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Ronaldo Fonseca afirma que legendas
maiores perseguem “partidos pequenos”

O deputado Ronaldo Fonseca (PROSDF) criticou, em Plenário, a perseguição aos
partidos pequenos e ressaltou que todas as
legendas precisam ser tratadas com igualdade.“Todos devem ser tratados da mesma forma, e não se deve chamar partido pequeno
de aluguel. Se é de aluguel, tragam a prova e
vamos então cassar o registro. Mas, se existe
isso, é porque há locador”, argumentou. A
afirmação foi feita, na quarta-feira (9), durante a votação da minirreforma eleitoral.
Na opinião de Fonseca, alguns partidos
têm apresentado propostas que indicam
uma perseguição aos partidos pequenos.
“Com todo respeito ao PSDB, eu só quero
lembrar que, durante a eleição presidencial,
o PSDB tinha partido pequeno na coligação.
Por isso, eu gostaria que todos fôssemos
respeitados agora”, disse. O deputado defendeu a pluralidade partidária e afirmou que a
quantidade de partidos não é o problema
da política brasileira.
Nesta semana, os deputados concluíram a votação da minirreforma eleitoral e
mantiveram a doação de empresas a parti-

dos políticos e os limites a essas doações. A
matéria será enviada à sanção presidencial,
que tem o prazo de 15 dias úteis para decidir
pela sanção ou veto, integral ou parcial, do
texto. Com esse prazo, as novas regras poderão valer já para as eleições municipais do
ano que vem.
O Plenário aprovou parcialmente o texto
do Senado para o projeto de lei 5735/13. Em
relação aos limites de gastos de campanha,

Hugo Leal defende mais discussão
sobre o serviço prestado por taxistas

Durante a discussão de um requerimento para a realização de debate sobre
o aplicativo Uber, o deputado Hugo Leal
(PROS-RJ) destacou que é preciso discutir
também a forma como o serviço já legalizado e regularizado dos táxis está sendo
utilizado atualmente. Para o deputado,
que participou de reunião deliberativa na
Comissão de Viação e Transportes, está

claro que não há ilegalidade no aplicativo
Uber como plataforma tecnológica, mas
sim no serviço que ele oferece. “A questão
é que o serviço dos taxistas também não
está totalmente regular hoje em dia, e precisamos aproveitar esses debates sobre o
transporte individual de passageiros para
analisar formas de regulamentar melhor a
concessão dada aos taxistas”, afirmou.
O parlamentar lembrou que o documento dado aos taxistas os autoriza a
trabalhar como autônomos. No entanto,
apontou, há casos em que são criadas empresas que conseguem até 300 autorizações e contratam diaristas para conduzir
os táxis. “Não é esse o objetivo da concessão, a ideia é conceder autorização para o
autônomo, e não para que alguém explore o trabalho de ninguém”, disse.

a Câmara manteve o texto do Senado que
mudou o percentual para as campanhas a
cargos proporcionais, fixando também para
o cargo de deputado federal o teto de 70%
do maior gasto contratado nas eleições anteriores em cada circunscrição.
Uma das principais mudanças aprovadas incluiu uma janela de 30 dias para desfiliação sem perda do mandato, válida antes
do prazo de filiação antecipada exigida.

Auxílio para deficientes visuais
A Comissão de Viação e Transporte aprovou o PL 7888/14, do deputado
Ronaldo Fonseca, que propõe a utilização de meios técnicos para auxiliar os
deficientes visuais na utilização de táxis.
Segundo a proposta, é preciso disponibilizar, na forma de áudio, informações
como, por exemplo, a composição da
tarifa, o valor final da corrida e os quilômetros rodados.
“Para sua autonomia, a pessoa com
deficiência visual precisa ser assistida
com ajudas técnicas específicas voltadas
a compensar a limitação de não poder
ver”, justificou Fonseca.
Na avaliação do parlamentar, a medida poderá ser aplicada com facilidade e
terá um grande alcance social. A proposta segue para a Comissão de Defesa dos
Direitos das Pessoas com Deficiência; e
CCJ.
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Miro Teixeira avalia que o Parlamento perdeu a
voz e está submetido às vontades do Executivo

