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putado Ronaldo Fonseca, é
o PL 7922/14, da Defensoria
Pública da União, que estrutura
carreiras do órgão. A retirada foi a
pedido da própria DPU durante a
votação.
A maior parte dos projetos precisa passar ainda por votação no
Senado, exceto o PL 4244/15, do
Senado Federal, que trata do plano de carreira de seus servidores,
o qual seguirá para sanção, já que
não houve modificações na Câmara
quanto ao texto original.
Projetos aprovados
Entre as propostas aprovadas estão os projetos que recompõe perdas salariais de carreiras do Poder
Judiciário, da educação, de diversas
categorias do executivo, do Ministério Público da União, das Forças
Armadas, da Fiocruz, do INPI, do Inmetro e de outras carreiras federais,
além do subsídio dos ministros do
Supremo Tribunal Federal.

“

Antes de proceder ao parecer, eu quero
parabenizar, mais uma vez, o presidente da
República Michel Temer pela ousadia de propor uma noite de muita esperança para os
servidores públicos, que podem ter nesta noite a esperança de uma vida melhor, com este
reajuste salarial, que, na verdade, é uma mera
recomposição
Ronaldo Fonseca

Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

Comissão de Seguridade Social da Câmara aprova
requerimentos do deputado Odorico Monteiro
Em reunião na quarta-feira (1), a Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara aprovou cinco requerimentos de
audiência pública de autoria do deputado
Odorico Monteiro (Pros-CE).
Ainda não há data quanto à realização
dos debates no colegiado, mas a aprovação, no entanto, vai ao encontro da manifestação feita pelo parlamentar de ampliar
os debates públicos na comissão, da qual é
2º vice-presidente.
Primeira Infância
Coordenador da Frente Parlamentar
da Dengue e Incorporação Tecnológica no
enfrentamento das arboviroses na Câma-

“

Em sessão que se estendeu pela
madrugada, o líder do Pros na Câmara, deputado Ronaldo Fonseca
(DF), relatou entre a noite de quarta-feira (1º) e a madrugada de quinta-feira (2) quatro dos projetos em
pauta que tratam de recomposição
de perdas salariais de servidores
públicos.
No total, o Plenário da Câmara
dos Deputados aprovou 14 projetos
de lei com recuperação salarial para
diversas categorias dos três poderes
(Executivo, Legislativo e Judiciário).
Ronaldo Fonseca, ao relatar os
projetos do Tribunal de Contas da
União, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, confirmou
sua intenção, desde o início das
negociações, em aprovar a recomposição salarial dessas categorias,
cujas reivindicações se seguiram
por anos.
O único projeto que ficou para
depois, também de relatoria do de-

Luiz Macedo/Câmara dos Deputados

Ronaldo Fonseca
garante aprovação de
projetos de recomposição
salarial de servidores

ra, o deputado Odorico teve atendido por
seus pares a aprovação do Requerimento
341/16, que propõe audiência pública para
se discutir a Primeira Infância diante do desafio enfrentado pelo País com o Zika Vírus.
A ação, em conjunto com a Comissão
Externa destinada a acompanhar as ações
referentes à epidemia de Zika Vírus e à Microcefalia, será parte integrante do IV Seminário Internacional do Marco Legal da
Primeira Infância. Os resultados quanto às
discussões no colegiado deverão ser debatidas por especialistas no seminário.
Confira o texto completo na página 2

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

2

Audiência pública discutirá portaria do Ministério da Saúde

Agentes de saúde
Entre as proposições aprovadas do
deputado Odorico Monteiro (Pros-CE) na
Comissão de Seguridade Social e Família
está o requerimento 332/16, que propõe
audiência para se discutir, com o Ministério da Saúde, a Confederação Nacional dos
Agentes Comunitários de Saúde e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais
de Saúde, a Portaria nº 958/16, do Ministério da Saúde.
“Diante das interpretações diversas
sobre o conteúdo, particularmente, sobre

o alcance e consequências da decisão do
Ministério da Saúde, propomos a presente
Audiência Pública para se debater o tema
em destaque”, justificou Odorico.
Nesse mesmo contexto, o requerimento 329/16, de sua autoria, solicita audiência pública para debater, com os mesmos
órgãos, a interdisciplinaridade nas ações
do cuidado, no âmbito da Atenção Básica
e no contexto da discussão das Portarias
nº 958/2016 e 959/2016, do Ministérios da
Saúde.
Outros requerimentos

Além dos listados acima, confira abaixo outros requerimentos aprovados pela
CSSF, os quais propõe debater:
331/16 - a importância do uso nome
social, bem como o reconhecimento da
identidade de gênero de travestis e transexuais no âmbito da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional;
330/16 - o “Estado da Arte atual” da Implantação do Cartão Nacional de Saúde,
bem como a conectividade das Unidade
Básicas de Saúde a partir do Plano Nacional de Banda Larga.

