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Quanto ao aborto, Ronaldo Fonseca
foi incisivo: “É óbvio que nós sentimos
profundamente que a criança indefesa
no ventre da mãe esteja sofrendo uma
consequência das nossas irresponsabilidades, mas daí a ter licença para matar,
no ventre, uma criança porque ela está
com um problema de microcefalia? A
microcefalia não impede que esta criança venha a nascer viva”, disse.
Reestruturação do TJDF

Assista ao vídeo

gravidez de feto anencéfalo
é conduta tipificada nos art.
124, 126 e 128, incisos I e II,
todos do CP.

Licença para matar
O parlamentar, no entanto, não retira
do Congresso a responsabilidade pela
aprovação de políticas públicas continuadas no combate ao mosquito Aedes.
“É claro que temos que combater esta
doença a qualquer custo para proteger
também o feto”, ressaltou.

Deputados se mobilizam
para aprovar medidas de
combate ao zika vírus

Governo dialoga com
Congresso para aprovar
reformas necessárias ao País

O governo também enviou ao
Congresso uma medida provisória (MP 712/16) que, entre outros
pontos, autoriza que gestores do
Sistema Único de Saúde (SUS) determinem
o ingresso forçado de técnicos sanitários
em imóveis públicos e particulares. p.2

Foi acordado ainda que, a partir de
agora, haverá um ciclo de reuniões da
presidenta com as bancadas, para realizar o
debate econômico. O diálogo foi defendido pelos parlamentares do Pros como uma
medida eficiente para estreitar as relações
entre o Planalto e as casas legislativas. p.4

Na oportunidade, Ronaldo Fonseca pediu apoio dos parlamentares presentes no Plenário para a aprovação do
Projeto de Lei 4257/16, que reestrutura
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), transformando
10 cargos vagos de Juiz de Direito do
quadro da Justiça do Distrito Federal e
Territórios em 8 cargos de Desembargador e em 1 cargo de Juiz Substituto de
Segundo Grau.
“A proposição trará agilidade aos processos em segunda instância”, afirmou
Fonseca. Na prática, a proposta aumenta
de 40 para 48 o número de desembargadores que compõe o TJDFT.
O projeto, aprovado ao final da sessão, será encaminhando agora para análise do Senado Federal.
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O deputado Ronaldo Fonseca (Pros–
DF) fez duras críticas ao grupo de advogados e ativistas que defende o direito
de mães optarem pelo aborto em gestações de bebês com microcefalia. Além
disso, o parlamentar cobrou mais empenho dos gestores públicos no combate
ao mosquito Aedes aegypti, transmissor
da dengue, do Zika vírus e da febre Chikungunya.
“É claro que esse mosquito tem provocado várias doenças. Mas o Zika vírus
tem trazido para as crianças que estão
ainda no ventre da mãe a microcefalia. A
microcefalia tem-se expandido e trazido
muita preocupação”, afirmou Fonseca,
durante sessão extraordinária da Câmara dos Deputados, na quinta-feira (18).
De acordo com Fonseca, esses ativistas estão promovendo uma verdadeira campanha nacional ao disseminar a
ideia da legalização do aborto para esses
casos. Ainda de acordo com o parlamentar, o grupo pretende levar ao Supremo
Tribunal Federal (STF) uma ação semelhante àquela que permitiu o aborto no
caso de anencefalia. Em 2012, o Supremo decidiu que não é crime interromper
gravidez de feto anencéfalo, decidindo
pela inconstitucionalidade de interpretação segundo a qual a interrupção da

Gustavo Lima / Câmara dos Deputados

Aborto em casos de microcefalia é licença
para matar, diz Ronaldo Fonseca

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputados se mobilizam para aprovar
medidas de combate ao zika vírus

Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o zika é apontado como uma das
possíveis causas do surto de microcefalia
no País
Neste verão, o zika vírus tornou-se o
grande vilão para os brasileiros. Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti – também responsável pela dengue e pela febre
chikungunya –, o zika tem sido apontado
como uma das prováveis causas da epidemia de microcefalia no País. Segundo o
Ministério da Saúde, os casos notificados
de suspeita da anomalia, caracterizada
por bebês com crânio de tamanho menor
que o esperado, já passou de 5 mil desde
outubro do ano passado, quando o monitoramento começou a ser feito.
Na Câmara dos Deputados, algumas
medidas já foram tomadas para tentar reverter esse quadro. A Comissão de Seguridade Social e Família, por exemplo, aprovou proposta (PL 1861/15) que cria uma
política nacional de combate ao Aedes
aegypti. O texto obriga os proprietários
a manter os imóveis limpos para evitar a
proliferação do mosquito e prevê multa a
quem descumprir a regra.
O governo também enviou ao Con-

definida, em que autoridades e especialistas serão chamados para sugerir soluções.
Mudança de comportamento
O diretor de Vigilância das Doenças
Transmissíveis do Ministério da Saúde,
Cláudio Maierovitch, lembra que o País enfrenta epidemias de dengue há pelo menos 30 anos e que a principal tarefa agora
é eliminar o mosquito transmissor.
O dirigente salienta que o Poder Público não consegue estar em 100% das casas
e que a sociedade tem de fazer sua parte
no enfrentamento ao Aedes aegypti. “A
gente precisa de limpeza nos quintais, nos
depósitos, nas ruas. Se cada um olhar o
seu pedaço e cuidar bem dele, isso já é um
avanço de 90%. O grande desafio está na
mudança de comportamento”, comenta
Maierovitch.
O zika vírus também pode ser transmitido via relações sexuais e pelo contato com saliva e sangue contaminados. O
principal vetor, porém, continua a ser o
Aedes aegypti, ressalta Pedro Tauil, professor de Medicina Tropical da Universidade
de Brasília (UnB): “O combate ao mosquito
tem de ser prioridade”.

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

2

gresso uma medida provisória (MP
712/16) que, entre outros pontos, autoriza
que gestores do Sistema Único de Saúde
(SUS) determinem o ingresso forçado de
técnicos sanitários em imóveis públicos e
particulares abandonados, a fim de combater focos do Aedes aegypti. A proposta
será analisada por colegiado formado por
deputados e senadores, antes de seguir
para o Plenário da Câmara.
Comissão externa
No último dia 3, os deputados aprovaram a criação de uma comissão externa
para acompanhar as ações relativas ao
zika vírus e à microcefalia.
Ainda nesse contexto, o Plenário da
Casa vai se transformar em comissão geral
para discutir o tema, em data ainda não

Com informações da Agência Câmara e Blog do Planalto

O Congresso Nacional promulgou
na quinta-feira (18) a Emenda Constitucional 91, que abre espaço para que políticos detentores de mandatos eletivos
proporcionais (deputados e vereadores)
possam mudar de partido sem a perda
do cargo. A emenda cria a chamada “janela partidária”, um prazo de 30 dias para
que os políticos mudem de legenda sem
punição por infidelidade partidária.
Pela legislação atual, os parlamentares só podem mudar de legenda, sem
correr risco de perder o mandato, se
forem para um partido recém-criado. O
entendimento é de que o mandato pertence ao partido que elegeu o candidato.

Senadores, prefeitos e governadores, no
entanto, não estão sujeitos a essa regra,
pois são titulares de cargos majoritários.
Fundo Partidário
A troca partidária, porém, não será
considerada para fins de distribuição do
dinheiro do Fundo Partidário e do acesso
gratuito ao tempo de rádio e televisão.
Esse cálculo é proporcional ao número
de filiados de cada legenda, tendo por
base a composição da Câmara de Deputados.
Na prática, portanto, os partidos contemplados agora com filiações de novos
deputados federais não vão se benefi-

