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Câmara regulamenta profissão de cuidador

à Constituição Federal, sem alterar a
ideia da proposta inicial. “Há inúmeros profissionais no Brasil que também
possuem atribuições e responsabilidades semelhantes, investindo tempo,
esforço e cuidado com pessoas que
possuem necessidade de acompanhamento profissional, como os idosos,

Gilmar Felix /Câmara dos Deputados

Ronaldo Fonseca quer permitir
pagamento de dívidas por créditos
de precatório

A Câmara dos Deputados
analisa projeto de lei cuja proposta permite a cessão de créditos inscritos em precatório
para pagamento de dívidas

contraídas em contratos de empréstimos ou financiamentos,
bem como para a quitação de
débitos decorrentes do uso de
cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil.
O Projeto de Lei 5240/16,
do deputado Ronaldo Fonseca
(DF), líder do Pros na Câmara,
destaca ainda que as taxas de
desconto cobradas pelas instituições financeiras nas cessões
de créditos não poderão ser superiores aos juros cobrados nas
operações de crédito.
p.3

portadores de deficiências ou de doenças raras”, disse.
p.2
Conheça o texto completo do Projeto de Lei
1385/07

Comissão aprova projeto que
regulamenta profissão de
instrumentador cirúrgico
A Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado
aprovou na reunião de terçafeira (17) 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.
p.5
Lei Geral das Religiões
Já a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado Federal aprovou na terça-feira (17) o Projeto de Lei da Câmara
160/09, também de autoria do deputado George Hilton (Pros-MG),
que institui a Lei Geral das Religiões
p.5
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Divulgação/Ministério do Esporte

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos
Deputados aprovou na terça-feira (8),
em caráter conclusivo, o Projeto de Lei
1385/07, que regulamenta a profissão
de cuidador. Os cuidadores que atuam
hoje terão dois anos a partir da aprovação da lei para adequarem-se às novas regras.
Além de exigir dos trabalhadores
ensino fundamental completo e curso
de qualificação na área, o texto prevê
idade mínima de 18 anos, atestados de
bons antecedentes, e de aptidão física
e mental.
Originalmente, o projeto apresentado pelo deputado Felipe Bornier,
(Pros-RJ), regulamentava apenas a
profissão de babá, definida como a
empregada contratada para prestar
serviços de natureza contínua, cuidando de crianças.
Novo texto
A relatora da matéria, deputada
Cristiane Brasil (PTB-RJ), preferiu modificar o texto original para adequá-lo

Antonio Augusto /Câmara dos Deputados

Projeto de Lei 1385/07, de autoria do deputado Felipe Bornier (Pros-RJ), que regulamenta a
profissão de cuidador é aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta segue para o Senado Federal
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Câmara regulamenta profissão de cuidador

A proposta define o cuidador como
profissional que acompanha e dá assistência a crianças, idosos, pessoas com
deficiência, ou doença grave. Essas ações
podem ser temporárias ou permanentes,
domiciliares, comunitárias, ou institucionais, e incluem o cuidado com o bem estar, saúde, alimentação, higiene pessoal,
educação, cultura, recreação e lazer. O
texto também se refere à independência
de quem recebe os cuidados, que deve

ser um dos deveres do cuidador.
Restrições
Quando forem contratados por pessoas físicas, os cuidadores devem se
enquadrar nos mesmos direitos dos
empregados domésticos, mas se forem
contratados por empresas especializadas estarão vinculados às normas gerais
de trabalho. Além das causas normais,
cuidadores poderão ser dispensados por
justa causa se ferirem direitos do Estatuto

da Criança e do Adolescente ou do Estatuto do Idoso.
Para diferir dos cuidados exigidos por
doenças mais graves, e que seriam de
responsabilidade de enfermeiros, a proposta deixa claro que o cuidador só pode
administrar medicamentos de via oral e
sob orientação de profissionais de saúde.
Tramitação
Se não houver recurso, a proposta segue para o Senado Federal.