Odorico Monteiro propõe audiência pública sobreTerapia
Comunitária Integrativa
Saúde Mental Comunitário do Ceará
(Mismec –CE), da Associação Brasileira
de Terapia Comunitária (Abratecom), do
Instituto de Pesquisa em Terapia Comunitária Integrativa e Ações Complementares (Iptecom) e da Mesa de Negociação dos Trabalhadores do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Visando compreender o projeto,
Odorico propõe ainda que seja ouvido
o coordenador executivo da rede Brasil
Saúde Amanhã, o pesquisador José Carvalho de Noronha. “Visando compreender também seus objetivos principais,
sua missão e a prospecção de cenários
futuros para a saúde pública brasileira,

faço esse convite ao eminente pesquisador”, afirmou.
Ainda não há data para a audiência
pública.

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania da Câmara analisará parecer
do deputado Ronaldo Fonseca (DF), líder
do Pros, ao Projeto de Lei Complementar
270/01, que exige realização do zoneamen-

to ecológico-econômico como pré-requisito para a implementação de ações estatais
na Região Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal e Entorno (Ride).
O projeto, de autoria da Comissão de
Legislação Participativa, ainda não tem
data para receber o parecer, o qual deverá
ser votado nos próximos dias.
O parecer entregue por Fonseca é pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa da proposta, do substitutivo da
Comissão de Finanças e Tributação e da
emenda ao projeto da Comissão de Defesa
do Consumidor. A proposição já foi analisada por estas comissões.

De acordo com o texto, outras alterações na atual legislação de criação da Ride
foram propostas, entre elas a que: insere o
zoneamento ecológico-econômico (ZEE)
como parte do Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito
Federal; e estabelece que nenhuma ação
política que cause impacto ambiental poderá ser executada antes da conclusão do
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE)
de toda a RIDE.
Tramitação
O projeto tramita em regime de prioridade e, após análise da CCJC, seguirá para
análise do Plenário da Casa.

Divulgação /Pros na Câmara

A Comissão de Seguridade Social e
Família aprovou requerimento, do deputado Odorico Monteiro (Pros-CE), que
solicita audiência pública para se discutir a importância e a necessidade de
regulamentação da Terapia Comunitária
Integrativa. Odorico é o 2º vice-presidente do colegiado.
“Importante registrar que o projeto
parte do esforço da Fiocruz para consolidar e qualificar o Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir melhores condições
de vida e saúde para a população brasileira”, ressaltou Odorico.
Entre os convidados estão os representantes do Movimento Integrado de

Divulgação /Pros na Câmara

Parecer de Ronaldo Fonseca a projeto de alteração da RIDE será
analisado pela CCJC
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Projeto do deputado Felipe Bornier figura na lista dos mais
acessados do portal da Câmara
A matéria, aprovada em junho
pela Câmara, foi aprovada em abril
deste ano pelo Plenário do Senado
(PLC 61/2015). Durante sua tramitação, acabou recebendo emenda
com alterações ao texto original.
A proposta foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA) do Senado em fevereiro. O relator na comissão, Otto
Alencar (PSD-BA), considerou corretos os procedimentos adotados
pela Anvisa, mas diz ser necessária a
previsão da norma em lei para evitar que a agência volte a retirar os
produtos do mercado.
Otto Alencar acatou emenda
apresentada pelo senador Donizeti
Nogueira (PT-TO) para evidenciar
no texto que medicamentos com
essas substâncias sejam classificados como “tarja preta”. Com isso, a
venda dessas substâncias fica condicionada à apresentação da receita
especial na cor azul, a qual é retida
pelo farmacêutico.
Como foi alterado no Senado, a
Câmara agora analisará as mudanças feitas pelos senadores.

