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As instituições brasileiras estão preservadas,
diz Hugo Leal, vice-líder do Governo

O deputado Hugo Leal (PROS-RJ)
ressaltou, na quinta-feira (19), um dos
papéis fundamentais do Parlamento: discutir ideias. Durante o seu discurso em
Plenário, o parlamentar destacou
a importância da base aliada e
dos partidos de oposição em dialogar com a presidente. Segundo
ele, o Governo já demonstrou
que está disposto a debater “e somente com uma discussão sem
acusações pessoais será possível
encontrar solução para os problemas atuais”.
Na avaliação do parlamentar,
pesquisas trazidas pelos parlamentares, principalmente de
oposição, que apontam a presidente Dilma Rousseff com 13%
de aprovação, “mas não indicam
que o Governo está acabado”.
“Fico surpreendido que pessoas experientes venham aqui dizer que o Executivo está entregue, que perdeu a moral.
Muito pelo contrário, as instituições estão
preservadas, o Congresso está fazendo o
seu debate e as Forças Armadas estão
trabalhando. Não há uma crise institucional”, afirmou.
Hugo Leal lembrou que outros presidentes já tiveram nível de aprovação baixo em momentos que o País passava por

dificuldades. “Vamos olhar para o nosso
Parlamento. Sabemos que a aprovação
do povo em relação a esta Casa está abaixo do índice da presidente. Temos 8% de

aprovação”, comentou. Para o parlamentar, é preciso fazer uma reflexão interna
e assumir a responsabilidade que o Congresso tem nas ações políticas do País.
“A conta de energia teve que aumentar por causa das usinas termoelétricas e
a responsabilidade é exclusivamente da
presidente?”, questionou. Hugo Leal afirmou que é impossível que toda a culpa
recaia apenas nos ombros da dirigente
da nação. “Temos nesta Casa comissões

de alto nível que fazem esse debate. Não
podemos ficar isentos dessas responsabilidades. Isso não leva o País a um rumo
correto”, explicou.
Buscar alternativas
O deputado ressaltou que as
medidas adotadas pelo Governo
nos últimos dias têm demonstrado uma vontade de dialogar com
o Parlamento. “A presidente abriu
o diálogo e já vem fazendo isso
desde o início, ela quer estabelecer
propostas, parcerias. Esse é o caminho, vamos procurar alternativas
para melhorar o País”.
Ele reafirmou também o compromisso do PROS de pertencer
ao Governo. “Somos base e estamos aqui para que a crise possa
ser debatida em alto nível, essa é a
nossa preocupação. Não adiantam
ataques pessoais. Toda vez que isso acontecer, vamos subir nessa tribuna para
defender alguém que acredita no País e
que deu sua vida pelo Brasil no momento em que ele passava por dificuldade”,
ressaltou. Para o parlamentar, nada impede que a oposição faça sua manifestação, mas que o debate seja em torno de
ideias. “Esta Casa é para discussão, não
para a demagogia e para a hipocrisia”, comentou.

Dr. Jorge Silva alerta para os altos índices
de violência contra a mulher

O deputado Dr. Jorge Silva (PROSES) ressaltou, em Plenário, algumas medidas necessárias para diminuir os casos
de violência no País, especialmente os

índices de feminicídio no Espírito Santo.
O parlamentar informou que o estado
teve por mais de dez anos as maiores
taxas de violência contra a mulher, sendo hoje o segundo colocado. “Em quase
todos os casos, a agressão é feita por
companheiros e ex-companheiros, namorados e ex-namorados. Nos dois primeiros meses deste ano, 24 mulheres já
foram assassinadas”, afirmou.
Na avaliação do parlamentar, é preciso com urgência combater esse tipo
de violência, tanto com ações de re-

