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Pros apostou na governabilidade do País
Divulgação/Pros

Em 2015, o Partido Republicano da
Ordem Social (Pros) apostou na governabilidade do País ao aprovar matérias
de interesse da população, além de discutir outras proposições que afetam diretamente a sociedade brasileira.
Iniciando os trabalhos da 2º Sessão
Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura,
o líder do Pros, deputado Givaldo Carimbão (AL), nos concedeu entrevista
na qual expôs seu ponto de vista quanto aos atuais cenários político e econômico do País; ressaltou a importância
do Parlamento para o fortalecimento
da democracia e para o enfrentamento
da crise econômica; e discorreu sobre
a agenda política da Casa para o início
dos trabalhos legislativos de 2016.
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Dezenove medidas provisórias (MPs)
estão em tramitação no Congresso Nacional. Desse total, três MPs, que terão
a tramitação inicial na Câmara, já estão
trancando a pauta de votações da Casa.
De acordo com a Constituição, as MPs
trancam a pauta do Plenário da Casa onde
estiverem tramitando 45 dias depois da
sua edição, desde que tenham sido votadas por comissão mista — de deputados e
senadores — encarregada de analisá-las.
Em 2015, o Congresso aprovou 34 me-

Luiz Macedo/Câmara dos Deputados

Câmara retoma trabalhos com
pauta de votações trancada
didas provisórias. Destas, cinco perderam
a eficácia em razão do término do prazo
para sua votação pelo Congresso Nacional. Nesses casos, os parlamentares tiveram que editar um decreto legislativo para
disciplinar os efeitos gerados durante sua
vigência.
Do total de MPs, 18 foram editadas em
2015 e duas em 2016. Algumas MPs, por
terem sido editadas no recesso parlamentar ou próximo a ele, ainda não tiveram
suas comissões mistas instaladas.
Com informações da Agência Câmara

Trancam a pauta
692/15 - está pronta para ser votada pelo Plenário da Câmara. Ela perde a validade em 29 de fevereiro e
tranca a pauta. A proposta aumenta progressivamente o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre o ganho
de capital.
695/15 - já foi aprovada pela comissão mista e está pronta para ser votada pelo Plenário da Câmara dos
Deputados. Ela tranca a pauta e sua validade expira em 13 de março. O relatório aprovado pelo colegiado autoriza a loteria instantânea Lotex (raspadinha) a também explorar comercialmente eventos de apelo popular, datas
comemorativas, referências culturais e licenciamentos de marcas e de personagens.
696/15 - Seu prazo de validade termina em 13 de março. A proposta modifica a estrutura e as competências de ministérios e de órgãos da Presidência da República.
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Novo marco
regulatório de
ciência,
tecnologia e
inovação
vira lei

No último mês (16), foi sancionado o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O novo marco legal (Lei 13.243/16) surgiu
de uma proposta (PL 2177/11) elaborada por
vários parlamentares da Casa. Entre eles está
o deputado Ariosto Holanda (Pros-CE), titular
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Também assinam o
projeto os deputados Bruno Araújo (PSDBPE), Antonio Imbassahy (PSDB-BA), Miro Teixeira (Rede-RJ), Rogério Peninha Mendonça
(PMDB-SC) e Sandro Alex (PPS-PR).

Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados
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Retrospectiva da atividade parlamentar
Em 2015, parlamentares do Pros aprovaram proposições de relevante interesse para o País

André Abrahão

Cartão odontológico
infantil é aprovado em
comissão

André Abrahão

Aprovado intervalo para
mãe alimentar filho
durante o expediente

A Comissão de Educação aprovou o
Projeto de Lei 6849/13, do deputado Dr.
Jorge Silva (Pros-ES), que cria o Cartão
Odontológico Preventivo (COP) para o
controle de cuidados dentários em hospitais infantis e em escolas do ensino
fundamental da rede pública. O proje-

to tramita em caráter conclusivo e será
analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O Projeto de Lei 1628/15, que regulamenta as atividades dos Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Combate às Endemias,
recebeu emenda do deputado Leônidas Cristino (Pros-CE), que garante aos profissionais
participantes de cursos de reciclagem ou
qualquer outro vinculado à atividade profissional financiamento nos deslocamentos. A

Câmara aprova
anulação de multas fora das
normas do Contran
Gilmar Felix/Câmara dos Deputados

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou o
Projeto de Lei 329/11, do deputado Hugo
Leal (Pros-RJ), que assegura à empregada
o direito a dois períodos de descanso de
meia hora cada um, durante a jornada de
trabalho, para cuidar de seu filho até que
ele complete seis meses de idade. O texto
altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que já prevê o benefício para
amamentar o filho, mas que, segundo
Hugo Leal, limita o direito de mães que
não podem amamentar ou mães adotantes que alimentam seus filhos utilizando
mamadeiras ou mesmo iniciando a introdução de outros alimentos. A matéria,
que tramita em caráter conclusivo, segue
agora para análise da CCJC.

