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Câmara proíbe reeleição e aprova financiamento
privado de campanhas

O Plenário da Câmara dos Deputados
aprovou artigo da reforma política (PEC
182/07) que acaba com a reeleição nos
cargos executivos (presidente da República, governadores e prefeitos). A medida
foi aprovada com o apoio majoritário das
bancadas: 452 votos a favor, 19 contra e
1 abstenção. O texto aprovado insere na
Constituição a possibilidade de doações
de pessoas físicas e jurídicas para partidos
e apenas de pessoas físicas para candidatos.
Outros itens da reforma política continuam
sendo apreciados.
Rafael Motta (PROS-RN) votou a favor
do fim da reeleição para cargos do Executivo. Segundo o parlamentar, a medida
colabora para alternância no poder e torna
as disputas mais igualitárias. “A reeleição é
um veneno que contamina os mandatos
dos presidentes, dos governadores e dos
prefeitos. É uma instituição que tira o direito
da competição e da concorrência livre e que
tira o direito de as disputas serem em iguais
condições”, afirmou.
Motta ressaltou que muitas vezes os
mandatos são feitos, única e exclusivamente, com fins eleitoreiros. “Os planos de cargos e os aumentos nos salários dos servidores públicos, por exemplo, são feitos com a
intenção de se promover uma reeleição. “É
saudável a alternância de poder. A votação
desta reforma é uma resposta que a sociedade espera”, destacou.
Para Rafael Mota, o fim da reeleição, aliado à coincidência dos mandatos e à prorrogação do mandato para cinco anos poderá
trazer “mais moralidade para o País”.

Domingos Neto (CE), líder do PROS na
Câmara, apoiou a proposta apresentada
pelo líder do PRB, Celso Russomanno (SP),
que contempla o financiamento privado de
campanhas com doações de pessoas físicas
e jurídicas para os partidos políticos e com
doações de pessoas físicas para candidatos.
“É evidente que nós precisamos regulamentar, no Congresso, e não deixar que o Supremo decida sobre o nosso financiamento,
estabelecendo que candidatos devam ser
financiados diretamente apenas pelos seus
partidos e apenas por pessoas físicas”, disse.
Domingos Neto destacou que o financiamento público não seria a melhor opção
para o sistema eleitoral escolhido pelo Plenário, o proporcional. “Se esta Casa tivesse
decidido pelo voto em lista, eu estaria aqui
para defender junto, com o PT, o financiamento público, mas para o modelo atual
é preciso pensar em outra alternativa”, afirmou. O parlamentar ressaltou que é preciso um regulamento diferenciado para os
partidos, que, segundo ele, são instituições
que devem ser fortalecidas, pois possuem
responsabilidade direta pelos mandatos e
pelo custeio e ajuda nas candidaturas de
suas bancadas.
O líder do PROS informou ainda que na
legislação infraconstitucional, que deverá
regulamentar a matéria, irá defender uma
regra clara de transparência do financiamento privado para partido, com vedação
às empresas que tenham contrato com setor público ou em que qualquer um de seus
acionistas tenha, em outra empresa, algum
tipo de benefício direto do setor público.

