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PROS terá titulares em 21 das 23 comissões permanentes
As comissões permanentes
da Câmara foram instaladas
nesta quarta-feira (4). O líder
do PROS, deputado Domingos
Neto (CE), que presidiu a Comissão de Integração Nacional,
Desenvolvimento Regional e
da Amazônia (Cindra) em 2014,
conduziu a eleição da nova
presidência. Ele destacou a importância dos temas tratados
pela comissão e ressaltou que o
colegiado foi um dos que analisou o maior número de proposições. Lembrou que a questão
da integração nacional deixou
de ser um tema só do Norte e Nordeste
e tornou-se relevante para todo o País, o

COMISSÃO

Presidente da Cindra em 2014, Domingos Neto
repassou o cargo para Julia Marinho (PSC-PA)

que, para o deputado, torna a comissão
ainda mais relevante. “Assuntos de extrema relevância nacional, como recursos
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hídricos, regularização fundiária e
pacto federativo, são discutidos permanentemente na Cindra”, apontou.
Foi eleita a deputada Julia Marinho
(PSC-PA) para presidir a Cindra em
2015.
Das 23 comissões técnicas, o
PROS terá membros titulares em 21
delas. Para o líder Domingos Neto, é
importante que a bancada use as comissões como o coração da Câmara,
sobretudo porque boa parte das
proposições tramitam em caráter
conclusivo e, portanto, não dependem de análise pelo Plenário. O deputado destacou ainda a forte presença
do partido na Comissão de Educação, “o
que mostra que a bancada está alinhada
com o projeto nacional e com a presença do ministro Cid Gomes no ministério”.
O parlamentar se disse otimista com o
protagonismo do PROS nas discussões da
Casa, “para relatar projetos importantes,
formar substitutivos relevantes e, finalmente, criar um arcabouço legislativo que
seja bom para o povo brasileiro”.

Proporcionalidade

A distribuição dos cargos das comissões segue o critério da proporcionalidade, baseada no tamanho
dos blocos partidários formados no
início desta legislatura. Segundo alguns líderes, neste ano, a quantidade
de partidos na Casa (28) e o tamanho
dos blocos tornou mais complexas
as negociações – somente o bloco
liderado pelo PMDB tem 14 partidos.
O PROS integra um bloco de cinco
partidos, sendo o PT o que tem maior
número de parlamentares. Nenhum
deputado pode fazer parte, como titular, de mais de uma comissão, ressalvada as de Legislação Participativa;
Segurança Pública; Cultura; Defesa
dos Direitos das Pessoas com Deficiência; Direitos Humanos e Minorias;
Esporte; Meio Ambiente; Relações
Exteriores; Turismo; e da Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional.
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Ademir Camilo: direito trabalhista será tema prioritário da comissão
Em um período de crise
econômica, arrocho fiscal e necessidade cada vez maior de
qualificação e emprego no País,
a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
(Ctasp) trabalhará em permanente desafio durante 2015. A
avaliação é do deputado Ademir Camilo (PROS-MG), que é
membro titular do colegiado.
“O momento é difícil, principalmente quando a Casa já inicia
a legislatura com duas medidas provisórias (MPs 664/14 e
665/14) que arrocham os direitos dos
trabalhadores”, avaliou. Para Camilo, as
medidas provisórias já nasceram com
dois pecados capitais. O primeiro foi
exatamente terem vindo na forma de

medida provisória, e não como projeto
de lei com urgência constitucional, “já
que mexe em garantias constitucionais”. O segundo, afirmou, é alterar as
regras do seguro-desemprego e, dessa
forma, atingir diretamente as profis-

Beto Salame pretende levar experiência vivida
no Pará para a Comissão de Minas e Energia

Indicado para integrar a Comissão
de Minas e Energia, o deputado Beto
Salame (PROS-PA) tem como um dos
seus principais objetivos levar a experiência vivida pela população do Pará,
com a instalação de usinas hidrelétricas
no estado, para a comissão. “No Pará
vivemos basicamente da produção mineral e energética. Temos a usina hidrelétrica de Tucuruí , a usina Bela Monte
em fase de implantação e a projeção da
construção de outras duas. Com certeza nosso estado será o maior produtor
de energia elétrica do País no futuro”,
afirmou.

Segundo o parlamentar, a instalação das usinas traz impactos sociais
que precisam ser analisados. “Quero
apontar tanto as vantagens como as
desvantagens desses projetos. Além
disso, quero mostrar que não é justo
o Pará, que interfere de maneira importante na balança comercial do País,
já que é uma das maiores fontes de
energia e minério, ainda ter um setor
produtivo semi-industrializado e uma
população que sofre tanto com problemas sociais”, ressaltou.
Na Comissão de Direitos Humanos
e Minorias, onde também integra como
titular, o parlamentar pretende debater
o sistema carcerário. “Este é um grave
problema vivido pelos paraenses. Temos muitos relatos de rebelião, estupros e até mulheres em prisões masculinas, são absurdos que não podemos
permitir que continuem acontecendo”,
disse.
Beto Salame compõe ainda como
titular a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da
Amazônia.