pressão quanto de prevenção. “É preciso aumentar a efetividade da polícia,
promover a inclusão social dos jovens,
reduzir os índices de reincidência, reforçar a inteligência no combate às drogas,
entre outras”, declarou.
Dr. Jorge Silva ressaltou que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do estado tem expandido programas como o Patrulha da Comunidade,
que faz vistas às vítimas, além de ações
de prevenção a novas agressões, mas
que é preciso fazer muito mais.
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Valtenir Pereira avalia que cláusulas
de desempenho são desnecessárias
Em reunião da Comissão Especial da
Reforma Política, na quinta-feira (19), o
deputado Valtenir Pereira (PROS-MT)
discordou da proposta do relator, deputado Marcelo Castro (PMDB-PI), de
estabelecer cláusulas de desempenho
para os partidos nas eleições. Segundo
a proposta, o partido que não alcançar
um percentual mínimo de votos perde
o acesso ao fundo partidário e o direito
ao tempo na televisão.
“Não podemos limitar as inserções
partidárias nos meios de comunicação,
pois esse espaço é fundamental para divulgar o programa do partido. Qualquer
coisa que impeça essa manifestação é
prejudicial para a democracia”, afirmou.
O parlamentar se declarou contrário também à proposta do relator de
estabelecer o fim nas coligações das
eleições proporcionais, ressaltou a importância de se debater a pesquisa eleitoral e sugeriu um marketing político
idêntico para todos os candidatos. “Sou
a favor da permanência das coligações,
mas caso a proposta seja aprovada, sugiro que o quociente eleitoral também
seja extinto”, declarou Valtenir.
Quanto ao marketing político,

Valtenir avaliou que é preciso estabelecer limites, caso contrário à competitividade entre os candidatos acaba sendo
prejudicada.
“É preciso criar uma metodologia de
baixo custo, que permita ao candidato
expressar aquilo que ele vai defender
durante o seu mandato”, disse. O parlamentar defende um marketing político
idêntico para todos e sugeriu que fossem definidos temas a serem debatidos
pelos candidatos.

Voto obrigatório
Valtenir Pereira também defendeu o voto obrigatório, a alteração do período das campanhas eleitorais e a manutenção do prazo de filiação partidária.
Em seu entendimento, “política” é o instrumento que cuida dos interesses da
sociedade, desta forma é necessário que todo cidadão tenha a obrigação de
participar das escolhas políticas do País. “Ser cidadão não é só ter direitos, mas
deveres também. Por isso, defendo que todos participem das decisões do dia
a dia da sua região, e isso será possível por meio do voto”, afirmou.
Quanto à duração das campanhas eleitorais, Valtenir avaliou ser possível
reduzir o período para 60 dias, exceto em estados nos quais a locomoção seja
mais difícil, uma vez que esse prazo inviabilizaria uma campanha em toda a
região. Diante disso, o parlamentar sugeriu que se mantivessem os 90 dias de
campanha, mas que a Justiça Eleitoral, em parceria com os partidos, defina
calendários específicos.

Bancada do PROS realça importância da reforma política

Os deputados do PROS na Câmara
Federal reuniram-se com o presidente
da legenda, Eurípedes Júnior, na terçafeira (17), para discutir os temas políticos
que servirão de orientação à bancada,
perante as discussões que estão em pauta no Congresso. “É importante definir
posicionamentos diante de tantos temas

de impacto na sociedade brasileira”, afirmou o líder Domingos Neto (PROS-CE),
ao defender o fortalecimento e a unidade do partido. “Para se chegar a um
partido forte, que continue crescendo e
possa oferecer soluções aos anseios da
população, precisamos de sintonia da
bancada com a executiva nacional. Daí
a importância de encontros como o de
hoje [terça].”
Dr. Jorge Silva (ES) enfatizou que
a reunião foi uma ótima oportunidade
de aproximação e parabenizou o presidente pela implantação de novas estratégias partidárias. “Temos de construir
pela base, e a base de um partido são os
prefeitos e vereadores. Estamos estruturando bem o partido para o crescimento

nas eleições municipais de 2016”, afirmou. Leônidas Cristino (CE) comentou a
importância de estreitar o relacionamento do partido com a sociedade. “O partido está com ferramentas inovadoras no
meio político”, declarou.
O presidente do PROS, Eurípedes
Júnior, apresentou um novo sistema de
gestão e comunicação do partido, chamado de GSP PROS (sistema de gestão
partidária), que permitirá unir as informações de todos os estados e municípios, aprimorando a organização política. “Trabalhamos principalmente os
mecanismos desenvolvidos para levar
aos filiados do PROS e aos cidadãos em
si, um canal de relacionamento aberto e
eficaz”, afirmou.
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Cid Gomes entregou o cargo para não
prejudicar o governo, informa Domingos Neto
O líder do PROS, deputado Domingos Neto (CE), e o deputado Leônidas Cristino (PROS-CE) acompanharam o ministro da Educação, Cid
Gomes, ao gabinete da presidente
Dilma Rousseff, no Planalto, logo
após o encerramento da audiência
de Cid na Câmara, na quarta-feira
(18). Segundo Domingos Neto, Cid
informou à presidente que sua permanência no governo poderia criar
problemas e, em razão disso, entregou seu pedido de demissão.
“O ministro reiterou seu apoio à
Dilma, reafirmou que acredita em
seu governo, mas que não tem a intenção de prejudicar a presidente e seu governo em razão de uma atitude pessoal”,
informou o líder do PROS, que prestou
solidariedade a Cid Gomes.
Durante a comissão geral com Cid Go-

