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Câmara aprova projeto de Domingos Neto que
cria consórcio para compra de perfuratrizes
O Plenário da Câmara aprovou na
quinta-feira (20) o Projeto de Lei 730/15,
de autoria do líder do PROS, deputado
Domingos Neto (CE), que autoriza municípios e outros entes federados a formar
consórcio para a compra de máquinas
perfuratrizes de poços artesianos. O custo será repartido entre os parceiros, que
dividirão entre si o uso das máquinas. O
texto segue para análise do Senado Federal.
Os consórcios serão integrados pelo
governo federal, estados e municípios.
Os municípios terão de pertencer, necessariamente, a microrregiões que atendam aos seguintes critérios: população
mínima de 50 mil habitantes na zona
rural; densidade demográfica entre cinco
e 15 habitantes/km2; e área total de no
máximo 10 mil km2.

Emenda aprovada determina que
todos os municípios do Nordeste sejam
parte do semiárido brasileiro, mas retira
a obrigatoriedade de estarem enquadrados em definição do Ministério da Integração Nacional. O relator do projeto foi
o deputado Fernando Filho (PSB-PE).
Segundo o texto, o tempo de utilização da máquina perfuratriz em cada
município consorciado será dividido em
25% para o agricultor familiar e 25% para
o médio e grande produtor. O restante
(50%) será definido pelos comitês estaduais do Programa Água para Todos.
O Plenário aprovou emendas com
novos critérios para os consórcios, que
só poderão perfurar poços artesianos depois da análise de viabilidade ambiental,
como determina a Política Nacional de
Combate à Seca.

Posse no Parlamento do Mercosul

O deputado Domingos Neto tomou
posse na segunda-feira (17) como parlamentar brasileiro no Parlamento do
Mercosul (Parlasul). Na primeira sessão
da atual legislatura, foram empossadas
as delegações do Brasil e do Uruguai.
Constituído em dezembro de 2006, o
Parlasul tem como objetivo fortalecer e
aprofundar o processo de integração regional, contemplando os interesses dos
países-membros do Mercosul - Brasil, Ar-

gentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
Destacando o protagonismo brasilero no organismo internacional, Domingos Neto disse que, “em momentos
de crise no mundo, o Bloco Econômico
tem uma importância ainda maior”. Ele
ressaltou ainda o crescimento de 50%
do comércio entre os países do Mercosul. O Brasil participa do Parlasul com 37
parlamentares, sendo 27 deputados e
10 senadores.

Além da compra de máquinas, o consórcio poderá prestar assistência técnica
e treinamento aos municípios consorciados, e também fazer estudos e pesquisas.
O consórcio vai compartilhar recursos
financeiros e tecnológicos, além de mãode-obra, serviços de manutenção e tecnologia de informação. O agricultor familiar e as pequenas comunidades serão
integralmente subsidiados. Para médios
e grandes produtores, haverá subsídio
parcial por linha de financiamento com
taxas menores.
Pichação
Este foi o segundo projeto de autoria
de Domingos Neto aprovado em Plenário nesta Legislatura. Em maio, a Câmara
aprovou o PL 985/15, que muda a pena
para o crime de pichação ou degradação
de edificação ou monumento urbano.