sões de alta rotatividade, sobretudo
dos setores de comércio e serviço.
O deputado ressaltou que, nesses casos, os trabalhadores não têm
a qualificação necessária, às vezes
estão no primeiro emprego e, até em
função da sazonalidade dos setores,
não conseguem trabalho por um período longo como 18 meses. “Reconheço, claro, que havia trabalhador
que fazia farra com o benefício, mas
muitos não terão a segurança do seguro-desemprego nos momentos
de baixa no comércio ou no setor de
serviço”, argumentou. Segundo ele,
será papel também da Ctasp buscar
um meio termo na legislação. Outro assunto que deverá tomar boa parte das
discussões da comissão em 2015, avaliou o parlamentar, é a terceirização.

Balhmann defende que
o País priorize emprego

Titular na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
(Cdeic), o deputado Antonio Balhmann
(PROS-CE) ressalta a importância de alertar
a indústria e o empresário brasileiro sobre
as questões que atingem o setor no Brasil.
“O País passa por um momento muito difícil, onde a indústria está sendo destruída e o Brasil sem competividade. Vamos
discutir especialmente as condições e os
problemas enfrentados por aqueles que
promovem a renda e apresentar soluções
para o setor”, afirmou. Para Balhmann, o
Brasil precisa de reformas fundamentais
para que a indústria tenha condições e
ambiente para exercer o seu papel.
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Saúde de qualidade não é possível com subfinanciamento, afirma Dr. Jorge Silva
Titular de duas comissões permanentes – Seguridade Social e Família
(CSSF); Defesa dos Direitos das Pessoas
com Deficiência (CPD) – o deputado Dr.
Jorge Silva (PROS-ES) destacou a importância do Legislativo no fortalecimento
do setor de saúde. O parlamentar, que
integra a CSSF pelo quinto ano seguido, citou a última pesquisa do Instituto
Datafolha apontando que 26% da população considera a saúde a questão
mais importante em suas vidas. “Mesmo
com toda a evidência da questão da Petrobras, a saúde segue mais importante
para uma parcela relevante da população”, comparou.

Hugo Leal quer
aprimorar o Código
de Trânsito Brasileiro

O deputado Hugo Leal (PROS-RJ)
assume como titular mais uma vez a
Comissão de Viação e Transporte. Segundo o parlamentar, um dos seus objetivos será o aprimoramento do Código de Trânsito Brasileiro. “Já existem
alguns projetos que pretendo levar
para discussão na comissão., inclusive
alguns de minha autoria que já tramitam na comissão. Além disso, quero
continuar lutando pela melhoria da logística de transporte e pela redução do
Custo Brasil”, afirmou.
Durante a instalação da comissão,
a deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ)
foi eleita a nova presidente da Comissão para esta sessão legislativa, que
termina em fevereiro de 2016. “Desejo
sucesso e bênçãos para a presidente
que assume agora, e tenho certeza que
com a competência da equipe da CVT
e a experiência que a deputada traz em
sua bagagem, poderá trazer muitos
avanços para a comissão”, parabenizou
o parlamentar.

Para Dr. Jorge Silva, o maior desafio
atualmente é acabar com o subfinanciamento do setor. “Os economistas falam
que não existe almoço grátis. Eu digo
que não existe saúde pública de quali-

dade com pouco recurso. Os entes federados, municípios, estados e União têm
que entender que não é possível manter a qualidade do setor com subfinanciamento”, avaliou.
Em relação à comissão recém-criada,
de defesa das pessoas com deficiência,
o deputado avaliou que o colegiado terá
o grande desafio de dar voz àqueles que
até pouco tempo atrás eram excluídos
da sociedade. “As pessoas com deficiência saíram de casa, estão conquistando
seu espaço e nós, na comissão, realizaremos um trabalho extremamente interessante para dar voz e vez às demandas
dessa parcela da população”, afirmou.

Na Comissão de Cultura, Leônidas Cristino quer
trabalhar para o engrandecimento cultural do País
O deputado Leônidas Cristino
(PROS-CE), indicado para integrar a Comissão de Cultura, falou da importância de participar de uma comissão que
tem a possibilidade de contribuir para o
engrandecimento cultural do País. “Em
Sobral, no interior do Ceará, há uma riqueza cultural muito grande, onde no
seu Centro Histórico encontramos um
dos teatros mais antigos do Estado.
O Ceará como um todo é muito rico,
acredito que todo cearense já traz uma
cultura dentro de si. Tenho certeza que
poderemos realizar um grande trabalho
de desenvolvimento cultural no Brasil e
especialmente no Ceará”, afirmou.

O deputado também é titular na Comissão de Educação e suplente na Comissão de Viação e Transporte.