André Abrahão

Leônidas Cristino
garante benefício a agentes

proposta, do deputado André Moura (PSCSE), foi aprovada pela Câmara em dezembro
(8) e encaminhada ao Senado para revisão.
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto
de Lei 1014/11, do deputado Ronaldo Fonseca
(Pros-DF), que invalida multas aplicadas com
base em aparelho eletrônico ou equipamento
audiovisual instalado em desacordo com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Uma das regras citadas pelos deputados
como desobedecida é a aferição dos pardais
pelos padrões do Inmetro. Como a proposta
tramitava em caráter conclusivo nas comissões, ela foi encaminhada diretamente ao Senado, que analisará a matéria.
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André Abrahão

Em entrevista ao programa Palavra
Aberta, da TV e Rádio Câmara, o deputado Givaldo Carimbão (Pros-AL) informou
que assumiu o compromisso de mudar a
realidade dos pacientes que precisam de
hemodiálise em Alagoas, primeiramente,
e depois em todo o País. Por meio da destinação de recursos de emenda e com a
parceria do governo estadual, o deputado
conseguiu garantir a compra de máquinas
de diálise para o município de São Miguel
dos Campos. O deputado é um dos que
mais contribui com a destinação de recursos ao sistema de saúde por meio das
emendas parlamentares.

Givaldo Carimbão propõe
novo modelo de tratamento
de doentes renais

Sancionada lei que regulariza mais de 6
mil lotéricas
Comissão amplia pena para quem fugir
do local do acidente
Câmara aprova aumento de pena para
motoristas alcoolizados
Câmara aprova regras para indenização
de ocupantes de terras indígenas

Câmara aprova regras para reparação de
dano causado pelo Estado ao cidadão
Ademir Camilo anula votação de projeto
sobre salão-parceiro
Projeto cria certidão negativa de uso ilegal do trabalho da criança e do adolescaráter conclusivo e será analisada agora na cente
Comissão de Constituição e Justiça e de Cida- Comissão de Seguridade regulamenta
atividade do técnico em prótese dentádania.
ria

Gabriela Korossy/Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou proposta que autoriza a indústria automobilística a
registrar veículos automotores novos com
ano-modelo imediatamente posterior ao
seu ano de fabricação. O texto aprovado é
um substitutivo do relator, deputado Antonio Balhmann (Pros-CE), para o projeto de
lei principal (PL 3547/12) do deputado Hugo
Motta (PMDB-PB) e apensados (PLs 3678/12
e 4153/12). A proposta tramita em caráter
conclusivo e ainda vai ser analisada pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Comissão aprova
regulamentação de registro
de ano-modelo de veículo

A CPI do Sistema Carcerário Brasileiro
aprovou dois requerimentos do deputado
Beto Salame (Pros-PA). O primeiro deles solicita audiência pública para discutir o sistema
prisional do País sob o enfoque do Conselho
Nacional do Ministério Público. Foi aprovado também o requerimento que convida o
presidente do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária. “Esse colegiado tem

Obrigatoriedade do exame toxicológico
para CNH pode ter adiamento sustado

Leônidas Cristino apoia projeto que
obriga formados a atuarem em regiões
carentes

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou o Projeto de Lei
(PL 7083/10) que concede mais três parcelas
do seguro-desemprego para os trabalhadores que perdem o emprego em decorrência
de ações de combate ao desmatamento na
Amazônia. O projeto é do Senado e recebeu
parecer favorável do relator, deputado Ademir Camilo (Pros-MG). A matéria tramita em

Substitutivo de Ademir Camilo garante
seguro-desemprego a viúva de beneficiário
Parecer de Dr. Jorge Silva aprova pena
maior para abandono de pessoa com
deficiência
Câmara autoriza empréstimo de celular
quando em conserto
Norte do Espírito Santo será incluído na
região do semiárido
Preservativos femininos serão vendidos
em qualquer estabelecimento comercial
Comissão aprova direito a merenda escolar para professores da rede pública
Proposta garante aposentadoria por invalidez para casos de hepatopatia

André Abrahão

Requerimentos de
Beto Salame são aprovados na
CPI do Sistema Carcerário

Aprovado taxímetro com áudio para deficientes

Placa especial para veículos do Ministério Público e do Poder Judiciário é aprovada

André Abrahão

Comissão amplia
seguro-desemprego para
trabalhadores da Amazônia

Mais destaques do Pros
Aprovado Dia do Trabalhador em Locação

Aprovada proposta que reduz imposto
de renda na alienação de terras
Estado deverá fornecer fraldas descartáveis
Comissão aprova alteração no Estatuto
da Microempresa
Comissão amplia subsídio para energia
na agricultura irrigada e aquicultura
Comissão aprova prazo maior para sigilo
de desenho industrial
como missão a implementação de uma nova Comissão estabelece vida útil de dez
política a partir de avaliações periódicas do anos para ônibus interestadual
sistema penitenciário”, ressaltou Beto Salame. Comissão aprova criação de consórcio
de empregadores
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Com a palavra

