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Câmara homenageia Paes de Andrade

A Câmara dos Deputados realizou, na
quarta-feira (8), sessão solene em memória
do ex-deputado e ex-presidente da Casa,
Paes de Andrade, falecido em 17 de junho.
Na tribuna, parlamentares de várias legendas contaram histórias do cearense que se
elegeu deputado estadual em 1950, sendo
reeleito por três legislaturas consecutivas.
Em 1963, elegeu-se deputado federal permanecendo na Câmara até 1999, onde
ocupou os cargos de primeiro, segundo e
quarto secretário, chegando a Presidência
da Casa em 1989, período em que exerceu a
Presidência da República por 10 vezes.
Domingos Neto (PROS-CE) lembrou a

longa convivência de seus familiares com
o político de Mombaça (CE), município que
o jovem parlamentar representa no Congresso Nacional. O líder do PROS explicou
a ausência de seu pai, Domingos Filho, na
homenagem, por se encontrar no exterior e
contou “causos” ouvidos de seu avô, Domingos Aguiar, conhecido como velho guerreiro, por, assim como Paes de Andrade, ter
resistido aos tempos sombrios da ditadura
militar, abrigados no MDB. Lembrando a
trajetória corajosa do político cearense, Domingos Neto afirmou que ”Paes de Andrade lutou por um Brasil desenvolvido, justo e
democrático. Essa luta, ao permanecer viva

e pulsante na memória coletiva, continuará
a nos inspirar”.
Domingos Neto citou que tramita na
Casa projeto de sua autoria, que propõe que
a barragem do Castanhão, no Ceará, receba
o nome de Paes de Andrade.
A sessão solene foi uma iniciativa dos
deputados Domingos Neto, Danilo Forte
(PMDB-CE) e Odorico Monteiro (PT-CE). Além
do presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), estiveram presentes o presidente da República em exercício, Michel Temer,
familiares, deputados, senadores, prefeitos,
além de muitos amigos, contemporâneos
da política do homenageado.

Domingos Neto garante seguro-defeso aos
pescadores artesanais do Ceará
Os pescadores artesanais do Ceará vão
receber o seguro-defeso retroativo a 2014.
A conquista é resultado de uma verdadeira
“queda-de-braço” do deputado Domingos
Neto (CE), líder do PROS, para corrigir uma
interpretação do Ministério Público do Trabalho que, em razão da seca no estado, impedia os pescadores de receberem o benefício. A autorização ajustando a concessão
do seguro-defeso está regulamentada na
Resolução 759, do Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – Codefat, publicada no Diário Oficial da União
do último dia 06.

Na Medida Provisória que alterou as regras do seguro desemprego (MP 665/2014),
o deputado Domingos Neto tentou junto
ao relator incluir uma excepcionalidade
para os pescadores artesanais em períodos
de seca. “Os pescadores de boa-fé do Ceará
sofreram por dois anos com a medida que,
ao tentar corrigir as fraudes, cometeu uma
injustiça”, comentou o líder do PROS.
Após várias reuniões entre Casa Civil,
Ministérios da Pesca, do Trabalho e o deputado Domingos Neto, envolvendo também as Colônias de Pescadores do Ceará,
representadas pelo presidente da Colônia

de Pescadores de Caridade, Pedro Oliveira dos Santos, foi finalmente, prorrogado
o período de recepção do Requerimento
do Seguro-Desemprego Pescador, reconhecendo, “o caráter excepcional, em razão da ocorrência de caso fortuito/força
maior ocasionado pelo fenômeno natural
da seca”.
Domingos Neto considera ser esta
“uma uma conquista dos pescadores e,
mais importante, estabelece um novo parâmetro para a concessão do benefício na
região que recorrentemente sofre os efeitos da estiagem”, finaliza.
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Valtenir Pereira lidera fórum permanente
para avaliar efeitos negativos da Operação Lava Jato
Deputados criaram um fórum permanente para avaliar os efeitos negativos da
Operação Lava Jato na economia do País.
A Lava Jato, conduzida pela Polícia Federal, Ministério Público e Justiça Federal no
Paraná, está investigando o bilionário esquema de corrupção na Petrobras.
A criação do fórum ocorreu na quinta-feira (2), durante audiência pública
da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle. Além de deputados federais,
o fórum, liderado pelo autor do requerimento de criação, deputado Valtenir Pereira (PROS-MT), e pelo atual presidente
da comissão, deputado Vicente Candido
(PT-SP), é composto de trabalhadores, empresários e representantes do governo.
De acordo com o ato de criação, o objetivo do fórum é construir alternativas ao