Líderes discutem
pauta positiva
Em reunião da base aliada na quinta-feira (20), os líderes decidiram reunir
proposições já em condições de serem
votadas com o objetivo de construir
uma pauta positiva para o País. Essa
pauta será apresentada ao Colégio de
Líderes na próxima terça-feira (25). A
ideia é reunir propostas de todos os
partidos para a construção da agenda.
Líder do PROS, o deputado Domingos Neto sugeriu pressa na tramitação
da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) II, finalizado
no Ministério da Integração e já apresentado na Câmara. Na opinião do deputado, a presidente Dilma Rousseff
“precisa se reaproximar das causas que
a reelegeram, e a PNDR vem exatamente neste sentido”.
Além da PNDR II, Domingos Neto
defendeu projetos de desburocratização que possam destravar as atividades econômicas contribuindo com a
superação da crise.
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Hugo Leal vai relatar
redução do superavit
O deputado Hugo Leal (Pros-RJ) será o
relator do projeto de lei que reduz a meta
de superavit primário deste ano (PLN 5/15).
A proposta, enviada pelo governo em julho, altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) em vigor. O texto reduz o resultado
primário do conjunto do setor público
(União, estados e municípios) de R$ 66,3 bilhões, equivalentes a 1,14% do Produto Interno Bruto (PIB), para R$ 8,7 bilhões (0,15%
do PIB) – sendo R$ 5,8 bilhões para o governo federal e R$ 2,9 bilhões para estados e
municípios.
A proposta recebeu apenas duas emendas. O líder do DEM na Câmara, deputado
Mendonça Filho (PE), quer que o governo,
além da meta de superavit primário, seja
obrigado a cumprir a projeção de resultado
nominal contida na LDO para os orçamentos fiscal e da seguridade (R$ 296,9 bilhões,
ou 5,09% do PIB). O resultado nominal
contabiliza todas as despesas do governo,
incluindo o pagamento de juros da dívida
pública, que não entra no cálculo do resultado primário. A emenda do senador Flexa
Ribeiro (PSDB-PA) propõe que a meta de
2015 seja elevada caso não haja queda de
receita.
Abatimento
Além da nova meta fiscal, o PLN 5/15
determina que o superavit poderá ser reduzido em R$ 26,4 bilhões em decorrência de
frustração de determinadas receitas. Permite ainda que a insuficiência do esforço fiscal
da União seja compensada pelos estados
e municípios, algo que nunca havia acontecido antes. Com isso, o governo poderá
fechar o ano com um deficit primário de R$
17,65 bilhões (0,3% do PIB), e ainda assim
terá cumprido o resultado previsto na LDO.

Ronaldo Fonseca critica decisão de Cunha
de votar recurso com pauta trancada

Em debate na quarta-feira (19) na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), o deputado Ronaldo Fonseca
(PROS-DF) avaliou como inconstitucional
a possibilidade de o Plenário analisar recursos contra a tramitação conclusiva ou
pareceres terminativos de projetos, mesmo
que a pauta esteja trancada por medida
provisória ou projeto com urgência constitucional. O tema foi discutido hoje pelos
parlamentares da CCJ, que divergiram
sobre decisão do presidente da Câmara,
Eduardo Cunha, no início de junho. No entendimento de Cunha, o recurso pode ser
apreciado, “pois não representa uma deli-

beração legislativa”.
Ronaldo Fonseca lembrou que, conforme a Constituição, processo legislativo é a
sucessão de atos realizados para a produção das leis em geral; e o conteúdo, a forma e a sequência desses atos obedecem a
regras próprias ditadas pela Carta, por leis
e regimentos específicos, conforme o nível
de competência normativa. “O ato de se
reunir em Plenário para apreciar um recurso
é, claramente, uma deliberação legislativa,
portanto, se a pauta estiver trancada, não
há como analisar tal recurso”, argumentou.
Ao discordar da análise de Fonseca, o
relator da consulta na CCJ, deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), avaliou que a
análise do recurso é constitucional uma
vez que não há discussão de mérito, mas
apenas de procedimento de votação. “O
recurso é um instrumento que garante que
uma eventual minoria se manifeste sobre
uma decisão que teria sido conclusiva nas
comissões. Se o recurso for aprovado pelo
Plenário, a tramitação e a discussão do mérito são reiniciadas, e isso pode manter ou
modificar a decisão da comissão”, disse.