Entrevista

deputado Givaldo Carimbão

Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

Com a palavra é um espaço para
exposição de ideias, seja na área política,
seja em outro campo do conhecimento,
em que parlamentares do Pros terão a
palavra para transmitir ao leitor uma
mensagem honesta sobre os principais
temas que permeiam a atividade
parlamentar.
O entrevistado dessa edição é o líder
do Pros, deputado Givaldo Carimbão (AL).
O parlamentar prevê duros debates já no
início dos trabalhos da Casa. O líder fez
questão de ressaltar que permanece firme
com os seus ideais, mas que “o Congresso
possui responsabilidade quanto ao que
aprova, principalmente, porque reflete, diretamente, na vida do cidadão brasileiro”,
disse.
que dois assuntos dominarão as discussões no primeiro semestre: o primeiro, a
questão do impeachment da presidenta.
O outro assunto, a cassação do mandato
do presidente da Câmara, Eduardo Cunha.
Neste caso, sim, eu sinto que a população
quer. Já para o segundo semestre, teremos
outro cenário, com as eleições municipais.
Como o Congresso é uma Casa política, ele
também viverá esse momento político.

“

Temos que vencer essa crise. Não adianta ficarmos discutindo quem levará o título no campeonato de futebol.

“

Como foi pautada a atuação do Pros
em 2015?
A bancada do Pros, na situação e base
do governo, enfrentou matérias polêmicas
e de suma importância para a população
e para o País. Nesse sentido, o Pros funcionou em defesa da sociedade brasileira,
marcando sua posição dentro do Congresso Nacional.
Diante de um cenário político delicado, qual será o posicionamento do
Pros em 2016?
Nós temos que ter um Congresso forte
e a unidade da base, principalmente. Eu
que faço parte do Pros, como líder, digo
que estaremos juntos à presidenta Dilma
para tralharmos e enfrentarmos essa crise
nacional. Nós temos compromisso com o
País, com o governo Dilma, e o Pros estará
unido em prol dos interesses da nação.
Quais os principais debates, em
sua opinião, que ocorrerão no Plenário
Ulysses Guimarães já no início da Sessão Legislativa Ordinária?
Após o recesso, naturalmente, liderará uma discussão plena sobre o processo
de impeachment na Câmara. O Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu que a indicação é dos líderes com relação à escolha dos
que irão integrar o Conselho de Ética da
Casa, no julgamento de seu presidente, o
deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Parece-me que os primeiros dias serão voltados para a discussão em torno do processo
de impeachment da presidenta Dilma, que
nasce morto, em minha avaliação. Durante
o recesso parlamentar, andando por Alagoas, o meu Estado, não vi ninguém me
cobrar para votar pela retirada do mandato da presidenta Dilma. Então, parece-me

Qual a responsabilidade do Congresso Nacional diante de tantos processos e votações importantes para o
País?
Sem dúvidas, há responsabilidade. A
presidenta tem se relacionado, sim, com o
Congresso Nacional. A presidenta está buscando dialogar com o Parlamento. Eu sempre disse: todos os poderes [da República]
são independentes, porém a Constituição
Federal (88) diz que eles são harmônicos,
e acredito que essa relação [de aproximação] entre o Legislativo e o Executivo é
importantíssima. Nós fomos às ruas pedir
votos durante a última campanha presidencial, então nós temos o compromisso
com a governabilidade. Nós estamos no
Legislativo, mas fomos também às ruas
pedir votos para a presidenta Dilma, então
temos o compromisso com o governo e,
certamente, com o povo. O partido tem se
posicionado claramente pela governabilidade do País.

Com a aproximação das Olimpíadas
no Rio, como a base se posiciona diante
de cenários tão distintos na composição
da agenda política do País?
A grande pauta, com todo respeito à
parte esportiva liderada pelo Brasil neste
momento, é a crise, seja ela política, seja
econômica. É importante, claro, uma Olimpíadas para o Brasil, assim como foi a Copa
do Mundo realizada no ano passado. Agora, muito mais importante, é colocar comida no prato do brasileiro. E para isso, nós
temos que vencer a crise política, assim
como a econômica. Para mim, confesso, se
eu tiver que dedicar meu mandato nesse
ano, com todo o respeito às Olimpíadas
e avaliando que há setores responsáveis
pelo evento, será para garantir mais emprego à população brasileira. Tenho visto
muitas empresas quebrando, faltando
emprego, e a sociedade preocupada financeiramente. Eu acho que o foco é esse:
vencer a crise política, para enfrentarmos e
vencermos a crise econômica, e, só depois,
pensarmos em carnaval ou em futebol.
Para mim, o futebol está em terceiro lugar.
Meu mandato é para representar o povo,
a sociedade, portanto, tenho direito de falar o que penso. Antes de falarmos sobre
as Olimpíadas e a Copa do Mundo, devemos colocar o feijão e o arroz no prato do
trabalhador. Temos que vencer essa crise.
Não adianta ficarmos discutindo quem
levará o título no campeonato de futebol.
Nós temos que garantir saúde, emprego
e moradia para o trabalhador brasileiro.
Nesse momento, precisamos de união entre os deputados e o governo federal para
vencermos a crise. A nossa dedicação e o
nosso esforço devem ser nessa direção.
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