“Vedar completamente a participação de
CNPJs é algo que seremos contra”, concluiu.
Ronaldo Fonseca (PROS - DF) avaliou
que “a Casa perdeu uma ótima oportunidade de se livrar desse câncer na política, que
é o financiamento empresarial nas campanhas políticas”. Segundo ele, empresas não
bancam eleições - fazem investimento.
Sobre a reeleição, Ronaldo Fonseca posicionou-se favorável à matéria aprovada, por entender tratar-se de “um processo mais justo,
isonômico e que apresenta resultados mais
positivos para a sociedade”, afirmou. “Com
chance de reeleição, só há governo por dois
anos, quando muito, os outros dois são usados para a campanha da reeleição”, disse.
Outras propostas - O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou também por
369 votos a 39 e 5 abstenções, a cláusula de
desempenho segundo a qual o acesso dos
partidos aos recursos do Fundo Partidário e
a tempo gratuito de rádio e TV dependerá
da eleição de ao menos um representante
em qualquer das Casas do Congresso Nacional. O partido deverá ter concorrido com
candidatos próprios à eleição para a Câmara
dos Deputados.
Os deputados rejeitaram ainda, por 236
votos a 206 e 5 abstenções, a proposta de
acabar com as coligações nas eleições para
deputados e vereadores. O destaque, apresentado pelo PSDB, assegurava coligações
eleitorais nas eleições majoritárias (prefeito,
governador, presidente da República, senador).
As votações da reforma política continuarão a partir de segunda-feira (1).
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Domingos Neto debate Pacto Federativo com três mil prefeitos

O líder do PROS, Domingos Neto (CE), participou, nesta
quarta-feira (27), do Painel “O Pacto Federativo e o Congresso
Nacional”, na XVIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que reuniu mais de três mil prefeitos em Brasília. O painel
sobre Pacto Federativo contou com a participação dos presidentes do Senador, Renan Calheiros, e da Câmara, Eduardo
Cunha, da Comissão Especial do Pacto Federativo, deputado

Danilo Forte, o relator, deputado André Moura, e os líderes
partidários na Câmara e no Senado.
Domingos Neto defendeu o fim do subfinanciamento
com uma nova base de cálculos reais de recursos principalmente para a saúde e educação. Segundo o parlamentar, os
municípios bancam hoje, com recursos próprios, o dobro do
que recebem da União para custear, por exemplo, um posto
de saúde. “É um subfinanciamento recorrente em todas as
despesas que os municípios assumiram a partir da Constituição de 1988”. A segunda questão, alertou Domingos Neto, é
a composição do Fundo Geral que são os recursos oriundos
dos tributos (IPI e IR) repartidos com Estados e Municípios.
“De 1988 para cá os governos foram criando outras formas de
arrecadações, contribuições, taxas que não entram no Fundo
Geral e não são partilhadas com os municípios”
Por fim, o deputado destacou a emancipação de municípios votada em dois momentos no Congresso Nacional e vetada pela presidente Dilma Rousseff, apesar de entendimento
com os líderes partidários. Desde 1996, nenhum município é
criado no Brasil em razão da promulgação da Emenda Constitucional 15 que retirou das Assembleias Legislativas a prerrogativa de disciplinar o tema.

Carimbão cobra políticas de
combate às drogas

Hugo Leal discute redelimitação
do Parque Nacional da Serra

Em audiência pública na Comissão de Seguridade Social e
Família, na terça-feira (26), sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas
na infância e na adolescência, o deputado Givaldo Carimbão
(PROS-AL), que relatou a proposta de política de combate às
drogas na Legislatura passada, lamentou que depois de quatro
anos nada tenha avançado no País. “Nenhum estado brasileiro
adota políticas de prevenção. Visitei os 27 estados três vezes e
não encontrei nada. Dinheiro tem, mas não está sendo usado”,
afirmou.
Segundo Carimbão, em 1970 o Brasil tinha 90 milhões de
habitantes, sendo 30 mil presidiários. Atualmente, o número de
habitantes cresceu para 200 milhões e passou a ter 700/800 mil
presos. “A população aumentou em 100%, enquanto a quantidade de presos subiu cerca de 2.000%. Onde é que estão as políticas de prevenção de drogas neste País?”, questionou.
Pesquisa do Ministério da Saúde apresentada pelo secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, Vitore Zilio Maximiano,
mostra que 50 mil adolescentes consomem crack no País. São
14% dos usuários. Doze por cento dos brasileiros entre 12 a 65
anos são dependentes de álcool, que deveria sofrer restrições à
publicidade. A mesma pesquisa mostra que 8,8% da população
consome maconha regularmente.
Também participou da audiência Roberto Kinoshita, coordenador de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Segundo ele,
estudos mostram que o impacto de campanhas midiáticas de
prevenção ao uso de drogas é quase nulo.