Uma vez por ano a Câmara dos
Deputados se prepara para a solenidade de entrega do Prêmio “Dr.
Pinotti – Hospital Amigo da Mulher”.
O evento para entrega dos cinco diplomas de menção honrosa ocorre
na terça-feira (24) no Salão Nobre da
Casa.
“Este ano foram escolhidas cinco
entidades que representam o que há
de melhor, em cada região do país,
no atendimento médico-hospitalar

Zeca Ribeiro /Câmara dos Deputados

Felipe Bornier homenagea“Hospital
Amigo da Mulher”com Prêmio Dr. Pinotti
das mulheres”, disse o deputado Felipe Bornier (Pros-RJ), 2º secretário
da Mesa Diretora e responsável pela
coordenação dos trabalhos.
O Prêmio “Dr. Pinotti – Hospital
Amigo da Mulher” é concedido pela
Câmara dos Deputados a entidades
governamentais e/ou não governamentais cujos trabalhos ou ações
merecem especial destaque pela promoção do acesso e pela qualificação
dos serviços de saúde da mulher.

Lucio Bernardo JR/Câmara dos Deputados

ToninhoWandscheer critica preços de
pedágios no Paraná em reunião na Alep
O deputado federal Toninho Wandscheer (Pros-PR) participou na segunda-feira, 16, de reunião na Assembleia Legislativa
do estado do Paraná (Alep) que culminou
com a criação da Frente Parlamentar Contra a Renovação dos Contratos de Pedágio.
Wandscheer é coordenador da Bancada
paranaense na Câmara e esteve na Alep do
Paraná a convite dos deputados estaduais,
onde participou do debate sobre a criação
da Frente. “O preço cobrado atualmente
pelas concessionárias nas rodovias do estado do Paraná atrapalha o desenvolvimento
do Estado”, disse Wandscheer.
A ideia, de acordo com os integrantes
da Frente, é avaliar a melhor opção quanto à renovação ou não dos atuais contratos
de pedágios no estado. Para Wandscheer,
o Estado deve avaliar se mantem as tarifas

elevadas até o fim dos contratos, previsto
para 2021, com novas licitações em seguida ou se firma renovação por prazo maior,
exigindo a redução dos preços e ampliação
das obras existentes.
“A sociedade precisa saber quem são
os deputados que concordam com a prorrogação e os que são contra. Essa é uma
questão que precisa estar clara e transparente. Defendo nova licitação em 2021,
quando os atuais contratos forem encerrados”, argumentou Wandscheer.
De acordo com o coordenador, a Bancada paranaense na Câmara dos Deputados
ainda não tem posicionamento definido,
mas a maioria é a favor. “O Paraná precisa
de um modelo novo. Não dá pra remendar
mais. A situação é maléfica para a nossa região”, afirmou Wandscheer.
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Gilmar Felix /Câmara dos Deputados

Projeto de lei permite pagamento de dívidas
por créditos de precatório

Pelo texto do Projeto de Lei 5240/16,
do deputado Ronaldo Fonseca (DF), líder
do Pros na Câmara, há opção para que o
credor, ou seja, as pessoas que possuem
algum crédito junto à Fazenda Nacional,
receba desconto automático em folha

de pagamento, desde que pactuado
previamente com o cedente.
A atual Constituição Federal determina ainda que o credor poderá ceder,
total ou parcialmente, seus créditos em
precatórios a terceiros, independen-

temente da concordância do devedor.
“Ocorre que as previsões constitucionais
sobre tal matéria não oferecem soluções
para dúvidas que possam ser levantadas
em casos concretos de cessão de créditos inscritos em precatórios”, disse Fonseca.
De acordo com o deputado, o objetivo desta proposição é avançar a partir de tal constatação. “A aprovação de
regras legais sobre a cessão de crédito
pode reduzir a inadimplência em operações bancárias, uma vez que os devedores que, eventualmente, sejam credores
da Fazenda Pública, poderão valer-se da
cessão de créditos para adimplir suas
obrigações contratuais”, concluiu.
Tramitação
A matéria aguarda despacho do presidente da Câmara dos Deputados para
iniciar sua tramitação.