Titular da Comissão de Turismo, Rafael Motta
destaca a importância da atividade no RN

O deputado Rafael Motta (PROS-RN)
foi indicado, na manhã desta quarta-feira (4), para ser o titular da Comissão de
Turismo. O parlamentar também foi indicado para ser suplente nas comissões
de Educação e Minas e Energia.
“O Turismo é uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do
Norte, e boa parte da população potiguar depende da geração de emprego e
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renda do setor. Por isso, como membro
da Comissão de Turismo, estarei a postos para contribuir cada vez mais com
o desenvolvimento dessa atividade em
nosso Estado”, afirmou Rafael Motta.
Em relação à Comissão de Educação, Rafael garantiu que o seu objetivo
é levar melhorias no que diz respeito à
qualidade de ensino do RN. O deputado
disse ainda que como membro da Comissão de Minas e Energia defenderá a
ampliação da capacidade do Rio Grande do Norte na produção de energia
renovável.
“Atualmente, 30% da produção nacional de energia eólica é do RN, e com
essa crise energética que o Brasil enfrenta temos que buscar novas fontes
de energia”, destacou o parlamentar.
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Crise política e Operação Lava-Jato demandarão muito trabalho da CCJC

A crise política que pode se instalar
no Congresso após a divulgação dos
nomes dos políticos envolvidos com a
Operação Lava-Jato demandará muito
trabalho à Comissão de Constituição,
Justiça e de Cidadania (CCJC), avaliou o
deputado Ronaldo Fonseca (PROS-DF),
membro titular do colegiado. “A CCJC
será provocada com muitos recursos
e questões de ordem. Independentemente de todos os projetos que já têm
que passar por lá, o que mais me preocupa são os resultados do Conselho de

Ética, da Procuradoria da
Câmara. Já começamos o
ano com muito problema
político”, avaliou.
O deputado argumentou que, em função de a
comissão ser formada por
parlamentares com mais
experiência na Casa, o colegiado estará preparado
para enfrentar esse ano de
turbulência.
Reforma política
Fonseca também quer
discutir na CCJC temas
relacionados à reforma política. Ele
informou que trabalhará na Casa em
defesa dos partidos pequenos. Em sua
avaliação, os grandes partidos costumam usar os pequenos como cortina
de fumaça para esconder os atos de
corrupção nos quais estão envolvidos.
“Não existe partido pequeno citado
em esquema corrupção. Minha briga
será diminuir os partidos grandes. Partido pequeno não tem tamanho para
Petrobras, é o grande que tem mais di-

“A CCJC será provocada
com muitos recursos e questões de ordem. O que mais
me preocupa são os resultados do Conselho de Ética, da
Procuradoria da Câmara”
nheiro, mais recebe fundo partidário e
o que mais se envolve em corrupção”,
afirmou.
O parlamentar pretende apresentar
dois projetos nesse contexto. Um com
o objetivo de punir partido que institucionalmente faça parte de corrupção, “afinal de contas é uma empresa
privada”.
Outro projeto buscará limitar a atuação dos partidos que não tenham 5%
membros da Casa. Se forem partidos
menores do que determina a lei dos
partidos políticos e a Constituição, terão que atuar em bloco. “Isso dará mais
agilidade e mais coerência na atuação
política, além de uma melhor discussão das matérias”, defendeu.

Valtenir Pereira quer priorizar a fiscalização dos gastos públicos
O deputado Valtenir Pereira (PROSMT) que, em 2015, é titular de duas
comissões permanentes: Fiscalização
Financeira e Controle (CFFC) e Comissão Mista de Orçamento ressalta a responsabilidade do Congresso Nacional
de fiscalizar a execução do dinheiro
público. “Como parlamentar tenho papéis importantes como, por exemplo,
reivindicar os interesses da população
e fazer leis e aprová-las. E na CFFC terei
a oportunidade de exercer bem uma
dessas missões, que é a de verificar
onde os gastos públicos estão sendo
investidos e perceber se esse dinheiro
está sendo gasto com qualidade”, afirmou.
Para o parlamentar, o ano será
cheio de desafios e com muitos cortes
no orçamento, o que torna o trabalho da comissão ainda mais relevante. “Precisamos estar acompanhando
passo a passo tudo que está sendo
feito, lembrando que o Tribunal de
Contas da União é o órgão que pode
nos assessorar e auxiliar nesta missão”
explicou. Em relação à Comissão Mista
de Orçamento, o deputado avalia que
será um trabalho de grande respon-

sabilidade. “Em 2015,
vamos discutir os R$ 7
trilhões do Orçamento Geral da União que
serão executados em
2016. Estou muito feliz pela indicação e vamos assumir com muito
comprometimento esse
desafio”, comentou.
Atribuição
Pela Constituição, cabe à Comissão
Mista de Orçamento
analisar os projetos
de lei relativos ao
plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos
créditos adicionais. Além disso, os
deputados e senadores que integram
o colegiado devem examinar e emitir
parecer sobre tais projetos e sobre as
contas apresentadas anualmente pelo
Presidente da República; e examinar
e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais
previstos na Constituição e exercer
o acompanhamento e a fiscalização
orçamentária.

“Na CFFC, terei a oportunidade de exercer bem
uma dessas missões, que é
a de verificar onde os gastos públicos estão sendo
investidos e perceber se esse
dinheiro está sendo gasto
com qualidade”
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