Jefferson Rudy/Agência Senado

Promulgada emenda constitucional que
permite troca de partido por 30 dias

ciar com mais recursos nem adicional
de tempo de rádio e televisão nos dois
próximos pleitos — as eleições de outubro próximo (prefeitos e vereadores) e o
pleito geral de 2018 (presidente, governadores, deputados federais e estaduais).
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Seminário discute marco regulatório do
transporte de cargas
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O evento, promovido pela comissão
especial da Casa que analisa o Marco
Regulatório do Transporte Rodoviário
de Cargas, reuniu, na última terça-feira
(16), no auditório Nereu Ramos, representantes de agências reguladoras do
transporte rodoviário, de sindicatos e
de órgãos governamentais.
Manifestações ocorridas no início
do ano passado impulsionaram a instauração do colegiado e as discussões
sobre o tema. Na época, vários protestos de caminhoneiros bloquearam
trechos de rodovias em 14 estados.
As manifestações diminuíram após a
sanção da Lei dos Caminhoneiros (Lei
13.103/15).
Relatório final

(PTB-SP), disse que pretende apresentar a primeira versão do relatório já em
março. A Comissão Especial do Marco

Regulatório do Transporte Rodoviário
de Cargas, começou a funcionar na Câmara em outubro do ano passado.
Divulgação/Pros

O relator da Comissão Especial do
Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas, Nelson Marquezelli

Exame toxicológico para
motoristas profissionais
A exigência do exame toxicológico
de larga janela de detecção para motoristas profissionais, prevista na Lei dos
Caminhoneiros (Lei 13.103/15), dividiu
opiniões no seminário sobre o Marco
Regulatório do Transporte Rodoviário
de Cargas.

O presidente da Associação Brasileira de Provedores de Exames Toxicológicos de Larga Janela de Detecção,
Marcelo Santos, informou, durante audiência pública promovida pela Comissão de Viação e Transportes, que os laboratórios já se encontram habilitados
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para atender às demandas e exigências,
com sobra, desde julho de 2014.
Ao defender a sustação de resolução do Contran, que permitiu o adiamento da exigência do exame toxicológico para 1º de janeiro deste ano, o
deputado Hugo Leal (Pros-RJ) argumentou que os laboratórios brasileiros
têm investido consideráveis recursos
para adequar as respectivas estruturas
físicas e técnicas às exigências de certificação exigidas pelo Contran para a
realização dos exames.
O diretor executivo Jurídico da NTC
& Logística, Marcos Aurélio Ribeiro, defendeu a suspensão, pelo Congresso
Nacional, da portaria do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que prevê a
entrada em vigor em março da exigência do exame, que é capaz de detectar
se o indivíduo faz uso habitual de drogas. Ele afirmou que não há laboratórios no Brasil capacitados para análise
do exame toxicológico de larga janela
de detecção.
Hugo Leal, que preside a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, reafirmou seu entendimento de que
o exame contribui, sim, para a redução
dos índices de acidentes de trânsito.
“Qualquer adiamento na aplicação de
medidas em prol da segurança viária
traz grandes prejuízos à sociedade e
podem custar preciosas vidas. A paz no
trânsito não pode esperar”, disse.

Governo dialoga com Congresso para
aprovar reformas necessárias ao País

A prioridade do governo para o novo
ano legislativo é dialogar com o Congresso
Nacional pela aprovação das reformas e matérias de interesse do País. A reunião, ocorrida na terça-feira (16), com a presidenta Dilma
Rousseff contou com a presença dos líderes
da base aliada na Câmara dos Deputados,
entre eles o líder do Pros, deputado Givaldo
Carimbão (AL), e o vice-líder do governo, deputado Hugo Leal (Pros-RJ).
Entre os pedidos de cooperação para o
crescimento do Brasil estão as reformas fiscal, tributária e previdenciária. No caso da
reforma previdenciária, os líderes da base no
Congresso irão definir uma comissão que
vai integrar o Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e de Previdência Social, que se reuniu na quarta-feira
(17) para definir cronograma de discussões
sobre a Previdência.
De acordo com o líder do Pros, deputado
Givaldo Carimbão, o Congresso está unido, e