O deputado federal Ronaldo Fonseca (DF), líder do Pros na Câmara, participou na terça-feira (10) de entrevista à TV
Câmara, na qual se discutiu a criação da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
que investigará o uso irregular de recursos públicos pela União Nacional dos
Estudantes (UNE) em convênios com o
governo federal.
De acordo com investigação do TCU,
a UNE firmou convênios irregulares com
o governo federal e com a União Municipal de Estudantes Secundaristas (UMES)
de São Paulo. Nesse contexto, segundo
o procurador do Ministério Público junto
ao TCU, Marinus Marsico, foram identificadas notas fiscais frias na contabilidade
da UNE, as quais foram usadas para comprovar gastos da entidade. Além do líder
do Pros, o deputado Leo de Brito (PT-AC)
também foi convidado a contrapor na
discussão sobre o tema no programa Brasil em Debate, da TV Câmara.
Ronaldo Fonseca, membro indicado
da CPI, disse que seguirá junto ao colegiado nas investigações sobre o uso
irregular de dinheiro público. “Pedi para
fazer parte da CPI, pois avalio ser muito
importante mostrar a verdadeira face
da União Nacional dos Estudantes, cuja
receita é formada por vultosos recursos
públicos recebidos do governo federal”,

Divulgação/Pros na Câmara

Ronaldo Fonseca diz que investigará uso irregular de
dinheiro público pela UNE

Foto: (à dir.) o deputado Ronaldo Fonseca (Pros-DF) em debate na TV Câmara com o deputado Leo de Brito (PT-AC)

disse Fonseca.
O parlamentar convidado Leo de Brito disse, no entanto, que a CPI está servindo de instrumento político, já que a UNE
sempre tem se posicionado nos maiores
eventos relacionados à política brasileira.
“Isso acaba incomodando diversos setores do País, por isso existe um movimento
muito forte no qual se tenta criminalizar
movimentos sociais”, disse Leo de Brito.
Fonseca rebateu as alegações de Leo
de Brito, resgatando o papel de investigação próprio dada pela Constituição Federal às CPIs. “Não estou aqui para criminalizar movimentos sociais. Estou aqui para
contribuir com as investigações já iniciaINFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

das pelo Ministério Público da União e
pelo Tribunal de Contas da União”.
Ainda de acordo com Leo de Brito, a
UNE possui recursos próprios, os quais são
destinados a ações específicas. “O dinheiro arrecadado é usado em Congressos e
Bienais culturais. Estão querendo intimidar e calar a UNE”, disse o parlamentar.
Já Ronaldo Fonseca contesta a versão
dada de que o dinheiro é usado apenas
para eventos culturais. “A própria investigação aponta uso do dinheiro para a
compra de bebidas alcóolicas. Quem luta
pelos estudantes não tem medo de CPI e,
sim, estaria aqui ressaltando os valores e
ações dessas entidades”, finalizou
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Eros Biondini reafirma luta contra
exploração sexual de crianças e adolescentes

Divulgação/Assessoria

O Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes – 18 de maio – é uma data
marcada por protestos e manifestações.
A ideia é destacar e mobilizar toda a sociedade a participar dessa luta que ainda é um problema grave no país e no
mundo.
O deputado federal Eros Biondini
(Pros-MG) é um dos defensores da bandeira de combate à exploração e ao abuso sexual de crianças.
“A proteção à criança deve ser uma
prioridade máxima de qualquer governo, agente político e cidadão. Nada
mais cruel do que a exploração sexual
de crianças indefesas e inocentes. Sempre coloquei essa causa como bandeira principal do meu trabalho”, afirmou
Biondini.
O parlamentar é autor da Lei
18.723/10, oriunda de um projeto de lei
na assembleia legislativa de Minas Gerais, que torna obrigatória a afixação, em
locais visíveis, nas dependências de hotéis, pensões, motéis e estabelecimentos congêneres, placas com os seguintes
dizeres: “A exploração sexual de crianças
e adolescentes é crime. Denuncie a pedofilia!”.
“Como relator da lei Joana Maranhão

