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O Plenário da Câmara dos Deputados
aprovou, na terça-feira (8), o Projeto de Lei
4639/16, que autoriza a produção e o uso
da fosfoetanolamina sintética aos pacientes com câncer mesmo antes da conclusão dos estudos que permitam à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
analisar o pedido de registro definitivo
dela como medicamento. A matéria será
analisada ainda pelo Senado.
O deputado Ronaldo Fonseca (ProsDF), um dos debatedores do tema em Plenário, disse ser favorável à matéria, mesmo
que posteriormente volte-se a discutir seu
mérito. “Eu entendo que, votando esse
projeto de lei, nós estamos garantindo um
fornecimento em larga escala. A proposta
limita-se apenas a isso. Eu não vou entrar
em questão técnica aqui, mas o produto
já é objeto de estudo há 20 anos”, disse
Fonseca.
Ainda de acordo com o parlamentar,
especificações sobre dosagem, por exemplo, ficarão a cargo dos profissionais da
área e das autoridades competentes. Para
Fonseca, isso não limita a participação do
Legislativo na aprovação da matéria.
“O projeto de lei é bom e deve ser
aprovado. Assim, nós estamos mostrando
à sociedade que a Câmara dos Deputados
pensa, sim, no cidadão. Queremos plantar uma semente de esperança”, concluiu

Câmara dos Deputados/Ananda Borges

Deputados aprovam projeto que autoriza uso
de substância contra o câncer

Fonseca.
O texto permite que os pacientes façam uso da substância por livre escolha
se diagnosticados com câncer e se assinarem termo de consentimento e responsabilidade. A opção pelo uso voluntário
da fosfoetanolamina sintética não exclui
o direito de acesso a outras modalidades
terapêuticas.
A substância é definida como de rele-

vância pública e sua produção, distribuição, prescrição, dispensação e uso poderão ocorrer mesmo sem registro sanitário.
Os testes e estudos clínicos sobre essa
substância ainda estão em curso, e a Anvisa não pode conceder o registro sem a
conclusão das pesquisas. Entretanto, a
própria Anvisa terá de autorizar os laboratórios que farão a produção e distribuição
da fosfoetanolamina sintética.

Hugo Leal adere à campanha #ElesPorElas da ONU
Para celebrar o Dia Internacional da Mulher e iniciar uma série de ações em prol da igualdade de gênero, a
Organização das Nações Unidas (ONU) lançou a campanha “ElesPorElas” (‘#HeForShe’), cujo objetivo é sensibilizar homens a lutarem a favor do tema.
Para a ONU Mulheres, pessoas em todos os lugares do mundo passam a compreender e a apoiar
a ideia de igualdade de gênero. “Eles sabem que não é apenas um problema das mulheres, é uma
questão de direitos humanos”, disse a ONU em comunicado sobre a “missão” da campanha.
O líder do Pros, deputado Hugo Leal (RJ), reagiu com imenso orgulho ao ser convidado a
participar da campanha, também abraçada por seus pares da Ordem dos Advogados do Brasil,
do Rio de Janeiro. p.3
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Deputados sugerem propostas sobre
direitos autorais

Pros/Divulgação
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Especialistas comentaram, na quartafeira (10), na comissão especial que analisa
a reforma da legislação de direitos autorais
(PL 3968/97 e mais de 50 projetos apensados), propostas apresentadas pelos parlamentares sobre uma possível reforma na
legislação que trata do tema. A audiência
pública foi requerida pelo deputado Eros
Biondini (Pros-MG).
Autor de 106 músicas e representante
da cidade conhecida como capital mundial
dos bares, Belo Horizonte (MG), Eros Biondini demonstrou preocupação quanto à
classe dos músicos, especialmente os amadores, que ainda carecem de dispositivos
próprios na legislação.
“Acho que dentro da lógica da razoa-