Hugo Leal (PROS/RJ) reuniu-se, na terça-feira (26), com
o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio), Cláudio Maretti, para tratar
da redelimitação do Parque Nacional da Serra dos Órgãos
(Parnsaso). O deputado cobrou celeridade na implementação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que, por
intermédio dele, foi firmado entre o ICMBio, a prefeitura de
Petrópolis, a comunidade do Bonfim e o Ministério Público
Federal para solucionar os conflitos.
O parlamentar se dispôs a apresentar proposta para manifestação conclusiva por parte do ICMBio. O Instituto fez o
compromisso de realizar esforços para que até meados de
julho se avance na tramitação do TAC e no encaminhamento de proposta de novos limites para os trâmites junto ao
Ministério do Meio Ambiente e no Congresso Nacional.
“Há indefinição com relação aos ocupantes e na ausência de informação vem a insegurança. A solução da questão
é crucial para trazer tranquilidade à comunidade, além de
evitar que, com a demora, a ocupação irregular cresça”, frisou o parlamentar.
Hugo Leal informou, ainda, que empenhou por meio
de emenda parlamentar o montante de R$1 milhão para a
construção de uma sede do Parque Nacional em Petrópolis.
A emenda foi destinada em novembro de 2014, mas até o
momento os trabalhos não foram iniciados.
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Comissão de Agricultura aprova proposta de Dr Jorge Silva que
reduz imposto de renda na alienação de terras

O Projeto de Lei 7755/14, de autoria
do deputado Dr. Jorge Silva (PROS-ES),
foi aprovado, na quarta-feira (27), na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. A

proposta institui a redução do imposto
de renda sobre o ganho de capital auferido na alienação de terras para o Programa Nacional de Crédito Fundiário. “Em
alguns casos, essa tributação representa
grande obstáculo à oferta de terras no
âmbito do programa, dificultando a negociação de propriedades que poderiam
se enquadrar nos seus requisitos”, explicou Dr. Jorge.
Segundo o texto, seria instituído um
benefício para o vendedor, na forma de
redução ainda maior da base de cálculo
do imposto, quando a operação for financiada com recursos do crédito fundiário.

“A aprovação deste projeto vai incentivar
mais proprietários a venderem suas terras no âmbito desse importante programa governamental”, afirmou.
O parlamentar ressaltou ainda que
apesar dos grandes avanços observados
nas últimas décadas na luta pela reforma
agrária no País, a solução para a questão
fundiária, com um quadro de distribuição
de terras que se possa considerar socialmente justo, ainda está muito distante.
“O desafio ainda permanece enorme, embora não se possa deixar de reconhecer
que o panorama de hoje é talvez o mais
positivo em toda a história”, destacou.

Dr Jorge Silva leva CPI da Violência Contra Jovens
Negros e Pobres ao Espírito Santo
Na próxima segunda-feira, 1° de junho, a CPI da Violência
Contra Jovens Negros e Pobres da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na Assembleia Legislativa do Espírito
Santo a fim de discutir o assunto. Para o deputado Dr. Jorge Silva (PROS-ES), integrante da comissão e um dos requerentes do
debate, o estado apresenta um quadro negativo na violência
contra jovens. “Em 2010, 58,8% dos óbitos da população jovem
foram por homicídio, enquanto a média nacional foi de 39,3%.
O Espírito Santo é o segundo pior estado nos casos de violência contra a população negra e a população jovem”, afirmou.
A CPI é destinada a apurar as causas, razões e consequências, custos sociais, e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres no Brasil. “Nossa pro-

