequar sua linguagem ao processo
legislativo, e criticou a classificação
do celular como “produto essencial”,
como estava previsto em um dos projetos apensados.

Dr. Jorge Silva comemora redução de homicídios no ES

O deputado Dr. Jorge Silva (PROS-ES)
apresentou, em Plenário, dados da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo
apontando que a cidade de Vitória registrou,
em junho deste ano, o menor número de
homicídios desde 2001. Foram duas mortes
nesse mês, e 34 em todo o primeiro semestre
de 2015, o que significou uma redução de
50% em comparação ao mesmo período de
2014.
Alguns fatores foram decisivos para essa
mudança, apontou o parlamentar. Entre eles,

o fato de a série histórica estar baseada, de
15 anos para cá, em estatísticas da própria
secretaria, a partir de critérios próprios e mais
precisos. Antes disso, lembrou Dr. Jorge Silva,
os homicídios cometidos na capital eram
computados pelo DataSUS, “que redundava
em números incorretos para avaliação”. Com
a nova sistemática, o número de crimes é calculado no local da ocorrência, e não no local
do atendimento da vítima.
Além da nova metodologia, o deputado
também apontou a recomposição do efetivo
das polícias Militar e Civil, a melhoria nas condições de monitoramento e avaliação de indicadores de desempenho, além da concentração mais racional da atividade policial por
território de maior ocorrência. Ele destacou
ainda o trabalho de prevenção realizado em
conjunto com a Guarda Municipal de Vitória,
e a parceria com o Judiciário e o Ministério
Público estaduais, no sentido de acelerar os
inquéritos e a expedição de mandados de
busca e prisão.
“Os bons resultados não se limitaram à
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capital. O estado também registrou o índice
mais baixo de homicídios desde o primeiro
semestre de 2001, o que significa uma redução de 15% em relação ao mesmo período
no ano passado”, informou Dr. Jorge.
O deputado destacou ainda o Projeto
Ocupação Social, que investe na ocupação
dos jovens entre 15 e 25 anos, que não trabalham nem estudam, nas periferias das
cidades. Dados da Secretaria de Ações Estratégicas do estado mostram que 40% das
vítimas de homicídios pertencem a essa faixa
etária, sendo que a maior parte dela permanece fora da escola. O objetivo do programa
é gerar oportunidades e reverter o quadro de
vulnerabilidade social.
No médio prazo, avaliou, a taxa capixaba
de homicídios poderá chegar aos níveis considerados menos preocupantes pelas organizações internacionais, que gira em torno de
10 para cada 100 mil. “Não tenho dúvida de
que a combinação de atitudes conscientes
e previdentes mostrou-se decisiva na guerra
contra o crime que se trava no estado”, disse.
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Petrobras confirma investimento de
R$ 400 bilhões nos próximos quatro anos

O chefe de gabinete da Presidência da
Petrobras, Armando Toledo, afirmou na
quarta-feira (12) que está mantida a projeção de investimento de R$ 400 bilhões
pela empresa nos próximos quatros anos.
“É mais do que a soma de investimentos
de todos os estados do País”, destacou,
em audiência realizada pelo Fórum Permanente de Debates da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara. O fórum, criado a partir de requerimento do deputado Valtenir Pereira
(PROS-MT) e composto de trabalhadores,
empresários e integrantes do governo,
busca construir alternativas aos impactos negativos da Operação Lava Jato, da
Polícia Federal, na atividade econômica
nacional.

“Mesmo de forma enxugada, a Petrobras vai investir muito dinheiro, que
vai ser distribuído de forma correta, sem
superfaturamento ou propina; o dinheiro
vai ser aplicado nas finalidades e isso gera
um resultado fantástico”, disse Toledo. Segundo ele, corrigir os motivos que causaram a “desgraça” na empresa é “problema
do Ministério Público, da Polícia Federal e
da Justiça”.
De acordo com Toledo, a Petrobras
vai buscar parcerias, inclusive com outros
países interessados, para ajudar a alcançar os objetivos da empresa. “Nem todos
os objetivos anteriormente desenhados
serão levados adiante, porque alguns
projetos precisam de muito dinheiro”,
observou. Conforme ele, a ideia é focar

na exploração, produção, refinamento e
distribuição de petróleo.
Na avaliação de Valtenir Pereira, a
Operação Lava Jato está “passando o Brasil a limpo”, mas está causando impacto
negativo na economia e no emprego. “As
empresas da indústria naval, por exemplo – estratégicas para a economia e para
o emprego –, estão sendo fortemente
afetadas”, explicou.
O chefe da Coordenadoria de Conteúdo Local da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), Marco Túlio Rodrigues, por sua
vez, afirmou que a produção de óleo no
Brasil tem perspectiva de grande crescimento ao longo dos próximos cinco
anos. Ele observou, porém, que o setor
está perdendo seu capital humano, com
a demissão de diversos especialistas neste momento.
Marco Rodrigues reforçou que um dos
grandes potenciais de crescimento econômico, especialmente no que se refere ao
conteúdo local, é o de reparos e manutenção. Segundo informou, há no Brasil cerca
de 55 sondas e 480 embarcações de apoio
que praticamente não trabalham com
conteúdo local, exceto no setor de serviços, mas que precisam de manutenção e
reforma permanentes. “E é nesse tipo de
serviço que podemos fortalecer o fornecimento de conteúdo local”, explicou.

Comissão de Trabalho aprova pareceres de Ademir Camilo
Relatórios do deputado Ademir Camilo
(PROS-MG) foram aprovados na quarta-feira(12) pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Entre eles, está
o parecer favorável ao Projeto de Lei (PL)
3269/12, do Senado, que prevê a concessão
do seguro-desemprego aos músicos, artistas e técnicos em espetáculos de diversões.
Ao defender a aprovação da matéria,
Camilo ressalta que, ainda que os números sejam imprecisos, os trabalhadores em
questão - cerca de 65 mil trabalhadores ou
0,08% da População Economicamente Ativa – vivem frequentemente situações de
desemprego e, quando estão empregados,
muitas vezes possuem relações de trabalho
informais e de curta duração.
Como lembrou, a precariedade da condição social do artista performático e do
técnico de cena é objeto de preocupações
da Organização das Nações Unidas para
Educação e Cultura (Unesco), que mantém
programa específico para a condição social

do artista. O relatório do parlamentar aponta que as condições de trabalho peculiares
do artista dificultam sua inclusão no regime
geral do seguro-desemprego.
O texto tramita em caráter conclusivo e
ainda deve ser analisado pelas comissões de
Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJ).
Fiscal agropecuário
Outro parecer de Ademir Camilo aprovado na Ctasp foi favorável ao PL 864/11,
também do Senado, que autoriza o Poder
Executivo a acrescentar ao cargo de Fiscal Federal Agropecuário a atribuição de
inspeção sanitária do acondicionamento,
preservação, distribuição, processamento,
transporte e abastecimento de produtos
alimentares produzidos pela indústria alimentícia.
Como ressalta Ademir Camilo em seu
parecer, embora existam 65 cursos de nível
superior em Engenharia de Alimentos no
Brasil, o acesso ao cargo de fiscal agropecu-

ário é reservado a engenheiros agrônomos,
médicos veterinários, zootecnistas, farmacêuticos e químicos. “A inserção, entre as
atribuições dos fiscais federais agropecuários, da fiscalização de produtos de origem
animal e vegetal já embalados abriria a possibilidade de ocupação desses cargos por
engenheiros de alimentos”, afirmou. A matéria, que tramita conclusivamente, segue
para a Comissão de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural e
CCJ.
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