Relatos de exploração

Divulgação/Pros na Câmara

O deputado reafirmou ainda seu
compromisso em continuar a luta na
Câmara dos Deputados por debates e
proposições que ajudem a impedir a
exploração sexual de crianças e adolescentes em âmbito nacional e internacional.

e autor de projeto de lei de grande expressão e eficácia em Minas Gerais, pude
conhecer muitas realidades tristes e ao
mesmo acompanhar várias iniciativas
nobres de luta contra essa exploração,
como por exemplo, o grande ministério
de Dom Azcona na Ilha de Marajó, um
dos lugares de maior abuso e excelente
lotação infantil do Brasil, onde crianças
são entregues aos turistas em troca de
uma lata de óleo. Continuaremos sempre defendendo essa causa e protegen-

do as nossas crianças”, disse.
O abuso sexual envolve contato sexual entre uma criança ou adolescente e
um adulto ou pessoa significativamente
mais velha e poderosa. O abuso acontece quando o adulto utiliza o corpo de
uma criança ou adolescente para sua
satisfação sexual. Já a exploração sexual é quando se paga para ter sexo com
a pessoa de idade inferior a 18 anos. As
duas situações são crimes de violência
sexual.
No dia 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e
cruelmente assassinada no Espirito Santo.
Seu corpo apareceu seis dias depois carbonizado e os seus agressores, jovens de
classe média alta, nunca foram punidos.
A data ficou instituída como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”
a partir da aprovação da Lei Federal nº.
9.970/2000.
Com informações da assessoria de comunicação do Pros Nacional.
A denúncia pode ser feita
também pelo endereço
eletrônico:

disquedenuncia@sedh.gov.br
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O relator, senador Benedito de Lira
(PP-AL), apresentou um substitutivo
ao Projeto de Lei 75/14, do deputado
George Hilton (Pros-MG), 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.
Pela proposta original, poderão
exercer a profissão os que tenham
curso específico de instrumentação
cirúrgica, ministrado por escola oficial
ou reconhecida pelo governo, ou os
que tenham concluído um curso ministrado por escola estrangeira e que
revalidem o diploma no Brasil. Não há
menção a técnico de enfermagem. O
texto original também reconhece o
direito ao exercício da profissão aos
que comprovem ao menos dois anos
no exercício da função.
Passam a ser atribuições do instru-

Divulgação/Pros na Câmara

Comissão aprova projeto de George Hilton
que regulamenta profissão de
instrumentador cirúrgico
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mentador cirúrgico, de acordo com a
proposta, ordenar e controlar todo o
instrumental utilizado nas cirurgias,
efetuar a assepsia dos materiais, além
de preparar e desmontar as mesas ci-

rúrgicas e depois fazer a guarda de
todo o material.
Tramitação
O projeto está pronto para votação no Plenário do Senado.

Lei Geral das Religiões segue para análise do
Plenário do Senado

Projeto de Lei do deputado federal George Hilton (Pros-MG) assegura o livre exercício religioso, a proteção
aos locais de cultos e às suas liturgias e a inviolabilidade de crença em todo o País
A Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania do Senado Federal aprovou
na terça-feira (17) 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 matéria, que
tramita em regime de urgência, está pronta
para análise do Plenário do Senado.
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 reconhecidos 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.

Assistência espiritual
Além de afirmar o livre exercício religioso, a proteção aos locais de culto e às suas
liturgias e a inviolabilidade de crença, o
projeto assegura às organizações religiosas
liberdade para prestar assistência espiritual
a pacientes internados em hospitais, aos
presidiários e aos internos de estabelecimentos de assistência social e educacional,
além da prestação de assistência religiosa
em quartéis das Forças Armadas (Exército,
Marinha e Aeronáutica) e das Forças Auxiliares (polícias militares e Corpo de Bombeiros Militar).
“Este projeto reivindica que os benefícios dados à Igreja Católica, segundo acordo firmado entre o governo brasileiro e a
Santa Sé, em 2008, com a criação do Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, se façam iguais para as outras religiões e igrejas”,
afirmou Hilton.
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Trabalho voluntário
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.
“Por entender o princípio da igualdade constitucional das religiões em
nosso País que apresentamos esta
proposta, cujo teor não só beneficiará
a Igreja Romana, como também outras entidades, sejam de matriz africana, islâmica, protestante, evangélica,
budista, hinduísta, entre outras, que
encontram na tolerância da pátria
brasileira um espaço para divulgar
sua fé e crença em favor de milhões
de pessoas que por elas são beneficiadas”, concluiu.