mes, o líder do PROS rebateu as críticas
da oposição e do PMDB. As falas ao ministro, segundo Domingos Neto, tinham
a intenção de buscar mais uma cadeira
vaga na Esplanada do Ministério. “Foram
colocadas as desculpas, agora, questionar a permanência do ministro é puxar

Rafael Motta repercute onda de
rebeliões em presídios do RN

Vice-líder do PROS, o deputado Rafael Motta (RN) repercutiu em Plenário
a onda de rebeliões que têm ocorrido
em diversos presídios do Rio Grande
do Norte. Segundo avaliou, o estado
vive um caos no sistema de segurança
pública. “De dentro das cadeias públicas, os bandidos estão comandando
incêndios a ônibus e fazendo ataques
terroristas. Nas prisões, eles filmam e
divulgam a destruição das grades e da
infraestrutura, além de fazerem exigências”, relatou.
O deputado informou que o estado
tem cerca de 7,7 mil detentos, e um déficit de cerca de 3,5 mil vagas. Em sua
avaliação, o governo estadual está desorientado. “Não se pode aceitar que os
presos comandem a desorganização do
estado. O governo está cedendo às rei-

vindicações dos bandidos. Isso é sinal
de que está sem norte”, avaliou, ao informar que cerca de 200 homens da Força
Nacional ajudarão o estado a garantir a
segurança pública. A onda de rebeliões
que acontece no sistema penitenciário
potiguar começou na semana passada
e alcançou 14 unidades prisionais em
todo o estado.
Educação
Na última semana, Rafael Motta reuniu-se com o presidente do FNDE, Antônio Idilvan Alencar, para reivindicar
mais investimentos para a educação no
estado. Segundo o parlamentar, é preciso construir mais creches e aumentar o
valor dos recursos destinados à merenda escolar. “A educação tem sido uma
das principais bandeiras do meu mandato. Por meio do saber e do conhecimento um país pode formar cidadãos
com moral e ética, o que ajuda a construir um Brasil melhor”, afirmou.
O deputado defendeu ainda que
são necessários mais ônibus para realizar o transporte dos estudantes das
cidades do interior. Hoje, o Rio Grande
do Norte tem um déficit de mais de 180
veículos escolares.
O presidente do FNDE disse ao deputado que está à disposição para levar mais infraestrutura e investimentos
para a educação do estado.
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de um fato para atender a interesses
políticos obscenos”, declarou.
Domingos Neto disse ainda que
ouviu um pronunciamento diferente
daquele questionado pela oposição.
“Parece que foram dois ministros diferentes que estiveram aqui”, comentou.
Ele reforçou que Cid Gomes pediu,
sim, desculpas. “Eu o ouvi reconhecer
que foi infeliz naquele momento, não
estava tentando falar como ministro,
pediu reiteradamente perdão”, ressaltou.
Ao receber o pedido de demissão,
Dilma Rousseff agradeceu a dedicação do ministro frente à pasta. Para Domingos, a atitude voluntária de Cid foi
um gesto de grandeza. “Espero que os
ânimos se aplaquem entre os deputados
e que a Casa continue trabalhando pelo
bem da sociedade brasileira”, afirmou.

Educação aprova
requerimento para
debater Fies
A Comissão de Educação aprovou
requerimento do deputado Domingos
Neto (PROS-CE), que solicita a realização de audiência pública para debater
a situação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), Antônio Idilvan
Alencar, participará da discussão. “Esse
debate vai nos permitir conhecer os
novos contornos e as perspectivas de
continuidade do programa”, explicou
Domingos Neto.
Segundo informou o parlamentar, o número de novos contratos do
Fies cresceu quase dez vezes em cinco
anos, passando de 76,2 mil contratos
em 2010 para 731,3 mil em 2014. “Atualmente o Ministério da Educação discute uma forma mais organizada de
receber novos financiamentos, para
evitar que a demanda chegue de maneira aleatória por parte dos estudantes e esteja vinculada a cursos de ensino superior de qualidade”, afirmou.
A intenção do MEC, ressaltou Domingos Neto, é que o Fies passe a ter
o mesmo perfil de outros programas
para esse nível de ensino, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o
Programa Universidade para Todos
(Prouni).