Divulgação/Assessoria do Parlamentar

Na última semana, a Secretaria
de Comunicação Social da Câmara dos Deputados divulgou lista
das proposições que receberam
mais manifestações por meio dos
canais de participação popular da
Casa. Entre elas está o Projeto de Lei
2431/11, do deputado Felipe Bornier (Pros-RJ), que libera a produção
e a venda de inibidores de apetite.
Na prática, o projeto proíbe
a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) de restringir a
produção e a comercialização dos
chamados anorexígenos, como sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol.
Felipe Bornier lembra que a liberação da produção e a venda de
inibidores de apetite tem o apoio
do Conselho Federal de Medicina
e dos órgãos que representam os
especialistas em endocrinologia,
metabologia e nutrologia.
No ano passado, a Anvisa chegou a editar uma resolução (RDC
50/14) para regulamentar o retorno
da comercialização de inibidores de
apetite com anfetaminas.
Tramitação

Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

Biondini critica orçamento destinado ao combate às drogas e à
recuperação de jovens

O deputado Eros Biondini (Pros-MG)
manifestou na quarta-feira (1) sua insatisfação com o corte no orçamento destinado ao combate às drogas. Em especial,
Biondini criticou o último governo de
Dilma Rousseff, o qual anunciou corte de
41% no orçamento da Secretaria Nacio-

nal de Políticas Sobre
Drogas (Senad).
“Hoje, o país vive
um momento triste, no
qual se faz uma reflexão sobre a violência
cometida contra aquela adolescente no Rio
de Janeiro, estuprada
por outros jovens. Por
traz da violência estão
as drogas. Infelizmente, o último governo se
esqueceu desse tema”,
criticou Biondini que,
no entanto, fez apelo ao
atual presidente da República, Michel Temer,
para que amplie investimentos no setor.
Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa das Comunidades Terapêuticas,
Acolhedoras e APAC’s da Câmara, Biondini criticou novamente a canalização dos
recursos para o setor.
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“Não podemos ser responsáveis por
tantos crimes. No momento em que não
fazemos investimentos no combate às
drogas, em especial na recuperação de
jovens, somos políticos omissos. O estado preferiu acumular homens e mulheres em presídios em vez de remediar a
situação”, afirmou Biondini.
Para exemplificar sua preocupação, o
deputado fez questão de ressaltar números apresentados pelo governo com relação à recuperação de presos no Brasil
em comparação às ações específicas de
combates às drogas, como políticas públicas de recuperação em comunidade
terapêuticas.
“Hoje, o estado gasta cinco mil reais
com cada preso, em média. Precisaríamos de apenas 80 milhões para recuperar 100 mil jovens que sofrem de
drogadição, enquanto para recuperar o
mesmo número de presos, gastaríamos
500 milhões, ou seja, 420 milhões a mais”,
disse Biondini.
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O deputado Ronaldo Fonseca (DF), líder do Pros na Câmara, fez uso da palavra
na terça-feira (31), no Grande Expediente
da Casa, para expor sua indignação com
relação ao atual cenário político-econômico brasileiro. Seu discurso permeou-se de
reflexões e soluções para crises atuais. Contextos sociais também fizeram parte da explanação do parlamentar, como o recente
estrupo da adolescente de 16 anos no Rio
de Janeiro.
Reflexão
Ao iniciar seu discurso, o parlamentar
chamou os telespectadores, ouvintes e parlamentares presentes, para uma reflexão
quanto ao atual cenário político-econômico pelo qual passa o País.
“O momento que estamos vivendo em
nosso País merece uma reflexão sincera e
objetiva. O que fizeram com o nosso país?
Nós assistimos, perplexos, o caminho para
o qual o nosso país foi levado”, disse.
Fonseca destacou que, diferentemente
de países que são assolados por desastres
naturais, o povo brasileiro sofre com a corrupção. De acordo com o parlamentar, a
corrupção é um tumor no qual alguns políticos insistem em propagá-lo.
“Nós temos, sim, aqui, uma doença que
insiste em permanecer, um tumor que insiste em não desaparecer. E todos nós estamos vendo para onde a corrupção tem
levado a nossa Nação”, disse o parlamentar
complementado o raciocínio com a citação
bíblica “feliz é a nação cujo Deus é o Senhor”.
Estupro
O estupro coletivo de uma jovem de 16
anos na zona oeste do Rio de Janeiro, na
semana passada, provocou comoção no
País. Inconformado, Ronaldo Fonseca dedicou parte de exposição para manifestar seu
repúdio àqueles que insistem em esconder
os fatos diante do crime cometido.
“Isso tem mexido conosco, porque uma
menina de 16 anos — e alguns insistem em
dizer que o caráter dessa menina era pouco legítimo, um pouco desviado —, uma
criança sofreu uma violência brutal como
essa! Nós não temos que buscar argumentos para justificar que essa menina, como
vítima, foi culpada de sofrer essa violência”,
disse.
À frente de discussões sobre o núcleo
familiar na Câmara dos Deputados, Fonseca repudiou a violência contra a jovem. Ele
ressaltou sua defesa incondicional em tor-

