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Odorico reafirma compromisso com saúde
mental em ato na Câmara

a reintegração social, como os chamados
Caps (Centros de Atenção Psicossocial).
Há alguns anos na luta por um sistema de saúde público que atenda ao
princípio da coletividade, o deputado
Odorico Monteiro (Pros-CE) comentou
o lançamento da frente. “Tenho a honra

de ser, junto ao prefeito Cid Gomes, um
dos pioneiros no processo de reformulação da atenção à saúde mental no Brasil,
quando conseguimos descredenciar e
fechar o Hospital Guararapes e criar a
Rede de Atenção Integral à Saúde Mental
(Raism) de Sobral (CE)”, disse.

Bornier propõe ampliação
do prazo de pagamento de
dívida do Rio

“Nós matamos como em uma
guerra”, diz deputado Eros
Biondini

Projeto obriga notificação
de multa por meio
eletrônico

A emenda proposta por Bornier
permite ampliar por mais 24 meses,
além do previsto no texto original,
mantendo ainda o percentual de 40%
de desconto definido no projeto. p.2

O deputado Eros Biondini (Pros-MG) fez
questão de reiterar os elogios a parlamentares da Comissão Especial (PL 2438/15) ao se
referir ao Plano Nacional de Enfrentamento
aos Homicídios de Jovens Negros.
p.4

De acordo com o projeto do deputado Ronaldo Fonseca (DF), líder
do Pros, a notificação deverá conter,
no mínimo, a previsão legal, o local,
p.3
a data e a hora da infração.

Câmara dos Deputados\Zeca Ribeiro

Foi lançada na quarta-feira (6), na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e
da Luta Antimanicomial. A frente conta
com a adesão de cerca de 270 parlamentares de diferentes partidos. O grupo busca promover os direitos das pessoas com
transtornos mentais.
“A saúde mental tem a marca da militância de seus profissionais. Reafirmo
aqui o nosso compromisso como deputado, mas, acima de tudo, como militante
incansável para o aperfeiçoamento dos
serviços aos pacientes e aos familiares
deles”, afirmou o deputado Odorico Monteiro (Pros-CE), que participou do lançamento da frente ao lado da coordenadora, deputada Erika Kokay (PT-DF).
A frente é suprapartidária e tem o
objetivo ainda de discutir as propostas
legislativas e de aperfeiçoamento da
legislação sobre o tema. A ideia é monitorar e fiscalizar a reforma psiquiátrica,
que, entre outros pontos, determinou o
fechamento progressivo dos hospitais
psiquiátricos e a instalação de serviços
substitutivos que garantam a liberdade e

George Hilton destaca novos desafios em retorno à Câmara
Licenciado desde o início de 2015
para ocupar o cargo de ministro do
Esporte, o deputado federal George
Hilton (Pros-MG) retorna à atividade
legislativa na Câmara, onde destaca
os novos desafios que virão, principalmente nas próximas semanas, em que
votações importantes na agenda da
Casa estão previstas.

“Nossa expectativa é somar com
a nossa bancada, que é uma bancada
guerreira. Nós temos desafios enormes
pela frente nos próximos dias e votações importantes para acompanhar”,
disse Hilton.
O deputado elogiou ainda os quadros atuais do partido, o qual se filiou
no último dia 18, e as bandeiras de luta

travadas por seus parlamentares. “Sem
dúvida nenhuma o Pros possui hoje um
dos melhores quadros. Têm parlamentares identificados com a sociedade e
comprometidos com o povo brasileiro,
a democracia e os valores sociais. Nós
queremos que o parlamento seja uma
caixa de ressonância dos anseios da sociedade”, disse Hilton.
p.3
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A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/16,
do Executivo, que estabelece novas regras
para o refinanciamento das dívidas dos
estados com a União. O deputado Felipe
Bornier (Pros-RJ) propôs dobrar, por meio
de emenda à proposição, o prazo para o
pagamento da dívida do estado do Rio de
Janeiro com a União.
A proposta prevê mais 20 anos de prazo para os estados pagarem suas dívidas
com a União e mais 10 anos para o pagamento das dívidas com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
A emenda proposta por Bornier permite ampliar por mais 24 meses, além do
previsto no texto original, mantendo ainda
o percentual de 40% de desconto definido
no projeto.
“Os estados passam por enormes dificuldades financeiras, e o Rio de Janeiro,
sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
deste ano, merece atenção especial, justamente para atender ao público com mais

Antonio Augusto\Câmara dos Deputados

Felipe Bornier propõe ampliação do prazo
de pagamento de dívida do Rio

segurança e conforto. Essa não é só a oportunidade de termos a atenção mundial
voltada para nós, mas também a de estimular a economia e inúmeros segmentos
do mercado brasileiro afetados pela crise”,
ressaltou Bornier.

