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Toninho Wandscheer participa de articulação
para destinar R$ 1,5 bi para Educação
O valor já foi aprovado na comissão e agora aguarda as próximas etapas até inclusão na LOA 2018
A política de expansão do acesso ao ensino superior no Brasil ganha um novo capítulo
com a alocação de recursos na área para investimento e custeio dessas instituições. Parlamentares integrantes da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO) apresentaram emenda e, por meio de
uma articulação conjunta, conseguiram destinar R$ 1,5 bi ao setor.
O investimento e custeio de instituições
de ensino superior, como universidades públicas e institutos federais, leva em consideração o pedido e articulação na CMO do deputado Toninho Wandscheer (PROS-PR), da
relatora da comissão, deputada Carmen Zanotoo (PPS-SC) e dos deputados Jorge Solla
(PT-BA), Josi Nunes (PMDB-TO) e Professora
Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO).
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Eros Biondini conduz audiência pública sobre
tratamento em comunidades terapêuticas
O debate, proposto pelo parlamentar, aconteceu na Comissão Externa que analisa o Consumo de
Drogas entre os Jovens no Brasil
O deputado Eros Biondini (PROS-MG), presidente da Comissão Externa destinada a avaliar o Consumo de Drogas entre os Jovens no Brasil, conduziu na quarta-feira (25) na Câmara dos Deputados
audiência pública em que se discutiu os trabalhos
voltados ao tratamento de dependentes em comunidades terapêuticas.
Atualmente, as comunidades terapêuticas oferecem gratuitamente acolhimento, em ambiente
residencial, para pessoas dependentes de álcool e
drogas. Nessas instituições, a adesão ao tratamento
é exclusivamente voluntária.
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Plenário analisa relatório de Eros Biondini que
inclui municípios mineiros na Sudene
O Plenário da Câmara
dos Deputados pode votar
nos próximos dias o relatório
do deputado Eros Biondini
(MG), líder do PROS, ao Projeto de Lei Complementar
76/07, que inclui municípios
de Minas Gerais na área de
abrangência da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (Sudene).
Eros Biondini ao defender a aprovação do projeto e
a inclusão de 81 municípios
de Minas e dois do Espírito
Santo relatou que além dos
benefícios que trazem proteção ao desenvolvimento sustentável e ao planejamento
econômico da região está a
proteção das pessoas que vivem em regiões afetadas por
desastres ambientais.
“Um triste exemplo que
temos é o desastre de Mariana, em 2015. Municípios
inteiros deixaram de receber
uma proteção maior, seja
financeiro, seja de planejamento, para restabelecer a
normalidade dessa região.
Historicamente esses municípios foram prejudicados. Devemos corrigir ou, pelo menos,
amenizar isso, com a inclusão na área de abrangência da Sudene”, disse Biondini.
A Sudene é responsável pela promoção do
desenvolvimento regional e do ordenamento
do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
Entre outras competências, cabe a Sudene

Divulgação/Pros

O Plenário já encerrou a discussão e aguarda inclusão do relatório na pauta de votações

definir objetivos e metas econômicas e sociais
que levem ao desenvolvimento sustentável de
sua área de atuação; articular as ações dos órgãos públicos e fomentar a cooperação das forças sociais; e estimular as atividades produtivas
e as iniciativas de desenvolvimento sub-regional em sua área de atuação, além de promover
programas de assistência técnica e financeira
internacional em sua área de atuação.
A maioria dos municípios mineiros incluídos

fazem parte da Bacia do Rio Doce, a mesma que
foi atingida na tragédia de Mariana, em 2015,
assolada pelo rompimento de duas barragens
no complexo de Alegria, da mineradora Samarco. As barragens continham rejeito, o resíduo
resultante da mineração de ferro.
Com o fim da discussão do relatório na semana passada, a votação poderá acontecer
na sessão da próxima semana do Plenário da
Casa.
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Aprovada medida que evita diferenciação na
prestação de serviços bancários
Divulgação/Pros

Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o relatório do deputado Weliton Prado

A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)
da Câmara aprovou o relatório do deputado
Weliton Prado (PROS-MG) ao Projeto de Lei
8417/17, de autoria do deputado Felipe Bornier
(PROS-RJ), que dispõe sobre o tratamento isonômico a clientes de instituições financeiras que
optem por diferentes sistemas ou mecanismos
de segurança.
“Como estão em processo de desenvolvimento, esses sistemas trazem inconvenientes
para os usuários, principalmente os idosos, que
já não têm as digitais tão delineadas, o que dificulta o seu reconhecimento pelo terminal bancário”, apontou Weliton Prado.
Atualmente, algumas agências bancárias disponibilizam serviços diversos aos consumidores
que optam pelo sistema biométrico de identificação. A medida traz mais segurança, mas não
pode diferenciar outros clientes que optem por
sistema diverso, explica o autor do projeto.
“É preciso evitar que os clientes de instituições financeiras sejam obrigados a utilizar sistemas biométricos ou que sejam prejudicados