Fiscalização Financeira discutirá efeitos
da Lava Jato em estaleiro fluminense
Por sugestão do deputado Valtenir
Pereira (PROS-MT), integrantes da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
visitarão promoverão uma mesa redonda
no Estaleiro Brasfels S.A., do Grupo Keppel
Fels, em Angra dos Reis/RJ, para debater
os efeitos da Operação Lava Jato na economia e no índice de emprego do Brasil.
Segundo o parlamentar, “é sabido que a
operação está passando o Brasil a limpo,
mas como efeito colateral vem causando
impacto negativo na economia e no emprego, em especial, na cadeia produtiva
do petróleo”. Nesse cenário, ele cita as
empresas da indústria naval, consideradas estratégicas para a economia e para o
emprego, mas que estão seriamente afetadas pelos desdobramentos das ações

da Polícia Federal.
Valtenir ressaltou que a suspensão
unilateral de contratos por parte da Petrobras asfixiou financeiramente essas
empresas, gerando cancelamentos de
encomendas junto a fornecedores e demissão em massa de seus empregados.
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Alagoas comemora seis dias sem registrar um
único homicídio, informa Givaldo Carimbão
O deputado Givaldo Carimbão (PROSAL) informou, em Plenário, que Maceió
completou na última terça-feira (18) seis
dias sem registrar um único homicídio.
Segundo avaliou, o sucesso é resultado da
nova política de segurança instituída pelo
governador da Alagoas, Renan Filho, que
dividiu a antiga Secretaria de Defesa em
três: a Secretaria de Segurança, responsável pelas políticas públicas diretamente
relacionadas aos criminosos; a Secretaria
de Ressocialização, para trabalhar com os
condenados; e a Secretaria de Prevenção
à Violência, que recebe principalmente os
usuários de drogas. “Alagoas é o primeiro
estado no Brasil a criar uma secretaria vol-

tada à prevenção da violência. São mais de
15 mil dependentes químicos acolhidos e
com o tratamento integralmente pago
pelo estado”, ressaltou. “Em Alagoas, para
os bandidos, vale a mão dura; mas para as
vítimas das drogas, é a mão amiga, a do
acolhimento.”
Em seu discurso, Carimbão também
defendeu que o Congresso assuma integralmente o papel de legislar sobre a política de drogas no País. Ele lembrou que
o Supremo Tribunal Federal deve decidir
amanhã sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. “Liberar é
um crime e temos que nos rebelar. Fomos
nós, os legisladores, que fomos eleitos

para fazer lei. O papel do Supremo é velar
pela Constituição, e não tomar o papel do
Congresso”, disse.

Comissão amplia seguro-desemprego
para trabalhadores da Amazônia

Foi aprovado na quarta-feira (19) pela
Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público (Ctasp) parecer do deputado Ademir Camilo (PROS-MG) pela
aprovação do Projeto de Lei (PL) 7083/10,
do Senado, que amplia por mais três meses o prazo de concessão do seguro-de-

semprego para trabalhadores de empresas na Amazônia, interditadas em ações
de combate ao desmatamento.
O autor do projeto, senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), argumenta que o prazo
de quatro meses é insuficiente para que
os trabalhadores dispensados de madei-

reiras fechadas por irregularidades encontrem um novo posto na região. Segundo
o texto, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat)
definirá os municípios que poderão ser
beneficiados com a ampliação do prazo
de concessão do seguro-desemprego e
as regras para sua implementação.
Como lembrou Ademir Camilo, a lei
estabelece o prazo máximo de três a cinco meses para que o trabalhador recebe
o benefício enquanto procura outro emprego. “Na Amazônia, no entanto, diante das características inerentes à região
e da crise que decorre do fechamento
das empresas, as opções de trabalho são
mais escassas ou sazonais. Assim, o prazo
legal torna-se pequeno para a obtenção
de novo emprego ou requalificação”, argumentou.
O projeto, que tramita em caráter
conclusivo, ainda será analisado pelas
comissões Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Agricultura familiar
A Ctasp também aprovou o Requerimento 59/15, de Ademir Camilo, que
propõe a realização de audiência pública
para debater e formular uma cartilha de
esclarecimento sobre a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf). Segundo o parlamentar, a declaração facilita a identificação do
agricultor familiar, impulsiona a produção
de alimentos, gera empregos, ocupação e