Comissão aprova acordo entre
Mercosul e Egito
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou parecer
do deputado Antonio
Balhmann (PROS-CE) ao
Projeto de Decreto Legislativo 6/15, que aprova o Acordo de Livre Comércio (ALC) entre o Mercosul e o Egito, assinado em San Juan,
na Argentina, em 2 de agosto de 2010. O texto foi apresentado
pela Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Favorável à proposta, Balhmann considera “cada vez mais
premente a realização de acordos comerciais”. “A celebração
deste acordo deve ser seguido por muitos outros, de forma a
possibilitar que sejam reduzidas as condições que ainda impedem uma expansão do nosso comércio internacional”, afirmou.
O acordo foi encaminhado ao Congresso por meio da Mensagem 201/13, do Poder Executivo. De acordo com a exposição
de motivos do governo, o acordo de livre comércio com o Egito
é parte do empenho do Mercosul em ampliar o relacionamento comercial com terceiros países.
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posta é que essa CPI realize uma investigação minuciosa no
Espírito Santo. É preciso colocar em evidência as razões que
levam a tamanha incidência de violência contra esse grupo da
população, até por ser excelente oportunidade para investigar
o problema no âmbito nacional”, explicou Dr. Jorge.
Segundo dados da Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, o homicídio é a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, em sua maioria, negro e moradores
de periferias.
A audiência acontece de 09h às 13h, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Auditório I. A realização da audiência no
estado foi um pedido dos deputados federais Dr. Jorge Silva
(Pros) e Evair Melo (PV) que fazem parte da CPI.

Estado deverá fornecer fraldas
descartáveis
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou, na quarta-feira (27), o
Projeto de Lei 328/11, de
autoria do deputado Hugo
Leal (PROS-RJ), que dispõe
sobre a obrigatoriedade
do fornecimento de fraldas
descartáveis aos portadores de necessidade especial e idosos. “O
direito à saúde deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. O País precisa oferecer um ambiente cidadão e democrático que propicie acesso universal e igualitário às ações de proteção
e recuperação da saúde”, afirmou o parlamentar.
O Poder Judiciário, informou Hugo Leal, tem reconhecido o dever do Estado de fornecer este produto aos deficientes físicos e idosos. Segundo ele, já há decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo
obrigando o Poder Público a fornecer fraldas descartáveis a idoso,
carente, que recebe aposentadoria, mas não possui condições de
adquiri-las.
“Não podemos conceber uma sociedade justa e pluralista, se
um idoso enfermo não consegue receber do Sistema Único de
Saúde essas fraldas. A aprovação da proposta representa um ato de
justiça, solidariedade e dignidade”, comentou.
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Carimbão toma posse na Frente Parlamentar Católica

O deputado Givaldo Carimbão (PROSAL) tomou posse , na quinta-feira (28),
como coordenador da Frente Parlamentar
Mista Católica Apostólica Romana durante
missa celebrada na Conferência Nacional

dos Bispos do Brasil (CNBB). O presidente
da CNBB, dom Sérgio da Rocha, realizou a
cerimônia. O evento contou com a participação de 40 parlamentares.
Segundo Carimbão, a frente tem por
objetivo defender os princípios “éticos,
morais e doutrinários defendidos pela
Igreja Católica”. “Foi essa igreja que trouxe
e difundiu o cristianismo no Brasil. Indiscutivelmente, nosso País deve muito de seu
passado e, certamente do seu futuro a ela”,
afirmou. O parlamentar ressaltou que o
Catolicismo tem enorme participação na
formação do povo brasileiro e em todas as

áreas da sociedade. “As primeiras catequeses, escolas e hospitais foram fundadas
por ela”, lembrou.
O deputado informou que a frente
irá organizar um grupo de oração, com
encontros todas as quartas-feiras, um retiro espiritual de dois dias e um grupo de
estudo, que deverá acompanhar todos
os debates e discussões de projetos que
defendam a vida e a família tradicional. “O
grupo será a ‘luz do Congresso Nacional’,
canalizando as demandas da igreja católica,” concluiu. A Frente conta com 209 deputados federais e cinco senadores.