Odorico Monteiro promete movimentar
Comissão de Seguridade Social e Família

Divulgação/Pros na Câmara
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O deputado Odorico Monteiro (ProsCE) promete movimentar os trabalhos da
Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados. O parlamentar aguarda aprovação de pelo menos seis
requerimentos de audiências públicas de
sua autoria no colegiado.
Eleito 2º vice-presidente da comissão
na quinta-feira (4), Odorico adiantou que
reforçaria o trabalho desenvolvido por

seus pares. “Acredito que esta é uma das
principais comissões da Casa, sendo um
espaço importante de debates, onde a
gente formula, elabora e ouve a sociedade”, disse.
Veja a que temas se referem cada um
dos requerimentos de audiência pública
apresentados, os quais visam conhecer,
avaliar e debater:
- 295/16: a importância e a necessida-

de de regulamentação da Terapia Comunitária Integrativa;
- 302/16: o Programa Nacional de
Imunizações (PNI);
- 303/16: o Projeto Brasil Amanhã, da
Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ);
- 304/16: o estado da arte das políticas
públicas voltadas para os celíacos, bem
como propor a instituição o Dia Nacional
dos Celíacos;
- 306/16: a incorporação das Inovações Tecnológicas validadas e que se aplica ao SUS;
- 307/16: a Política Nacional de Hemoderivados.
As comissões voltaram a funcionar
neste ano após decisão do Plenário da
Câmara, no último mês (27/04), que definiu o formato de escolha das presidências
dos 25 colegiados permanentes, optando
pelo tamanho atual de cada bancada,
após a janela da troca de partidos, possibilitada pela Emenda Constitucional 91,
promulgada na quinta-feira (18/02) pelo
Congresso Nacional. O funcionamento
dos colegiados estava paralisado desde
o ano passado por decisão do presidente
afastado da Casa, Eduardo Cunha.

Parecer sobre isenção do pagamento de
tributos pelas Cohabs é aprovado
e, em consequência, impedindo maior investimento em habitação”.
Ainda de acordo com a entidade, as dívidas foram originadas quando as Cohabs
atuavam como agentes financeiros do Banco Nacional da Habitação (BNH). Em razão
da inflação alta do período, medidas governamentais de redução das prestações dos
compradores reduziram as receitas das Cohabs e elevaram os seus saldos devedores.

“Para as Cohabs carecem de maior atenção e de recursos. Tem-se, por exemplo, a
questão das dívidas dessas entidades junto
ao FGTS e ao Tesouro Nacional”, concluiu
Wandscheer.
Tramitação
O projeto tramita de forma conclusiva e
segue para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça
e de Cidadania.
Divulgação/Pros na Câmara

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou na quarta-feira (18) o
parecer do deputado Toninho Wandscheer
(Pros-PR) ao Projeto de Lei 7386/14, o qual
isenta as Companhias de Habitação (Cohabs) do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins.
O parecer do relator Wandscheer foi pela
aprovação da proposta.
A desoneração tributária aplica-se somente às companhias em que a participação do ente público controlador (prefeitura,
governo estadual, distrital ou federal) seja
de pelo menos 90% do montante do capital
social.
De acordo com o relator, a medida é
favorável por beneficiar famílias carentes.
“O déficit habitacional brasileiro atinge, de
forma mais significativa, a parcela da população que aufere rendas mais baixas”, disse
Wandscheer.
Para a presidente da Associação Brasileira de Cohabs, Maria do Carmo Lopez, as
dívidas das Cohabs e das Agências junto ao
FGTS e ao Tesouro Nacional “estão sufocando financeiramente os estados e municípios, que são os controladores desses entes
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