bilidade, nós temos que pensar quanto à
restrição acometida aos músicos amadores:
aqueles que pegam seu violão e juntam
amigos em uma confraternização, sem
qualquer intensão comercial. Temos que diferenciá-los de músicos profissionais”, disse
Biondini.
O professor, pesquisador e doutor em
Direito Allan Rocha defendeu a reforma da
lei atual (9.610/98), para que os direitos autorais tenham o mesmo peso do direito ao
acesso à cultura – segundo ele, ambos direitos fundamentais, que devem ter igual peso
no ordenamento jurídico.
Conforme o professor, nos anos 90, os
direitos autorais ganharam mais peso nos
ordenamentos jurídicos dos países, de for-

ma geral, e vários países, como a Inglaterra,
fizeram reformas nos anos 2000, para dar
igual peso ao direito à cultura.
Para o deputado, mesmo com a atualização da lei sobre os direitos autorais é preciso que os gestores estimulem a atividade
de músicos e artistas em locais adequados.
“A prefeitura deve estimular essas apresentações, preservando os direitos autorais das
obras que serão executadas pelos profissionais”, informou Biondini.
A relatora da comissão, deputada Renata Abreu (PTN-SP) disse que vai propor uma
reforma ampla da legislação atual de direitos autorais. A parlamentar salientou que a
Lei 12.853/13, que alterou a Lei de Direitos
Autorais, já promoveu avanços, mas “deixou
lacunas”. A deputada informou que deverá
apresentar o seu parecer em abril. Antes da
apresentação do relatório ainda serão ouvidos o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) e as associações que
representam os autores.

Hugo Leal promete ampliar debate sobre
legalização de jogos no país
A legalização de jogos foi tema de
debate, na quarta-feira (9), em audiência pública na comissão especial da
Câmara dos Deputados que analisa 14
projetos de lei (PL 442/91 e apensados)
que tratam do tema. Entre as propostas,
há intenção de regulamentar alguns jogos e legalizar outros, como o de bicho
e os eletrônicos, via internet.
O debate dividiu opiniões entre os
parlamentares. O líder do Pros, deputado Hugo Leal (RJ), defendeu um estudo

mais aprofundado, inclusive propondo
novas audiências públicas com a participação de especialistas.
“A ideia em debatermos o tema
aqui é, justamente, ampliar a discussão
trazendo o contraditório. Nós devemos
ouvir todos os lados. O jogo já existe no
País. Obviamente, alguns cobertos pela
legalidade, outros não. O objetivo desses debates é entender a expansão dessa legalidade e seus contornos, além de
sabermos qual a melhor proposta, uma

vez que a matéria poderá ser aprovada
nesta Casa”, disse Hugo Leal.
Uma comissão do Senado Federal
aprovou, também nesta quarta, uma
proposta (PLS 186/14) que regulamenta o jogo do bicho, os bingos e os
cassinos no Brasil. O texto ainda será
apreciado no Plenário do Senado e, em
caso de aprovação, deverá se juntar,
em caráter de prioridade, às 14 propostas analisadas na comissão especial da
Câmara.

expediente
Anexo II - Piso Superior - Ala B - Sala 179
Telefone: (61) 3215-9996
Líder: Hugo Leal (Pros - RJ)
Chefe de Gabinete: Anamélia Fernandes
Coordenador de Comunicação: Thyago Marcel
Fotográfo: André Abrahão
Diagramador: Jefferson Santos
Ilustrador: Saymon Machado

prosnacamara.org.br
facebook.com/prosnacamara
twitter.com/LiderancaPROS
instagram.com/lidpros

Leia nosso informativo
no seu celular
Para acessar o informativo
da Liderança do PROS no
seu smartphone, instale
um leitor de QR Code e fotografe a imagem ao lado.