O deputado Miro Teixeira (PROS-RJ)
anunciou na quarta-feira (9), durante reu-

nião da Comissão de Finanças e Tributação, que está mudando a condução de seu
mandato parlamentar. “Basta de acordo e
de compreensão, não vejo mais visibilidade de solução por parte do governo para os
problemas que afligem as pessoas. O meu
mandato está mudando de postura porque tudo isso é uma grande conversa fiada.
Tudo o que se discute para resolver a crise
diz respeito a aumento de imposto – é aumento da Cide, a volta da CPMF, o aumento
do Imposto de Renda”, enumerou.
Para o deputado, o Estado está esban-

jando nos gastos públicos, mas botando a
culpa na massa de trabalhadores do Estado.
Na avaliação do parlamentar, o Congresso
está submetido aos interesses do Executivo. Ele se disse surpreso com a “naturalidade com que flui o discurso de aumento
de impostos. No Nordeste, o desemprego
chegou aos 10%, os produtores rurais estão
sem condições de crédito, e o Parlamento,
entre cochichos, vai fazendo a vontade do
Executivo, com o povo pagando a conta”,
criticou, ao defender que o Congresso “recupere sua voz”.

Rafael Motta propõe desburocratização do Disque 100

Em audiência na CPI dos Crimes
Cibernéticos, na terça-feira (8), a coordenadora-geral de Enfrentamento da
Violência Sexual Contra Criança e Adolescentes da Secretaria Nacional de
Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Heloiza de Almeida Prado,
disse que a população pode ainda não
estar familiarizada com esses atos.
Os crimes dessa natureza ainda representam menos da metade das denúncias recebidas pelo disque 100, canal mantido pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República
para registro e encaminhamento de denúncias de violações dos direitos humanos. Heloiza alertou para a necessidade
de controle dos pais sobre o que os fi-

lhos acessam na internet.
“Sessenta e sete por cento das crianças acham que sabem mais de internet
que seus pais; com isso, há o risco de
elas serem abordadas por pessoas que
não conhecem, por adultos, por abusadores, que querem muitas vezes extrair
informações sobre a família, sobre os
padrões de vida ou então para cometer
crimes contra a dignidade sexual dessas
crianças e adolescentes”, disse. Segundo
ela, “a maior parte das ações têm que ser
voltadas para os familiares na linha da
prevenção, de explicar sobre o uso da
tecnologia”.
Dados de pesquisa do comitê gestor da internet apontam que cresceu o
acesso à internet por dispositivos mó-

veis entre crianças e adolescentes de 9 a
17 anos - 57% delas acessam do próprio
quarto sem supervisão; 79% delas têm
perfis nas redes sociais. Além do Disque
100, a secretaria recebe denúncias por
meio de um aplicativo para smartphones chamado “Proteja Brasil”.
Ajustamento de conduta
O senador Magno Malta (PR-ES), que
presidiou a CPI da Pedofilia, criticou o
Disque 100. Para ele, o serviço dá a falsa impressão para a sociedade de que
as autoridades vão agir imediatamente
após a denúncia. A ouvidoria que funciona no Ministério da Justiça, no entanto, encaminha a denúncia às autoridades locais.
O sub-relator da CPI, deputado Rafael Motta (PROS-RN), quer propor medidas para desburocratizar o Disque 100.
Ele lembrou que, em 2013, houve 3.415
denúncias sobre violência sexual contra
crianças e adolescentes. No ano seguinte, houve uma queda, foram 2.943. “Será
que houve de fato uma redução desse
crime ou o sistema está deficitário em
relação à demanda?”, questionou.
Pedro Affonso Duarte Hartung, representante do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda) sugeriu que as escolas tenham disciplinas que orientem crianças
e adolescentes a usarem a internet (Internet Literacy).
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Leônidas Cristino apoia projeto que obriga
formados a prestarem serviços em regiões carentes