4

Ronaldo Fonseca defende redução da
maioridade em casos de crimes contra a vida
Está em análise na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJ) a admissibilidade de 39 propostas
de emenda à Constituição que preveem a redução da maioridade penal de
18 para 16 anos (PEC 171/93 e 38 apensadas). Titular na comissão, o deputado
Ronaldo Fonseca (PROS-DF) avalia que
é preciso acelerar a discussão de mérito
dessas PECs, “uma vez que a sociedade já deixou claro que quer mudanças
nessa questão”.
Qual sua proposta de redução da
maioridade penal?
Defendo a redução da maioridade para
16 anos, no entanto mais restrita. Se o menor cometer crime contra a vida e crime
hediondo, será julgado e condenado pelo
Código Penal, com as penas previstas por
essa legislação. Uma vez condenado pelo
Código Penal, ele ficará até completar 18
anos num sistema de reeducação para
menores, como uma casa-abrigo. A partir

dos 18 anos, será transferido para o sistema prisional, mas diferenciado. Isso sim é
direito humano.
Como seria esse sistema diferenciado?
Assim como temos o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) para os bandidos
mais perigosos, por que não criar um regime diferenciado para esses jovens que
vêm da casa-abrigo? Um regime que ga-

ranta mais oportunidades. Não é pegar o
menor e jogá-lo no meio dos bandidos.
É dar oportunidade de esse jovem trabalhar e estudar, ainda que condenado pela
legislação mais dura. Não podemos dissociar a condenação do menor à questão
da reeducação, da ressocialização. Hoje, o
Brasil coloca o menor infrator numa casa
abrigo e ele não sai de lá nem reeducado
nem ressocializado. Temos que considerar que o menor é também uma vítima
da sociedade, que vem de uma família
desestruturada. Mas é uma vítima que
está fazendo outras vítimas.
O senhor tem uma proposta que altera o sistema prisional?
Proponho que cada cidade acima de 50
mil habitantes tenha o seu presídio. Temos
que diminuir o número de condenados
em uma única prisão, temos que colocar os
detentos mais perto de casa, inclusive para
deixá-los mais perto da família. Não podemos perder de vista a reinserção social.

O Brasil precisa de ações efetivas
para preservar vidas, destaca Hugo Leal

Na cerimônia de reabertura da Frente
Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, na quinta-feira (19), o deputado Hugo
Leal (PROS-RJ) afirmou que o Parlamento
e os agentes públicos ligados ao setor têm
o desafio de encontrar ações efetivas para
preservar vidas. “Nessa questão de defesa
do trânsito, não cabem grandes e bonitos
discursos, temos sim que encontrar ações
e criar mecanismos para que todos os entes da Federação assumam a responsabilidade de reduzir os acidentes em suas
cidades e rodovias”. O deputado lembrou
que, apesar de a legislação ser federal, a
aplicação ocorre em cada cidade. “E esse
é o nosso desafio no Legislativo, criar uma
norma nacional, mas abrir espaço para

que as peculiaridades regionais possam
ser respeitadas”, afirmou.
Hugo Leal, que preside a frente parlamentar, ressaltou ainda que é fundamental fortalecer as responsabilidades de cada
ente federativo no setor. Ele defende que
o gestor municipal precisa estabelecer
metas em relação à segurança no trânsito.
A reinstalação da frente parlamentar,
que teve o apoio de mais de 200 parlamentares, foi a primeira de muitas reuniões a serem realizadas no Congresso neste
ano para a preparação da Segunda Conferência Global de Alto Nível sobre Segurança Viária, a ser realizar em Brasília, em
novembro. O encontro deverá contar com
a participação de 178 países.

Segundo Hugo Leal, um dos principais
objetivos da frente nesta nova legislatura
será a luta pela implementação de um Plano Nacional de Ações e pela criação de um
órgão nacional de segurança viária.
Além de parlamentares, a cerimônia
de reinstalação do colegiado teve a participação de representantes dos ministérios
da Saúde, Transportes, Justiça, Cidades,
Casa Civil, de diretores de Detrans de todo
o País. Presente à cerimônia, o ministro
das Cidades, Gilberto Kassab, ressaltou
que a pasta está à disposição da frente
parlamentar para responder a qualquer
demanda, “pois sabemos da importância
do trabalho conjunto do Executivo com o
Parlamento”.
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