no da família brasileira.
“Vejam que, ao estuprarem e violentarem essa menina, é como se as famílias brasileiras também estivessem sendo violentadas, porque essa menina, sim, representa
base da sociedade, o berço da educação, a
célula mater da sociedade: a família”, afirmou.
Sexualidade antecipada
O deputado federal mencionou, ainda,
que grupos organizados insistem na ideia
de antecipar, em escolas primárias, a sexualidade de crianças.
“Esse fato precisa ser visto por todos
nós, porque está apontando para a desgraça do nosso País, quando nós assistimos a
insistência de provocar a sexualidade antecipada na vida das crianças em nossas
escolas”.
De acordo com o líder, existe uma agenda preparara nesse sentido. “Nós já denunciamos, desta tribuna, que um governo de
esquerda, com sua agenda de esquerda,
insistiu em levar para dentro das nossas
escolas a antecipação da sexualidade das
nossas crianças”, criticou Fonseca.
Corrupção
Na esteira do pensamento coletivo de
combate à corrupção, o deputado Ronaldo
Fonseca citou ainda os recentes desdobramentos da operação Lava Jato, afirmando
que, felizmente, a operação, comandada
pela Polícia Federal, está sem controle. “Alguns estão querendo até manobrar, segurar, travar a operação. A Lava Jato estás em
controle. Felizmente, a Lava Jato está sem
controle”, ressaltou.
Golpe
Fonseca criticou políticos que insistem
em caracterizar o processo de impeachment da presidente afasta Dilma Rousseff
como golpe. Na opinião do congressista, as
acusações são levianas e vão de encontro
ao processo democrático e constitucional
ocorrido na Casa.
“Agora eu estou vendo a atual oposição,
que teve o governo da presidente afastada,
dizer que foi houve um golpe. A todo momento, querendo desestruturar o governo
interino. A todo custo, querem desmoralizá-lo e desestruturá-lo, mas não estão pensando no País”, criticou.
“Quanto pior, melhor”
Entre críticas e sugestões, o líder do Pros
exigiu de seus pares mais responsabilidade
e, principalmente, compromisso no combate à corrupção.

Divulgação /Pros na Câmara

Ronaldo Fonseca critica política do“quanto pior, melhor”, fala
do estupro da adolescente no Rio e conclama seus pares para,
em um espírito nacionalista, lutar pelo País