com o estabelecimento de restrições caso optem
por outros mecanismos de segurança. Eventuais
limites para quantidade e valores de transações
devem valer para todos os consumidores bancários”, ressaltou Felipe Bornier.
O projeto determina que essas instituições
forneçam os mesmos serviços aos optantes do
sistema biométrico, sem qualquer diferenciação.
Além disso, elas devem informar aos seus clientes sobre a possibilidade ou não de fazer o uso
do sistema biométrico em mecanismos de segurança.
“A despeito da eficácia do sistema biométrico, há consumidores que encontram dificuldades para utilizá-los e preferem que outros
mecanismos de segurança. Eles não podem ser
diferenciados por isso”, disse Felipe Bornier.
Na mesma linha, Weliton Prado acredita que
a tecnologia não pode restringir o acesso a outros serviços e muito menos excluí-los por escolha do cliente.
“Muitas vezes, ao utilizar os equipamentos,
os sistemas de leitura são incapazes de captu-
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rar os dados biométricos ou estão defeituosos,
o que impossibilita da utilização e não provê o
atendimento esperado pelo consumidor, ainda
que este possua sua senha alfanumérica”, disse
o relator.

TRAMITAÇÃO
O projeto segue agora para análise das comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania. Como tramita conclusivamente, poderá ser aprovado pela Câmara sem necessidade de passar pelo Plenário.
prosnacamara.org.br
: Assista à defesa do relatório, do deputado Weliton
Prado (PROS-MG), aprovado por unanimidade, na
Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara.
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Toninho Wandscheer participa de articulação para
destinar R$ 1,5 bi para Educação
A articulação de Toninho Wandscheer ganhou adesão de outros parlamentares da CMO;
o presidente do colegiado elogiou a ação conjunta

Divulgação/Pros

O investimento e custeio de instituições de ensino superior, como universidades públicas e institutos federais, leva em consideração o pedido e
articulação na CMO do deputado Toninho Wandscheer (PROS-PR), da relatora da comissão, deputada Carmen Zanotoo (PPS-SC) e dos deputados Jorge Solla (PT-BA), Josi Nunes (PMDB-TO) e Professora
Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO).
“Concluímos, com entendimento, que me parece bastante interessante. Especialmente com a
última sugestão de expansão do ensino superior
que, na minha opinião e dos demais parlamentares
que articularam a matéria, sintetiza bem um sentimento que se tem hoje das universidades federais,
as quais sofreram em suas ações de continuidade
em função da falta de recursos”, disse o presiden-

te da CMO, senador Dário Berger (PMDB-SC), ao
anunciar o valor aprovado.
As emendas aprovadas nas comissões mistas
e permanentes de cada Casa ainda deverão passar
por análise dos relatores setoriais. Em seguida, o
relator-geral consolidará todas as emendas aprovadas na última etapa para que sejam submetidas
ao escrutínio da CMO e do Plenário do Congresso
Nacional.
A previsão é de que os recursos previstos nas
emendas sejam deliberados até o dia 19 de dezembro, tendo como data limite o dia 22 do mesmo mês. Os valores já farão parte da LOA 2018 e
poderão ser executados seguindo as orientações
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que compreende as metas e prioridades da administração

Toninho Wandscheer destaca pleito da Bancada do
Paraná atendido pelo Governo Federal
Instituto de Tecnologia do Paraná poderá contribuir para o mercado de hemoderivados no País
O deputado Toninho Wandscheer (PROS-PR)
comemorou, na última semana, o atendimento,
pelo presidente da República, Michel Temer, a um
antigo pleito da Bancada do Paraná na Câmara,
da qual Wandscheer é o coordenador.
Reunido com mais 11 congressistas integrantes da Bancada, Wandscheer foi recebido em
reunião no Palácio do Planalto onde se discutiu
investimentos do estado do Paraná no setor de
derivados do sangue. Atualmente, a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) é a única autorizada a vender os produtos
dos derivados ao Ministério da Saúde.
Atualmente, o mercado de derivados do sangue é atendido exclusivamente pela Hemobrás,
por meio da chamada Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP), a qual foi concebida em
2012 com o contrato firmado entre a Hemobrás e
a Shire Farmacêutica Brasil.
“Se é possível fazermos com que o produto
fique mais barato para o povo brasileiro, faremos
essa defesa, pois quem pagará mais barato será
o povo”, disse o coordenador, que há dois anos à
frente da Bancada conseguiu importantes pleitos
para a região.
O presidente Temer reafirmou que manterá
a planta, atualmente no estado de Pernambuco,
mas que também o Paraná terá a sua. “O presidente garantiu que a planta de Pernambuco
continuará, em parceria com a Hemobrás. O que
acontece hoje é um monopólio de Pernambuco,
o que não é saudável para o mercado e muito
menos para o País, que não pode ficar apenas