impacto negativo da Operação Lava Jato
na atividade econômica nacional e no
índice de emprego do País e ao risco de
esmagamento das maiores empresas nacionais de engenharia.
Para Valternir Pereira, a maior preocupação é com a paralisação de investimentos no setor. “O dinheiro tem, está reservado, programado – só que não é transferido
para a empresa. Automaticamente, acelera um processo de definhamento dessas
empresas; de quebra dessas empresas.
Quebra a empresa principal e, com ela,
vão todas as subcontratadas”, disse.
Demissões em massa
Sobre os principais efeitos da paralisação de investimentos em empresas parceiras, o conselheiro de administração e
representante dos empregados da Trans-

petro, que compõem o sistema Petrobras,
Raildo Viana, admitiu que demissões em
massa podem tornar-se realidade.
“Os principais efeitos seriam a redução de investimentos e a possibilidade
de demissão de mão de obra terceirizada
– isso nos preocupa bastante também.
Efetivamente, nada oficial, até o momento. Porém, existem rumores fortes que isso
possa vir a acontecer”, afirmou.
O representante da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos
Portos, Carlos Augusto Muller, lamenta a
falta de informações sobre os atuais investimentos da Petrobras: “Hoje, nós temos
um programa, que foi instituído em 2009,
visando à modernização da frota de petroleiros da Transpetro. Nós não sabemos

Parlamentares terão encontro quinzenal com
representante do ministério do Desenvolvimento

Em audiência com o ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, na terça-feira (7),
o deputado Valtenir Pereira (PROS-MT)
reafirmou que é preciso adotar providências para a retomada dos investimentos
nas grandes empresas de engenharia do
País. “Executivos que andaram fora da lei
estão sendo investigados, mas não podemos cortar o crédito das empresas. É preciso evitar a bancarrota dessas instituições e a perda de milhares de emprego
no País”, afirmou o parlamentar.

O encontro reuniu mais de 30 entidades de trabalhadores e empresas afetados
pela operação, além de parlamentares
integrantes do fórum permanente que
estuda a construção de alternativas para
os impactos negativos da Operação Lava
Jato. Durante a audiência foram relatadas
todas as ações desenvolvidas, desde março, pela Comissão Fiscalização Financeira
e Controle para tratar do tema.
O ministro Monteiro disse que o governo acompanha os desdobramentos
da operação com “o maior interesse e absoluta consciência”. E que, “de modo objetivo, dentro de um tempo determinado
e com todo esforço”, é preciso, de forma
conjunta – trabalhadores, empresários e
governo - construir uma “agenda realista
e encaminhá-la com urgência e soluções
possíveis.” O ministro designou o secretário executivo da pasta, Ivan Ramalho,
para se reunir semanalmente com, a uma
comissão formada por trabalhadores e
empresas, e quinzenalmente com os in-

tegrantes do fórum para dar andamento
aos trabalhos.
O deputado Vicente Cândido (PT-SP)
apontou como entrave aos possíveis
acordos de leniência entre governo e empresas envolvidas na operação a Lei Anticorrupção que, segundo ele, da forma
como está, não tem condições de abarcar
um evento como a Lava Jato. O deputado disse que o aprimoramento da lei está
sendo feito e que já está bem adiantado.
“Estamos fazendo a reformulação da norma. Avançamos bastante nosso diálogo
com o Ministério Público, a AdvocaciaGeral da União e Controladoria-Geral da
União, para, de forma célere e com segurança jurídica para as partes, elaborar
uma lei que possa ser a luz do dia para
empresas e trabalhadores”. O deputado
frisou que não se pode “acobertar” ilícitos e que tudo tem de ser apurado, mas
que não pode ser “um processo que não
acabe nunca. É preciso deixar a economia
andar”, ressaltou.
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Comissão de Finanças aprova sugestões de emendas à
LDO do deputado Miro Teixeira
Foram aprovadas, na Comissão de Finanças e Tributação, três sugestões de
emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de autoria do deputado Miro Teixeira
(PROS-RJ). A primeira delas prevê a reserva
de recursos para compensação de proposições em tramitação. Segundo explicou o
parlamentar, a reserva proposta seria aproximadamente no mesmo valor da receita corrente líquida da União verificada nos meses
de maio/2014 a abril de 2015, no valor de R$
642,5 bilhões.
“O Congresso Nacional tem tentando
reiteradamente assegurar mecanismos fiscalmente responsáveis para compensação
de proposições em tramitação no Poder Legislativo nas últimas LDOs, mas as propostas
têm sido vetadas pela presidente. Vale ressaltar que tais mecanismos atenderiam tanto proposições de iniciativa do Poder Legis-