O texto estipula ainda contrapartidas
mais rígidas quanto ao controle de gastos
dos estados, principalmente com pessoal.
O PLP ainda deverá esperar o fim do prazo
de cinco sessões para emendas, pelo fato
de estar com urgência constitucional.

Câmara celebra Dia Mundial da Saúde em
discussão sobre Aedes aegypti
Gustavo Lima\Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados
transformou-se na quinta-feira (7) em
comissão geral para discutir formas de
combate às doenças transmitidas pelo
mosquito Aedes aegypti (dengue, febre
chikungunya e Zika). Durante o evento, foi
celebrado ainda o Dia Mundial da Saúde
para alertar a sociedade sobre os riscos
envolvendo uma epidemia.
De acordo com o presidente da Frente Parlamentar da Dengue e da Inovação
Tecnológica no Enfrentamento às Arboviroses, deputado Odorico Monteiro (ProsCE), existe um esforço suprapartidário
no combate ao mosquito. “Importante
colocar aqui todo o esforço interfederativo que o Brasil tem feito para combater
o mosquito e melhorar os protocolos de
saúde pública dispostos nas unidades de

saúde pública para o tratamento mais célere e adequado”, disse.
Odorico fez um apelo para que a população também participe ativamente
das campanhas de combate ao mosquito. “Precisamos reforçar a importância do
constante envolvimento da população
nesta luta preventiva contra o mosquito.
No âmbito da inovação tecnológica, a presidenta Dilma liberou quase R$ 2 bi para
investimentos em tecnologias na prevenção e no combate às doenças associadas
ao Aedes”, concluiu.
Participaram do evento entidades
relevantes que atuam no setor como o
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a
Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco), além de representantes do Ministério da Saúde.
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Projeto sobre despesa com pessoal pelos
municípios está pronto para Plenário

Tramita na Câmara dos Deputados
o Projeto de Lei Complementar 251/05
que permite aos municípios retirar gastos das áreas de saúde, educação e assistência social do limite das despesas
de pessoal determinado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). A matéria tramita em regime de urgência e
está pronta para ser votada em Plenário.
De acordo com o deputado Toninho
Wandscheer (Pros-PR), membro da comissão especial que discutiu a matéria,
a Bancada do Paraná, da qual o deputado é coordenador, se reunirá para tratar
de um possível acordo para a aprovação da matéria em Plenário.
“É um benefício para os prefeitos
de todo o Brasil, consequentemente
o Paraná também ganhará com isso.
A medida vai solucionar problemas
enfrentados pelos municípios como
contratação de médicos e enfermeiros.
Será uma oportunidade para que os
prefeitos possam usar a lei a favor do
atendimento à saúde pública, à educação e à ação social”, disse Wandscheer.
Pela proposta aprovada, que altera
a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF

– 101/00), os municípios poderão deduzir do cálculo o montante da despesa com pessoal que exceder a aplicação
dos 60% sobre as receitas transferidas
pela União no âmbito das funções Saúde, Educação e Assistência Social, desde que:
Para que os municípios se beneficiem é preciso que as despesas sejam
destinadas ao pagamento de pessoal
ativo e vinculadas às respectivas funções; seja comprovado, na última apuração anual, que o município cumpre
os requisitos constitucionais relativos
à aplicação mínima de recursos da saúde e educação; e o município adote as
medidas necessárias para arrecadação
das receitas e para a cobrança da dívida
ativa.

“É um benefício para os
prefeitos de todo o Brasil,
consequentemente o Paraná também ganhará com
isso.“
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ENTENDA
O projeto original, do ex-deputado
Roberto Gouveia, estipulava que o limite
de despesa com pessoal da saúde seria
equivalente a 75% da receita específica
da área de saúde - e não a 60% da receita
total dos estados e municípios e a 50%
da receita da União, como determina a
LRF.
Atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que na determinação da disponibilidade de caixa do município sejam considerados os encargos
e despesas compromissadas a serem pagas até o final do exercício.
O relator retirou dessa contabilização de gastos as receitas vinculadas a
programas e convênios celebrados entre
os entes da federação, provenientes de
transferências já empenhadas, mas ainda não recebidas.
Conheça o texto completo do Projeto de Lei
Complementar 251/05