“A corrupção está em alta, mesmo havendo julgamento e prisão para os corruptos. A classe política está plenamente desacreditada pela sociedade, que não dá a
mínima para ela, exatamente porque, num
momento como este, nós estamos afundando mais ainda a nossa categoria, por
querer o quanto pior melhor e por não ter
responsabilidade com o Brasil, com o nosso
País”, disse.
Atualmente, mais de 11 milhões de pessoas encontram-se desempregadas. Nesse
contexto, Fonseca diz que há aqueles que
apostam em um cenário de “quanto pior,
melhor”, para desestruturar o País, o atual
governo e as ações políticas.
“Nós temos que salvar o Brasil, minha
gente! Nós precisamos trazer de volta o
País que todos nós queremos, não este
País que está aí com 11 milhões e 400 mil
desempregados. Não é este o País que nós
queremos!”, afirmou Fonseca.
Combate à corrupção
Antes de finalizar, conclamou os deputados a unirem-se em prol do crescimento
econômico, do combate à corrupção e do
espírito nacionalista.
“O Brasil está em busca de homens e
mulheres que queiram realmente representá-los, que queiram realmente fazer
a diferença. Neste novo momento, neste
novo tempo que estamos vivendo, nós temos que ter responsabilidade com o Brasil,
e é necessário que todos estejamos juntos
para fazer a diferença”, finalizou.
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Coordenada pelo deputado Toninho
Wandscheer (Pros-PR), a Bancada do Paraná na Câmara dos Deputados decidiu
apostar na aproximação política com o
atual governo federal, comandado pelo
presidente da República interino, Michel
Temer.
A aproximação, segundo Wandscheer, se dará principalmente por meio do
diálogo. “Acho que o relacionamento
com a União será melhor. Michel Temer
tem uma facilidade maior de diálogo”,
afirmou.
Temer assumiu em abril, 12, a Presidência da República após a Câmara autorizar e o Senado aceitar o processo de
impeachment, por crime de responsabilidade, que culminou com o afastamento, por 180 dias, de Dilma Rousseff do
cargo. Na época, a bancada paranaense
havia decidido, por 26 votos favoráveis e
quatro contrários e sem abstenções ou
faltas, pela admissibilidade do processo
na Câmara. O Senado, que já definiu a
agenda do impeachment para os próximos dias, julgará o mérito do processo,
que poderá condenar Dilma, resultando
na perda do mandato e inelegibilidade

Antonio Augusto/Câmara dos Deputados

Bancada paranaense defende aproximação com novo
comando do Planalto

por oito anos.
De acordo com Wandscheer, a bancada pretende apresentar um plano de
trabalho, além de demandas consideradas emergenciais por seus membros.
“Entre as principais pautas estão as
obras paradas. Em balanço parcial, com

Banco de imagens/Câmara dos Deputados

ToninhoWandscheer libera R$
5,5 milhões em emendas para municípios
paranaenses

O deputado federal Toninho
Wandscheer (Pros-PR) destinou
emendas parlamentares na área
da saúde para 38 municípios paranaenses. Os recursos são do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) e totalizam
cerca de R$ 5,5 milhões de reais.
As portarias já foram publicadas
pelo FNS, habilitando os municípios a receber os recursos, que deverão ser utilizados no apoio à manutenção das unidades de saúde e
na estruturação da rede de atenção
básica. Agora só falta aguardar o re-

passe dos valores que variam de R$
100 a R$ 450 mil reais.
“Nosso Paraná segue carente
de atendimento básico de saúde.
Os municípios precisam do nosso
apoio”, disse Toninho.
Municípios beneficiados
Foram contemplados os municípios de Agudos do Sul, Altamira do
Paraná, Arapoti, Campo do Tenente, Carambeí, Carlópolis, Contenda,
Diamante do Oeste, Curiúva, Pitanga, Irati, Jaguariaíva, Mallet, Mandirituba, Nossa Senhora das Graças,
Ortigueira, Palmeira, Piên, Piraí do
Sul, Piraquara, Ponta Grossa, Quatiguá, Ramilândia, Renascença, Rio
Azul, Santa Lúcia, São Jorge do Patrocínio, São Mateus do Sul, Senges,
Rio Negro, Telêmaco Borba, Tijucas
do Sul, Uraí e Verê. E no litoral paranaense, as cidades de Pontal do
Paraná, Guaratuba, Matinhos e Paranaguá.
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base em dados do Tribunal de Contas do
Estado (TCE), temos quase R$ 400 milhões investidos em construções, cujas
obras não chegaram ao fim. Isso é terrível, interfere diretamente na vida dos
municípios, onde ficam esses canteiros
de obras”, disse Wandscheer.