renda no campo, e possibilita também a
boa aplicação do crédito rural. “Portanto, a
identificação é um instrumento de desenvolvimento econômico e social no avanço das políticas públicas de combate aos
efeitos da pobreza no campo”, defendeu
Camilo.
Serão convidados para o debate o
ministro do Desenvolvimento Agrário,
Patrus Ananias; o presidente da Confetraf
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Brasil, Manoel Arnoud Peixoto; o diretor
de Organização do Sistema Financeiro e
Controle de Operações do Crédito Rural
do Banco Central, Sidnei Corrêa Marques;
e o diretor do Departamento de Financiamento e Proteção à Produção da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério
do Desenvolvimento Agrário, João Luiz
Guadagnin. Ainda não há data marcada
para a audiência.
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Aprovado projeto do Dr. Jorge Silva que aumenta
pena para quem abandonar pessoa com deficiência
A Comissão de Defesa dos Direitos
das Pessoas com Deficiência aprovou
na quarta-feira (19) parecer do deputado Dr. Jorge Silva (PROS-ES) pela aprovação do Projeto de Lei (PL) 905/11,
que aumenta em 1/3 as penas do crime
de abandono de incapaz se a vítima for
uma pessoa com deficiência. Conforme o Código Penal, a punição prevista
para abandono de incapaz varia de seis
meses a três anos de detenção.
Se o abandono resultar em lesão
corporal grave, já passa para de um a
cinco anos de reclusão. Caso ocorrer
morte, vai de 4 a 12 anos de reclusão.
Atualmente, a pena já é aumentada
em 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo; o agente é ascendente ou
descendente, cônjuge, irmão, tutor ou
curador da vítima; a vítima é maior de
60 anos.
Na avaliação de Dr. Jorge Silva,
o projeto vai ao encontro dos compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil em razão da aprovação e
promulgação da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência,
incorporada ao ordenamento jurídico
brasileiro com força de norma consti-

tucional. Ele lembrou que o propósito
da convenção é “promover, proteger
e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais por todas as
pessoas com deficiência e promover o
respeito pela sua dignidade inerente”.
Os Estados-Partes da Convenção,
ressaltou Dr. Jorge, reconhecem a
necessidade de proteger os direitos
humanos das pessoas com deficiên-

cia, inclusive das que requerem maior
apoio. “A proposição é extremamente
oportuna, na medida em que reforça
a proteção às pessoas com deficiência,
sobretudo contra o abandono cometido por aqueles que têm a obrigação de
cuidado ou autoridade”, argumentou.
Antes de seguir para o Plenário, a
proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania.

Rafael Motta integra CPI dos Crimes Cibernéticos

O deputado Rafael Motta (PROSRN) foi indicado sub-relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos
Crimes Cibernéticos, criada para investigar o desvio de recursos de correntistas bancários e o tráfico de pessoas
por meio da internet. O deputado será
responsável pela área de crimes contra

crianças e adolescentes, em especial a
pedofilia.A comissão vai se basear na
operação realizada pela Polícia Federal
em 2014, batizada de IB2K, para desarticular uma quadrilha suspeita de desviar
pela internet mais de R$ 2 milhões de
correntistas de vários bancos. A quadrilha usava parte do dinheiro desviado

para comprar armas e drogas. Relatório
da Central Nacional de Denúncias de
Crimes Cibernéticos aponta um crescimento, entre 2013 e 2014, de 192,93%
nas denúncias envolvendo páginas na
internet suspeitas de tráfico de pessoas. O relatório também mostra gastos
de 15,3 bilhões de dólares com crimes
cibernéticos no Brasil em 2010.
Na reunião de instalação do colegiado, 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, “casos que
vemos diariamente na rede mundial”.
Também presente à reunião, o líder do
PROS, Domingos Neto (CE) destacou as
prerrogativas de inquérito da CPI e defendeu que a comissão busque a Polícia
Federal e seja instrumento de auxílio do
Ministério Público e do Poder Judiciário
para chegar efetivamente aos culpados
por esses tipos de crimes.
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