Lúcio Bernado JR\Câmara dos Deputados

Toninho Wandscheer é eleito por
unanimidade coordenador
da bancada paranaense

O deputado federal Toninho Wandscheer (Pros-PR) foi escolhido por unanimidade coordenador da Bancada Paranaense da Casa para mandato de um ano.
O evento ocorreu no último mês (16/03)
em que Wandscheer sucedeu o deputado federal João Arruda (PMDB-PR).
“Precisamos pensar o que vai ser melhor para o Paraná e entender que nós
somos paranaenses, não somos partidários. O nosso estado é a nossa motivação,
pela qual todos nós fomos eleitos, e estamos aqui”, disse Wandscheer.
Atualmente, a bancada é composta

por 30 deputados federais e três senadores. Juntos, eles discutem assuntos de
interesse exclusivo do Paraná, como as
emendas parlamentares e a decisão da
bancada em relação a projetos que afetem direta ou indiretamente o estado.
Pedágio
Um dos assuntos discutidos atualmente pelos parlamentares que compõem a Bancada Paranaense é a renovação dos contratos de concessão com
as atuais empresas responsáveis pelos
pedágios em rodovias que cruzam o Paraná. “A maioria da nossa bancada é, ter-

minantemente, contra a renovação. Mas,
há deputados que são favoráveis. Temos
que respeitar a opinião de cada um”, explicou o novo coordenador.
De acordo com Toninho, as concessões de pedágio não devem ser renovadas e uma nova licitação deve ser realizada no Paraná. “Minha opinião é que o
estado tem obrigação de não trazer mais
problemas para a população paranaense
em nível de pedágio. Como engenheiro
civil, vejo que o pedágio deve ter um valor máximo com o qual a economia do
estado pode pagar. Não se pode mais
onerar o povo desse jeito. O pedágio
precisa de um novo processo, que seja
econômico e traga realmente um incentivo à economia do estado”, finalizou o
deputado.
Parceria
A conquista mais recente da Bancada Paranaense foi o início das obras de
duplicação da BR-163, entre Cascavel e
Marmelândia – importante corredor que
liga a região sul do Brasil.
“Recebi grande apoio dos colegas
parlamentares quando cogitei a ideia de
me candidatar para coordenador. O trabalho que iremos realizar pela bancada
continuará sendo feito com a participação de todos”, finalizou Wandscheer.

INFORME PARLAMENTAR
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George Hilton destaca novos desafios em
retorno à Câmara
Ex-líder partidário na Câmara, o deputado federal George Hilton, 43 anos,
está em seu terceiro mandato por Minas Gerais. Nas eleições de outubro de
2014, ele foi reeleito para o cargo de
deputado. Radialista e teólogo, Hilton
também atuou como deputado estadual em Minas Gerais, em 1998, reelegendo-se em 2002. Licenciou-se, em 2015,
para assumir o Ministério do Esporte.
Natural de Alagoinhas (BA), Hilton é
formado em ciências sociais e trabalhou
em rádios de Salvador, Belo Horizonte e
Juiz de Fora. Ligado à Igreja Universal
do Reino de Deus, o parlamentar foi
ainda apresentador de um programa
de TV.
O primeiro mandato na Câmara dos
Deputados foi exercido na legislatura
de 2007/2011, tendo sido reeleito para

a legislatura de 2011/2015 e conquistado novo mandato, agora, para o período de 2015/2019.
Na Câmara dos Deputados, Hilton
apresentou mais de 140 proposições,
entre projetos de lei, indicações, requerimentos e propostas de emendas
à Constituição, além de relatar cerca de
48 propostas. O deputado foi relator do
Projeto de Lei 4700/12 – que altera a Lei
9394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, que
tem por objetivo identificar, cadastrar e
atender alunos com altas habilidades,
também chamados de superdotados,
na educação básica e superior.
Hilton foi também integrante da Representação Brasileira no Parlamento
do Mercosul (Parlasul) e da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacio-

Divulgação\Ministério do Esporte

Perfil Deputado George Hilton

nal na Câmara. Já foi membro das comissões de Educação, de Reforma Política e de Minas e Energia – incluindo
a Subcomissão Especial dos Royalties e
Pré-Sal –, além da Subcomissão Especial dos Países de Língua Portuguesa.

Divulgação\Pros

Projeto obriga notificação de multa
por meio eletrônico

Tramita na Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei , do deputado Ronaldo
Fonseca (DF), líder do Pros, que determina aos órgãos de trânsito a notificação de infração do proprietário do veículo ou do condutor via mensagem de
texto ou por meio eletrônico, como o
e-mail.