Prêmio Brasil Mais Inclusão
A Câmara dos Deputados se prepara
para a 2ª edição do Prêmio Brasil Mais
Inclusão. As inscrições se encerram no
dia 30 de junho. Podem concorrer ao
prêmio pessoas físicas, empresas, Organizações Não Governamentais (ONGs),
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) e entes federados
dedicados a pessoas com deficiência.
De acordo com o deputado Felipe
Bornier (Pros-RJ), 2º Secretário da Casa,
o Prêmio Brasil Mais Inclusão é a maior
premiação voltada a pessoas com deficiência e tem por objetivo apoiar ações
de acessibilidade bem como aproximar
o Legislativo dos debates em torno do
tema.
As indicações para o prêmio podem
ser feitas diretamente por empresa, ONG
ou Oscip, no formulário online. As inscrições também podem ocorrer por meio
de indicações parlamentares, quando
um deputado ou senador inscreve uma
personalidade, entidade, empresa, ONG/
Oscip ou ente federado, como uma prefeitura ou uma secretaria de Estado.
Mais informações em camara.leg.br
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George Hilton propõe sessão solene para homenagear Igreja
MetodistaWesleyana
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O deputado George Hilton
(Pros-MG) apresentou requerimento à Câmara de Deputados
para a realização de sessão solene em homenagem ao Jubileu de Ouro da Igreja Metodista
Wesleyana, que completará 50
anos de existência no dia 5 de
janeiro de 2017. O requerimento
ainda depende de despacho do
presidente da Casa.
A intenção é que a sessão
ocorra na Câmara dos Deputados em 6 de fevereiro do próximo ano, na retomada dos trabalhos legislativos. Com base no
requerimento, a homenagem reafirma o amplo trabalho missionário e eclesiástico exercido pela

Igreja Wesleyana ao longo destas
cinco décadas. “São cinquenta anos transformando vidas e
proclamando gerações — vem
atravessando décadas resgatando vidas para o reino de Deus”,
destacou Hilton.
História
A Igreja Metodista Wesleyana foi fundada em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. É fruto do
avivamento espiritual, como é
chamada pelos seus seguidores.
Os fundadores foram os pastores
Waldemar Gomes de Figueiredo,
Gessé Teixeira de Carvalho, Francisco Teodoro Batista, Idelmício
Cabral dos Santos e José Moreira
da Silva, que tiveram por objetivo
resgatar a história do metodismo
wesleyano, que teve início dia 24
de maio de 1738, na Inglaterra,
com a experiência que “marcou
muitas vidas, de um coração
abrasado pelo fogo do Espírito
Santo”, diz Hilton.

Projetos de autoria do deputado George Hilton estão em fase
final de apreciação no Senado

A Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado
aprovou a regulamentação
da profissão de instrumentador cirúrgico. O Projeto de Lei
75/14, do deputado George
Hilton (Pros-MG), traz ainda as
atribuições do cargo.
De acordo com Hilton, “os
instrumentadores cirúrgicos
são os responsáveis, nos procedimentos cirúrgicos, pela
qualidade do trabalho e segurança dos pacientes, diminuindo o risco de infecções
hospitalares e maximizando
o sucesso das intervenções
cirúrgicas”, disse ao justificar a
proposição.
O relator, senador Benedito de Lira (PP-AL), apresentou

Divulgação/Minstério do Esporte

Regulamentação da profissão de
Instrumentador Cirúrgico
O projeto está pronto para
votação no Plenário do Senado

um substitutivo tornando o
exercício dessa profissão privativo dos técnicos de enfermagem que tenham concluído curso de instrumentação
cirúrgica no Brasil ou exterior.
Uma exceção aberta pelo texto beneficia pessoas que, sem
essa habilitação, tenham exercido a função pelo tempo mínimo de dois anos.

Lei Geral das Religiões
A matéria, que tramita em regime de urgência, está pronta para análise do Plenário do
Senado
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado Federal
aprovou o Projeto de Lei da
Câmara 160/09, de autoria
do deputado George Hilton (Pros-MG), que institui
a Lei Geral das Religiões,
conferindo a entidades religiosas igualdade jurídica
em relação ao Estatuto da
Igreja Católica no Brasil.
A proposta consolida
diversos dispositivos constitucionais e legais, direta
ou indiretamente, ligados
à vida religiosa, explicou
Hilton. “Não bastasse esse
foco de visão religiosa,
muitas instituições religiosas têm eficientes e reco-

nhecidos trabalhos na área
da educação, da assistência social, do tratamento
de dependentes químicos
e até da saúde, do ponto
de vista médico. A regulamentação é fundamental
porque garante liberdade a
todas as religiões”, disse.
O projeto de lei estabelece ainda que as tarefas e
atividades de índole apostólica, pastoral, litúrgica,
catequética, evangelística,
missionária, prosélita, assistencial ou relacionada à
promoção humana poderão ser realizadas a título
voluntário, respeitando as
disposições legais constantes.
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