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ONU/UN Women

Hugo Leal adere à campanha
#ElesPorElas da ONU

A Ordem dos Advogados do Brasil,
do Rio de Janeiro, assinou, na terça-feira
(08), sua adesão à campanha internacional iniciada pela ONU Mulheres. O objetivo, além dos apresentados pela Orga-

nização, é somar aos debates e às ações
personalidades e entidades que ajudem
a reduzir a desigualdade de gênero nas
diversas camadas sociais.
De acordo com a OAB/RJ, até o final
de 2016, mais da metade do quadro de
advogados do Rio de Janeiro será formado por mulheres. Mas essa realidade
não é vista no dia a dia no mercado de
trabalho. “Poucas advogadas chegam
a ser sócias de escritórios e muitas são
preteridas logo na contratação”, disse a
entidade ao se manifestar favorável à
campanha da ONU.
Para a ONU Mulheres, pessoas em todos os lugares do mundo passam a com-

3

preender e a apoiar a ideia de igualdade
de gênero. “Eles sabem que não é apenas um problema das mulheres, é uma
questão de direitos humanos”, disse a
ONU em comunicado sobre a “missão”
da campanha.
“A campanha está convidando pessoas de todo o mundo a se unirem para
criar uma força, arrojada e visível, pela
igualdade de gênero. E isso começa
quando medidas são tomadas agora,
para criar um mundo mais justo entre os
sexos”, finaliza a mensagem da ONU em
tradução livre.
Com informações da UN Women

Evento marca filiação de
Odorico Monteiro ao Pros
Entre as autoridades convidadas, o
ex-governador do estado do Ceará, Cid

“Considero Odorico um grande amigo e
sei de seu compromisso com as causas
progressistas, e conheço ainda sua
devoção pela causa da saúde pública”, disse Cid Gomes.
O Ato de Filiação do deputado
reuniu mais de 1500 pessoas de
80 municípios cearenses. Prefeitos,
vereadores, lideranças, militância,
movimentos sociais também prestigiaram o parlamentar. “O que nos
move na política é o nosso compromisso com o povo. Por isso, o
Mandato Popular tem orgulho de
fazer com vocês essa aliança”, concluiu
Odorico Monteiro.
Pros/Divulgação

O Partido Republicano da Ordem Social (Pros) realizou, na quinta-feira (10),
ato de filiação partidária do deputado Odorico Monteiro (CE). O parlamentar já integra o quadro de deputados federais do Pros, segundo
informações da Secretaria-Geral da
Mesa da Casa.
Eleito com mais de 121 mil votos, em 182 municípios cearenses,
Odorico chega ao Pros com a promessa de continuar lutando pelos
compromissos assumidos com o
eleitorado, os quais, segundo o
congressista, serão “mantidos e fortalecidos no novo espaço partidário”.

Gomes, reconheceu a importância política do deputado nos quadros do Pros.

A Comissão de Educação da Câmara
dos Deputados acolheu sugestão do deputado Ariosto Holanda (Pros-CE) de instituir um grupo de trabalho para debater a
criação de centros de ciência e linguagem.
A proposta de Ariosto Holanda é aproveitar
espaços já existentes em universidades e
institutos técnicos para melhorar a qualificação de professores do ensino fundamental.
“Nós estamos discutindo com o Ministério da Educação e a Casa Civil. Foi bem
recebido. Eu encaminhei um projeto de
indicação que é fácil de implantar. Basta a
gente colocar estruturas de laboratórios de

física, química e biologia nas instituições,
principalmente nas escolas técnicas federais, que elas estão hoje presentes em mais
de 400 municípios”, disse Ariosto Holanda.
Ariosto Holanda destaca que a iniciativa
deve partir do Congresso e não das prefeituras municipais. Para ele, os prefeitos não
têm condições de captar recursos para cursos de mestrado e outras capacitações dos
profissionais da educação. Após as discussões, o grupo de trabalho deve encaminhar
parecer ao Ministério da Educação. “Com
aisso, faríamos uma revolução na educação do Ensino Fundamental do nosso país”,
destacou.
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Pros/Divulgação

Ariosto Holanda defende criação
de centro de ciências

Em 2014, a Câmara aprovou o Plano
Nacional de Educação, que fixou 20 metas
para melhorar o ensino público brasileiro
nos próximos dez anos.
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Com a palavra