os parlamentares já não aceitam mais o discurso de “quanto pior, melhor”. “Estou confiante que esse ano será diferente de 2015.
Estou sentindo, respirando, exatamente esse
novo momento de mais unidade dentro do
Parlamento. E isso facilita o enfrentamento
da crise econômica. A grande crise econômica veio porque tivemos uma crise política.
Se conseguirmos estancar esta crise, nós iremos avançar, e conseguiremos vencer a crise
econômica”, disse Carimbão.
Ciclo de reuniões
Foi acordado ainda que, a partir de
agora, haverá um ciclo de reuniões da presidenta com as bancadas, de segunda-feira
a quarta-feira, para realizar o debate econômico. O diálogo, a propósito, foi defendido
pelos parlamentares do Pros como uma medida eficiente para estreitar as relações entre
o Planalto e as casas legislativas.
Carimbão aproveitou o encontro com a
presidenta Dilma e a presenteou com o livro

Roberto Stuckert Filho/PR

4

“Como recuperar usuários de drogas – Alagoas o modelo para o Brasil”, de sua autoria.
“Logo após a reunião, nós conversamos, sozinhos, por cerca de 20 minutos, e tive a honra de entregar os 3 livros de minha autoria. A
Presidenta se comprometeu em ler esse fim
de semana o último exemplar lançado (foto)
e, na próxima semana, voltarmos a conversar sobre o tema abordado”, disse.
A reunião contou com a presença de 24
deputados, entre líderes e vice-líderes das
bancadas de 14 partidos.

CPI do BNDES apresenta relatório final
O relatório final da CPI do BNDES, apresentado pelo deputado José Rocha (PR-BA),
na terça-feira (16), tem 251 páginas e propõe mudanças legislativas e na gestão do
banco, como prioridade no financiamento
de pesquisas tecnológicas por micro e pequenas empresas, bem como o veto a empréstimos a empresas que tiveram consul-

toria de políticos ou parentes de dirigentes
do banco (veja informações abaixo).
O relatório não pede indiciamentos,
mas sugere alterações na política do banco de modo a dar mais transparência às
operações. Uma das sugestões é permitir
que o Tribunal de Contas da União (TCU)
e a Controladoria Geral da União (CGU) te-

Divulgação/Pros

Sistema de segurança em
túneis viários é aprovado

A Comissão de Viação e Transportes da
Câmara dos Deputados aprovou proposta
que torna obrigatória a instalação de sistemas de segurança e de proteção contra
incêndio em túneis viários, conforme as
normas dos Corpos de Bombeiros Militares estaduais e do Distrito Federal. O texto
aprovado é um substitutivo ao Projeto de

Lei 7290/14, do deputado Ademir Camilo
(Pros-MG).
O relator, o deputado licenciado Adail
Carneiro (PHS-CE), optou por transferir a
competência por editar as normas sobre
equipamentos de incêndio da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
prevista no texto original, para o Corpo de
Bombeiros.
De acordo com o projeto, a instalação
e o funcionamento dos equipamentos de
segurança devem ser atestados por profissionais com registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (Crea).
A proposta, que tramita de forma conclusiva, ainda será analisada pelas comissões de Desenvolvimento Urbano; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.

nham acesso a informações bancárias hoje
protegidas por sigilo.
Prorrogação
O deputado Beto Salame (Pros-PA) participa dos trabalhos do colegiado como
membro titular. A CPI do BNDES foi prorrogada por uma semana, até o dia 25 de fevereiro, para que o relatório final seja votado.

Comissão altera
regras de repasse
para Ordem dos
Músicos
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou projeto
do deputado Ademir Camilo (Pros-MG)
que transfere para a Ordem dos Músicos
do Brasil (OMB) e os sindicatos de músicos
locais 5% do valor do contrato celebrado
com músicos nacionais e estrangeiros e
registrado no Ministério do Trabalho.
A proposta (PL 3176/15), que altera a
lei que regulamenta a profissão de músico no País (Lei 3.857/60), recebeu parecer
favorável do relator, deputado Benjamin
Maranhão (SD-PB).
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora nas comissões
de Finanças e Tributação; e Constituição e
Justiça e de Cidadania.
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