lativo quanto dos demais poderes”, explicou
o parlamentar.
Outra proposta aprovada pela comissão, obriga o Poder Executivo a apresentar
em relatório o saldo dos valores devidos
pelo Tesouro Nacional. A iniciativa, defende
Miro Teixeira, pretende aprimorar o acesso a
informações relativas a restituições devidas
pela União a bancos públicos em razão de
desembolsos efetuados na cobertura de
despesas orçamentárias. “A medida vai permitir identificar os casos de restituições não
pagas no prazo devido, o que acaba permitindo melhorar os dados contábeis referentes à meta de resultado primário e à dívida
líquida do setor público”, afirmou.
Miro Teixeira apresentou ainda emenda
que estabelece que os projetos de lei e medidas provisórias que, direta ou indiretamente,
acarretem aumento de despesa ou renúncia

de receita de estado, Distrito Federal ou município sejam acompanhados de estimativa
do impacto orçamentário-financeiro na arrecadação ou nas despesas desses entes. De
acordo com o parlamentar, inúmeras proposições impõem aos entes federados despesas ou reduções em suas receitas, como
ICMS, IPTU, ISS, e outros tributos próprios,
sem sequer indicar a estimativa do impacto
nas finanças estaduais e municipais.

Rafael Motta defende mais recursos na LDO para o
setor hídrico, educação e segurança pública
O deputado Rafael Motta (PROS) apresentou, na terça-feira (7), seis sugestões
de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que será votada na próxima
semana na Câmara dos Deputados. Das
propostas feitas pelo parlamentar, três
delas foram apresentadas diretamente às
comissões de Educação, Turismo e Minas
e Energia e já foram aprovadas.
“A LDO orienta a execução da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2016, e o nosso
objetivo é que o orçamento da União do
próximo ano contemple o Rio Grande do
Norte com mais investimentos, principalmente no setor hídrico, educação e segu-

rança pública”, afirmou Rafael Motta.
A emenda pretende direcionar recursos para construir, modernizar e ampliar
as unidades dos Institutos Federais de
Educação Profissional do Estado do Rio
Grande do Norte (IFRN´s). Além disso, o
deputado incluiu na LDO verbas para a
educação básica com o objetivo de aperfeiçoar a relação ensino-aprendizagem.
Em relação à segurança, o parlamentar propôs que o Governo Federal destine verbas com o objetivo de estruturar
e aparelhar os órgãos que compõem a
segurança pública do estado. Também foi
apresentada uma emenda que designa

recursos para construção de barragens
e adutoras, com o objetivo de ampliar a
oferta de água aos municípios.
Na área de turismo, o deputado solicitou recursos para o desenvolvimento
da atividade turística nos municípios do
Estado.
Já no setor energético, Rafael Motta
requereu maiores investimentos com a
finalidade de aumentar a produção de
energia eólica no Rio Grande do Norte,
visto que o Estado é um dos maiores produtores desta área no Brasil e atualmente
é responsável por 30% da energia eólica
do País.

Ronaldo Fonseca apoia projeto que dispõe de serviços
de psicologia na rede pública
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania aprovou, na terça-feira (7), proposta que assegura atendimento por psicólogos
e assistentes sociais a alunos das escolas públicas de educação básica. O texto aprovado
é o substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
3688/00, do ex- deputado José Carlos Elias.
O projeto prevê que psicólogos e assistentes sociais atuem nas escolas como profissionais parceiros dos gestores, professores
e membros da comunidade escolar, trabalhando na implantação de projetos pedagógicos, pela melhoria da qualidade do proces-

so de ensino-aprendizagem.
Para o deputado Ronaldo Fonseca
(PROS-DF), o projeto vem ao encontro das
necessidades das crianças, escolas e família.
“Com esse texto, será possível apoiar tecnicamente os orientadores pedagógicos, oferecendo uma segurança maior no atendimento as nossas crianças. Não se pode fechar os
olhos para a realidade das escolas públicas.
É preciso adotar medidas para que no futuro, aquele menor que hoje está no semáforo,
não se torne um candidato à papuda”, afirmou o deputado.

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

4

Balhmann requer audiência para
debater a “internet das coisas”

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou, na
quarta-feira (8), requerimento do deputado
Antonio Balhmann (PROS-CE), que solicita
a realização de audiência pública conjunta
com a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática para debaterem o potencial da “internet das coisas” para
o País. O termo é utilizado para designar a
conectividade entre vários tipos de objetos
do dia a dia sensíveis à internet, desde eletrodomésticos até outros equipamentos
espalhados pela cidade. Conceitualmente,
é a posibilidade de conectar o mundo físico
com o mundo digital por meio da web.
“A internet das coisas tem conquistado
seu espaço no radar de oportunidades de
empresas e governos como importante pilar tecnológico para um futuro promissor da