Entrevista

deputado Hugo Leal

Quais serão as prioridades do
Pros para 2016?
Nossa prioridade é a retomada do
crescimento e do nível de empregabilidade. Óbvio que temos preocupações
que são reflexo do que pode acontecer
com o País. Tivemos dois anos muito
difíceis, e 2016 me parece que não
será de muitas alegrias. Então, temos
de enfrentar essa realidade, receosos
com os cenários econômico e social.
O cenário político continuará sendo
objeto de manifestações, mas não há
impedimento para conduzirmos o de-

bate dos temas importantes, como as
reformas tributária e da Previdência,
a desvinculação de receitas da União,
a renegociação das dívidas dos estados. É preciso retomar uma pauta
propositiva, em favor do Brasil.
A bancada é contrária ou favorável à CPMF?
Se fosse retirado o efeito cascata dos valores, é bem possível que
a CPMF fosse um tributo positivo.
Ocorre que, ao você inserir a CPMF,
vai aumentar ainda mais a carga
tributária, cobrará tributo de tributo.
Mesmo que se diga que haverá faixa
de isenção e que a contribuição não
vai atingir o trabalhador, isso não
é verdade porque a CPMF incidirá
sobre produtos, afetará a economia
como um todo e, obviamente, a
pessoa pagará de maneira indireta.
Então, o Pros, que nasceu com a
bandeira da readequação da carga
tributária e da justiça fiscal, não vai
concordar com a proposta.

“

Apoio uma reforma tributária
que racionalize os impostos atuais
como primeiro passo para a diminuição da carga tributária brasileira.

“

O entrevistado dessa edição é o deputado Hugo Leal (RJ). O parlamentar
assumiu, no início do mês (3), a liderança
do Partido Republicano da Ordem Social (Pros) com a promessa de unificar a
bancada na Câmara dos Deputados. Em
entrevista à TV Câmara, o líder destacou
ainda que o Pros defenderá uma reforma
tributária com justiça fiscal.
Advogado formado pela UFRJ, bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade Cândido Mendes e especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental (UFRJ), Direito Eleitoral e Administrativo, Hugo Leal é um dos políticos
mais renomados do país. Foi eleito deputado federal em 2006, com mais de 112
mil votos.
Hugo Leal participa das principais
reuniões políticas nacionais ocupando a
vice-liderança do governo na Casa, desde
maio de 2011. Antes disso, o parlamentar
ganhou destaque em todo o País ao criar
a Lei 11.705/08, popularmente batizada
de Lei Seca.
Nesta entrevista, o parlamentar disse
que apoia uma reforma tributária que racionalize os impostos como primeiro passo para a diminuição da carga tributária
brasileira. Outra bandeira da bancada
deve ser o que o líder chama de justiça fiscal, uma melhor distribuição de recursos
entre União, estados e municípios. Aos 53
anos, o parlamentar cumpre seu segundo mandato como deputado federal.

Pros/Divulgação

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.

E em relação à reforma da Previdência Social?
Tenho visto a reforma da Previdência por um aspecto positivo. Mas

o debate precisa ser feito agora, e
seus efeitos serão de médio e longo
prazos. Não vi resistências fortes,
pelo menos dos partidos que hoje
discutem o tema. Claro que dependerá do texto que o governo vai
enviar ao Congresso.
E quanto à reforma tributária?
Na verdade, essa reforma já vem
sendo feita de forma parcelada, indireta, o que não é bom, porque você
não tem dimensão do que vai ser reduzido e qual o impacto que isso terá
na atividade econômica. Defendemos uma reforma com a participação
de estados e municípios. A discussão
tem que chegar à justiça fiscal, para
que os tributos recolhidos possam
ser divididos de melhor forma entre
os entes federativos. É preciso enxugar a quantidade de tributos estaduais, municipais e federais. A nossa
reforma tributária é muito mais uma
racionalização.
Como a bancada se posiciona
quanto à prorrogação da Desvinculação de Receitas da União (DRU)?
A DRU sempre foi um instrumento
que o governo utilizou principalmente em épocas de crise. É uma forma
de aplicar recursos em setores que
necessitam de mais investimento.
Até mesmo na oposição, não há uma
oposição sistemática contra a DRU,
mas a possibilidade de estender a
desvinculação para as receitas estaduais e municipais.
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