De acordo com o texto, a notificação
deverá conter, no mínimo, a previsão legal, o local, a data e a hora da infração.
Além disso, o projeto, cujas propostas
alteram o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB, Lei 9503/97), obriga proprietários
de veículos a manter dados cadastrais
eletrônicos atualizados junto ao órgão

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

executivo de trânsito estadual ou do
Distrito Federal.
“Conquanto seja obrigação do condutor conhecer as leis de trânsito, em
geral, isso se dá em virtude do longo
tempo entre o cometimento da infração e a ciência dela pelo motorista em
sua casa, período que pode chegar a
três meses”, disse Fonseca.
Ao ressaltar a importância em investimentos que envolvam educação no
trânsito brasileiro, Fonseca destaca que
a intenção é alertar motoristas para que,
em tempo hábil, evitem a reincidência
de novas infrações. “Visando, por meio
de notificações online, diminuir a incidência de multas, contribuir para a segurança viária e moralizar o processo de
cobrança de multas”, concluiu Fonseca.
A proposta tramita em caráter conclusivo e segue para análise das comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Conheça o texto completo do Projeto de Lei
4778/16

“Nós matamos como em uma guerra”, diz
deputado Eros Biondini
Divulgação\Pros
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Tornar obrigatória a criação de gabinetes de gestão integrada de segurança
pública nos municípios e a divulgação de
dados ligados à atuação das polícias. Essas
novidades foram anunciadas em audiência pública na Câmara, na terça-feira (30),
e devem fazer parte do relatório final da
comissão especial de deputados que analisa propostas para enfrentar a violência

contra jovens negros e pobres no País (PL
2438/15).
As medidas foram sugeridas por representantes de entidades policiais, que
participaram de debate sobre a proposta
de criação de um Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens, que tem
como meta de reduzir a um terço as mortes
violentas nos próximos dez anos – ou seja,

passar dos atuais 30 assassinatos a cada
100 mil habitantes, em média, para nove
em cada 100 mil habitantes.
O deputado Eros Biondini (Pros-MG) fez
questão de reiterar os elogios a parlamentares da Comissão Especial (PL 2438/15) ao
se referir ao Plano Nacional de Enfrentamento aos Homicídios de Jovens Negros,
que consta em relatório da CPI da Violência
contra Jovens Negros e Pobres, aprovado
no ano passado.
“Acredito que, além dos trabalhos desenvolvidos na CPI, que apurou a violência
contra jovens e negros no País, essa audiência pública, sobretudo ouvindo especialistas da área, possibilitará a todos que
apresentemos, com mais respaldo, nossas
conclusões, que serão trazidas ao plenário
desse colegiado em momento oportuno”,
disse Biondini.
Para finalizar, o parlamentar lembrou
ainda que a violência cometida contra
esse grupo provoca mais mortes que atual
guerra na Síria. “Nós ficamos chocados com
o número de mortes na Síria. E aqui, nós
temos 60 mil mortes por ano, ou seja, isso
precisa ser discutido realmente, inclusive,
com uma nova guinada na política”, concluiu Biondini.

O Plenário retirou de pauta o Projeto de Lei 3123/15, do Executivo,
que regulamenta a aplicação do teto
remuneratório para todo o funcionalismo público. A ideia é aprimorar
o texto antes de um possível acordo,
o qual permita que sejam discutidos
pontos divergentes quanto a sua
aplicação a médio e longo prazos.
O líder do Pros, deputado Ronaldo Fonseca (DF), criticou a recolocação na pauta do projeto e defendeu
ainda que o acordo para a sua apro-

vação seja renegociado, evitando-se que
o Plenário decida por
“perdas de direitos”
em relação aos servidores públicos.
Segundo o parlamentar, além de
inconstitucional,
a
proposta gera insegurança jurídica a diversas categorias, entre
elas os militares das
polícias e bombeiros.
“Com a aprovação
desse projeto, nós
iremos trazer uma insegurança jurídica absoluta para o trabalhador brasileiro”,
disse Fonseca.
As novas regras serão aplicadas
a todos os servidores, civis e militares, de todos os poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário) e de todas

Nanda Borges\Câmara dos Deputados

Ronaldo Fonseca critica projeto que
regulamenta teto

as esferas de governo (federal, estadual, distrital, municipal), e valerão
ainda para as entidades privadas
mantidas com transferências voluntárias de recursos públicos (organizações não governamentais da sociedade civil).
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