O deputado Leônidas Cristino (PROSCE) defendeu, na quarta feira (9), na Comissão de Educação a aprovação do PL
2598/07. O texto obriga profissionais

recém-formados da área de saúde que
concluírem a graduação em instituições
públicas de ensino, ou com bolsa do governo em faculdades particulares, a prestarem serviços remunerados em comunidades carentes de trabalhadores em seu
segmento de atuação.
Segundo a proposta, os serviços seriam
supervisionados e com duração de doze
meses, de preferência logo após o término da graduação. “É necessário ter esses
profissionais nos estados, principalmente
na Amazônia e no interior do Nordeste.
Vamos discutir e ampliar essa proposta. É
preciso prever ainda para onde esses téc-

Givaldo Carimbão: Plano Nacional
de Educação deve ser cumprido

Em audiência pública conjunta das
comissões de Educação e de Defesa dos
Direitos das Pessoas com Deficiência, o
deputado Givaldo Carimbão (PROS-AL)
cobrou o cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece
como uma de suas metas o atendimento educacional especializado, com a
garantia de salas de aulas com recursos
multifuncionais. “Nós discutimos e aprovamos este plano. Mas entendo que
além de criar leis é preciso garantir que
elas estão sendo cumpridas. Hoje em
dia o Estado não consegue dar assistência ao público com autismo e síndrome
de down”, afirmou. O debate ocorreu
na quarta-feira (2) e discutiu o acesso,
a permanência e a aprendizagem das

crianças, jovens e autistas no sistema
escolar regular.
Em Alagoas, citou Carimbão, há casos em que os portadores de necessidades especiais precisam se deslocar cerca de 700 quilômetros para uma sessão
de duas horas com um psicoterapeuta.
“Isso é um massacre. Essas pessoas terão que passar por isso durante toda a
vida?”, questionou o parlamentar.
O deputado reafirmou que a situação
do seu estado, com mais de 3 milhões e
300 mil habitantes, é grave, onde não há
um número suficiente de escolas especializadas para atender a população. “E
pela reação dos outros parlamentares,
eu vejo que não é um problema isolado
de Alagoas, mas de todo o País”, disse.
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nicos serão encaminhados ao chegar nos
municípios”, ponderou Leônidas.
Para o parlamentar, a experiência que
se ganha logo após a graduação contribui
muito para a vida profissional. “Tive uma
experiência extraordinária assim que me
formei em engenharia civil. Fui até Rondônia, em Machadinho d’Oeste, que na
época era só selva amazônica, e participei
da construção de uma estrada de 500 quilômetros. Eu acreditava que não seria um
engenheiro nem razoável se eu não morasse e construísse uma estrada na Amazônia”, ressaltou. A votação da proposta na
comissão foi adiada.