Givaldo Carimbão (PROS-AL) reuniu-se, na terça-feira (26), com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), para articular a
votação do Estatuto do Nascituro (PL
478/07). A proposta estabelece que
nascituro é o ser humano concebido,
mas ainda não nascido e garante a ele
o direito à vida, à saúde e as políticas
públicas que garantam o seu desenvolvimento. “A Constituição Federal fala
em direito à vida, mas é preciso definir a

partir de qual momento essa garantia é
assegurada. Eu defendo que seja a partir
da sua concepção”, afirmou.
A proposta já foi aprovada nas comissões de Seguridade Social e Família;
Finanças e Tributação e aguarda parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania. “Cunha informou que irá
conversar com o presidente da CCJ para
colocar o projeto em votação na comissão e depois seguir para o Plenário”.
Carimbão aproveitou o encontro

para convidar o presidente a participar
da 8ª Marcha Nacional da Cidadania
pela vida contra o aborto, que traz como
lema “Por que legalizar a morte? Se queremos vida!”. A concentração acontecerá em Brasília, a partir das 14h, no dia 2
de junho, no gramado atrás da Torre de
TV, no Eixo Monumental. A iniciativa
tem por objetivo lutar pelos direitos do
bebê na barriga da mãe. “É um evento
para todos aqueles que defendem a
vida”, destacou.

Valtenir Pereira homenageia “Sistema carcerário não cumpre
sua missão” afirma Valternir
defensores públicos
O deputado Valtenir Pereira (PROS-MT) presidiu, na última sexta-feira (22), sessão solene em homenagem ao Dia
Nacional da Defensoria Pública comemorado no dia 19 de
maio. O parlamentar, que é defensor público e foi um dos
requerentes da sessão, ressaltou que o trabalho desenvolvido pelos profissionais tem um importante papel para o
País, uma vez que assegura o amplo acesso ao Judiciário. “A
Defensoria transforma a realidade das pessoas carentes que
podem contar com um serviço de qualidade realizado por
profissionais de excelência”, destacou.
Segundo o deputado, o momento é de celebrar as
conquistas e os avanços legislativos e fazer uma reflexão
do que é preciso melhorar para que a Defensoria consiga
atender todos os lugares mais carentes do Brasil. “O Estado tem obrigação de amparar os mais humildes, que não
possui condições econômicas para contratar advogados,
e tampouco suportar as custas do processo. Enquanto advogados, somos indispensáveis à administração da Justiça.
Enquanto defensores públicos, somos indispensáveis à sociedade”, ressaltou. Para Valtenir, só a Defensoria Pública
pode fazer valer o preceito constitucional de igualdade jurídica aos desiguais, “o defensor público, por natureza, é o
advogado do povo”.
Durante a sessão, o parlamentar leu carta encaminhada
pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB/RJ), que
exaltou o trabalho feito pela categoria. Segundo ele, a instituição é essencial para o regime democrático de direito e
exerce papel fundamental no acesso à justiça.

Durante o seminário “Sistema Carcerário Brasileiro: realidade, propostas e discussões”, o deputado Valtenir Pereira
(PROS-MT) afirmou que é preciso construir alternativas reais
para resolver as deficiências do sistema carcerário. Para o parlamentar, uma das propostas seria a criação de um órgão da
justiça, com função administrativa e judicante, para administrar e cuidar do sistema penitenciário com políticas públicas
adequadas à profissionalização e reintegração dos presos.
“Hoje em dia a prisão não consegue cumprir a sua missão
de reprimir o crime pedagogicamente e fazer que o condenado reflita sobre o seu ato e com isso repare a sociedade. Infelizmente, elas hoje se transformaram em oficinas do crime, não
recuperando ninguém”, afirmou Valtenir.
O seminário, requerido pelo parlamentar, foi promovido
pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages) e contou com a participação de parlamentares, juízes, defensores públicos, policiais, entre outras autoridades.
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