sociedade. Isso porque, no geral, o desenvolvimento ilimitado de aplicações depende
apenas da imaginação dos desenvolvedores”, explicou o parlamentar.
Para Balhmann, a massificação da tecnologia é fundamental para o conceito de
Cidades Inteligentes, altamente conectadas
nos sistemas de tráfego, energia, água e segurança, reduzindo desperdícios, prejuízos e
no caso de segurança, por meio do monitoramento e integração dos sistemas de informação, reduzindo a criminalidade.
Segundo informou o deputado, novas
tecnologias que envolvem internet das coisas em 2015 devem somar 25 bilhões de dispositivos conectados à internet e 50 bilhões
até 2020. “Estimando que a população no
planeta será de 7,6 bilhões, isso resultará em
uma média superior a seis dispositivos por
pessoa”, comentou.
Diante de tal potencial que a internet das
coisas poderá representar ao Brasil, complementou o parlamentar, é preciso construir
medidas centradas em ações para formação
de pessoal, financiamento, incentivo à inovação, desenvolvimento de mercado local
e logística. “O País precisa ter condições de
competir, podendo, desta forma, assumir o
papel significativo de liderança”.

Aprovado projeto que prevê redução
do custo de ligação entre telefônicas
O Projeto de Lei (PL) 5285/13, de
autoria do deputado Ademir Camilo
(PROS-MG), foi aprovado na Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática. O texto original prevê a redução a zero das alíquotas de PIS/Pasep
e da Cofins incidentes sobre as receitas
brutas de empresas de telecomunicação
pela tarifa de interconexão. Esse valor é
cobrado do usuário de uma operadora
em chamadas para número de outra
operadora. O recurso serve para remunerar a operadora que recebe a ligação
pela utilização da sua rede.
O substitutivo aprovado na comissão, de autoria do relator da matéria,
deputado João Derly (PCdoB-RS), alterou a forma da desoneração prevendo a
não incidência das contribuições ao PIS/
Cofins sobre o impacto das despesas da
interconexão na formação dos preços finais das empresas de telecomunicações,
não mais a alíquota zero sobre a renda
bruta. Segundo Ademir Camilo, a tarifa

de interconexão é o principal fator para
encarecer as contas de telefone. Ele espera que os preços diminuam com o fim
das alíquotas. “Esses preços abusivos
cobrados por ligações entre operadoras
diferentes têm levado os consumidores
a adquirir três ou quatro chips de telefonia celular, um de cada operadora”, disse
Camilo.
A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada ainda pelas comissões de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Deputados cobram
rigor no trânsito

Dr. Jorge Silva e Hugo Leal defenderam
uma legislação mais rigorosa para combater a im punidade nos crimes de trânsito.
A audiência pública da Comissão de Viação
e Transportes, realizada na quinta-feira (02),
ouviu o diretor-geral do Detran do Espírito
Santo, Fabiano Contarato, que afirmou que
ninguém no Brasil é preso por crime de trânsito. Segundo ele, o motorista bêbado tem a
Carteira de Habilitação devolvida em cinco
dias e ainda tem seis instâncias para recorrer.
“O principal bem jurídico é a vida humana
e, infelizmente, está sendo banalizada pelo
poder econômico, financeiro e patrimonial,
fortalecendo a indústria de multa”, disse.
Hugo Leal (PROS-RJ) ressaltou que os acidentes no trânsito geram gastos da ordem
de R$ 50 bilhões ao ano aos cofres da União,
conforme dados do Ipea. Em sua avaliação,
esse valor poderia ser reduzido imensamente caso ao menos R$1 bilhão fosse investido
em prevenção. “Mas faltam investimentos”,
criticou. “O problema é que, quando o assunto é trânsito, inúmeros órgãos têm responsabilidade, mas ninguém efetivamente
cuida. É como um animal com cinco donos,
que acaba morrendo de fome, pois os cinco
esperam que o outro o alimente, e ninguém
o faz”, ponderou. A solução, defendeu, é a
centralização das responsabilidades em um
organismo de primeiro escalão, e não vários
de 3º e 4º escalões, como acontece hoje.
Dr. Jorge Silva (PROS-ES), que também
acompanhou a audiência, disse não ter dúvida de que o País vive uma epidemia de homicídios e de mortes no trânsito. “Na fase mais
grave da guerra do Iraque, eram 130 mortes
por dia. Aqui, por dia, são 150 mortes diárias
no trânsito”, comparou. O parlamentar questionou aos convidados como o Congresso
pode melhorar a legislação para assegurar
mais segurança no trânsito. Como sugestão,
levantou a possibilidade de assegurar desconto no IPVA a quem não se envolver em
nenhum acidente no decorrer do ano ou a
de proibição de venda de motocicletas a
quem não tiver carteira de habilitação.
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