Dr. Jorge Silva espera
mais recursos para o SUS
Em reunião da comissão especial que
analisa a PEC 1/15, na quinta-feira (3), o
deputado Dr. Jorge Silva (PROS-RS) defendeu pressa do Parlamento para encontrar
uma solução eficaz para o problema do
subfinanciamento do Sistema Único de
Saúde (SUS). “Se o caminho para resolver a questão está no Legislativo, temos
que ser muito objetivos. A saúde está na
UTI, e não dá mais para dar remédio de
baixar febre, o diagnóstico é muito grave.
Se não tivermos pressa, esse paciente vai
sucumbir”. A PEC 1/15 eleva o piso federal
com ações e serviços públicos de saúde
dos atuais 15% sobre a receita corrente
líquida (RCL) para 18,7%. O aumento será
escalonado em cinco anos.
Na avaliação do Dr. Jorge Silva, o Executivo tem dado sinais de que trabalha
contra a Saúde. “A decisão de usar o orçamento impositivo dos parlamentares
para reduzir o repasse da União para o setor evidencia isso”, afirmou. Ele citou também a Emenda 29, aprovada em 2000 e
regulamentada em 2012, que aumentaria
os percentuais mínimos para o repasse
ao setor por União, estados e municípios,
“que também não resolveu o problema”.
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Instalada comissão especial para analisar PEC que
cria carreira de procurador de autarquias estaduais
Foi instalada, na quinta-feira (10), a comissão especial para analisar a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 80/2015.
De autoria do deputado Valtenir Pereira
(PROS-MT) e outros, a proposta cria uma
carreira para os procuradores de autarquias e fundações estaduais. O texto regula ainda a transição das atividades de
assistência, assessoramento e consultoria
jurídica desenvolvidas pela administração
direta para o sistema orgânico das Procuradorias Gerais do Estado, Distrito Federal
e Municípios. “O nosso objetivo, além de
fortalecer essas carreiras e pacificar a matéria, é atender o fim público dos órgãos
que compõem o sistema da Advocacia
Pública brasileira”, afirmou o parlamentar.
O texto foi apresentado como alternativa à PEC 373/13, que foi considerada
inconstitucional por interferir demais na
organização da carreira estadual e municipal, o que fere a independência dos
entes federados. Durante a discussão da
proposta em 2014, os deputados viram
que seria impossível rever o texto e decidiram colher assinaturas para uma nova
PEC.
Segundo Valtenir, a ideia é construir

um sistema de advocacia nos estados
semelhante ao que se tem hoje na Advocacia-Geral da União (AGU). “Você tem
quatro categorias que cuidam dos interesses do estado brasileiro: os advogados
da união, os procuradores federais – que
cuidam das autarquias e das fundações,
os procuradores da Fazenda Nacional e
os procuradores do Banco Central, todos
eles vinculados à AGU”, explicou.
O parlamentar informou que deverá
oferecer ao relator da comissão, na próxima semana, um texto que sugere a cria-

ção de uma Advocacia-Geral no Estado
e uma Advocacia-Geral nos municípios,
com mais de 100 mil habitantes. “Esses
municípios trabalham com um orçamento alto, então é necessário um corpo jurídico qualificado para poder acompanhar
os atos administrativos do Estado. Com
isso, haverá mais segurança jurídica para
o próprio gestor público e para o administrado”, ponderou.
A comissão especial tem o prazo de
40 sessões para analisar o mérito da proposta.

TRT da 15ª região poderá ganhar mais varas do Trabalho

Foi aprovado, na quarta-feira (9), na
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (Ctasp), o parecer
do deputado Ademir Camilo (PROS-MG)
ao Projeto de Lei 2642/15, que propõe
a criação de varas do trabalho, cargos

de juiz do trabalho titular, cargos em
comissão e funções comissionadas,
na jurisdição do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região, com sede em
Campinas (SP). “É preciso que esse TRT
seja dotado dos meios indispensáveis

ao desempenho satisfatório de suas
atribuições e consequentemente possa
garantir o amplo acesso da população
à justiça trabalhista”, justificou o parlamentar.
Segundo informou Camilo, o TRT da
15ª Região é o segundo maior tribunal
trabalhista em volume processual do
País, tendo recebido, em 2014, mais de
305 mil processos. “Estudos realizados
pelas áreas técnicas do Tribunal Superior do Trabalho e do próprio TRT comprovam que a estrutura dessa corte regional não acompanhou o crescimento
da demanda processual decorrente,
principalmente da ampliação da competência material da Justiça do Trabalho”, afirmou.
O deputado ressaltou ainda que a
matéria recebeu aprovação técnica e
orçamentária do Conselho Nacional de
Justiça, do Órgão Especial do TST e do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O projeto, que está sujeito à apreciação do Plenário, segue agora para as
comissões de Finanças e Tributação e
Constituição de Justiça e de Cidadania.
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