com uma empresa operando. Então, temos que
dar continuidade a esse processo, pois teremos
licitação e concorrência. A concorrência é salutar”,
defendeu Wandscheer.
O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar),
empresa pública fundada há 77 anos e cuja maior
área de atuação é a saúde, já enviou uma solicitação em forma de proposta ao Ministério da Saúde (MS), em parceria com a empresa Octapharma
Brasil. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, ainda
não definiu, mas já afirmou, assim como Wandscheer, que um mercado exclusivo prejudica o
consumidor final.
Além disso, o MS acompanha problemas na
evolução da PDP em Pernambuco, os quais estão
prejudicando a evolução em pesquisas e tecnologia.
“Não podemos ficar alienados diante desse
projeto, já que o Paraná possui tecnologia suficiente para ofertar ao público, inclusive, produtos com qualidade e menor preço. E essa foi a
demanda atendida pelo presidente Temer”, disse
Wandscheer.
Ainda de acordo com Wandscheer, não há
qualquer intenção da Bancada do Paraná em retirar do Estado de Pernambuco a sua participação
no mercado.
“A intenção não é esvaziar a Hemobrás e sim
ajudá-la a crescer e até mesmo atingir níveis satisfatórios quanto às exigências da Parceria de
Desenvolvimento Produtivo. Não temos que proteger mercado fechado. Não podemos impedir
que alguém produza um produto mais barato

para vender para os brasileiros”, ressaltou o parlamentar.
Em julho, o ministério da Saúde determinou
a suspensão da PDP entre a Hemobrás e a Shire
Farmacêutica Brasil, alegando que, ao longo de
quase cinco anos, a empresa não conseguiu de
forma satisfatória transferir para a estatal a tecnologia referente à produção do chamado “fator
VIII recombinante”, medicamento essencial para
portadores de hemofilia.
O Fator VIII Recombinante é usado para tratar
pessoas hemofílicas do tipo A, uma doença que
impede a coagulação do sangue. A Tecpar, no
Paraná, já possui a tecnologia necessária para a
produção, o que evitaria, segundo Wandscheer, a
dependência por sua aquisição do mercado externo ou de empresas estrangeiras.
O atendimento do pleito feito pela Bancada
Federal do Paraná ainda aguarda análise técnica
do ministério, além de reuniões que colocarão as
novas demandas discutidas pelos parlamentares
integrantes.
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Comissão aprova projeto de Felipe Bornier que coíbe
violência contra idosos
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Em uma dobradinha do PROS, a Comissão aprovou o relatório do deputado
Eros Biondini ao projeto
Divulgação/Pros

muito orgulhoso em participar da construção de uma legislação que assegure direitos
e dê mais dignidade a esse importante grupo
da sociedade”, disse Biondini ao defender a
aprovação da proposta.
O projeto, que também traz previsão de
aumento de pena para quem pratica violência contra a pessoa idosa, já tinha sido aprovado por unanimidade na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara, por
meio de substitutivo, o qual foi adotado na
votação de hoje na Comissão de Defesa da
Pessoa Idosa.

ENTENDA

A Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da
Câmara aprovou o Projeto de Lei 3779/15, de
autoria do deputado Felipe Bornier (PROSRJ), que cria mecanismos para coibir a violência contra idosos. Em uma dobradinha do
PROS, a Comissão aprovou o relatório do deputado Eros Biondini (MG) ao projeto.
“Os fatos presenciados cotidianamente
relatam o abuso através da violência contra
os idosos, que estampam os jornais e comovem pela indignação da sociedade nas redes
sociais e pela falta de legislação específica
que agrave a situação desses agressores”, disse Felipe Bornier.
Entre as mudanças apresentadas pela pro-

posição estão a definição do crime de violência contra a pessoa idosa e a possibilidade da
adoção, pelas autoridades competentes, de
medidas protetivas de urgência, que poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento
do Ministério Público ou a pedido do ofendido. Medidas protetivas abrangem inclusive o
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com o ofendido.
Na ocasião, o relator disse que as questões
de violência contra pessoas idosas precisam
ser combatidas também com aparo legal.
“Hoje, sendo o relator do PL 3779/15,
que trata de mecanismos para combater a
violência contra as pessoas idosas, sinto-me

O texto do substitutivo ao projeto original recomendou apenas adaptações quanto à técnica
legislativa. Ao invés de uma futura lei esparsa, a relatoria sugeriu incluir os dispositivos do PL no Estatuto
do Idoso, por contemplar o sistema de normas de
proteção ao idoso. De acordo com essa legislação,
idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60
(sessentas) anos.
O relator ressaltou que a proposição traz importantes avanços ao definir o que configuraria a violência e agressão contra idoso. De acordo com o texto, qualquer ação ou omissão baseada incapacidade
pela idade que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano.

TRAMITAÇÃO
A proposta ainda deverá ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, segue
para análise do Plenário.

Deputado Felipe Bornier debate o tema “As Políticas
Públicas para a Primeira Infância”
Divulgação/Pros

Idealizador do evento, Felipe Bornier contou com o apoio da Bancada Jovem na discussão do
tema em Comissão Geral da Câmara
“Investir na Primeira Infância é garantir um futuro
próspero e com mais oportunidades para o Brasil. Muitos dos problemas que a nossa sociedade enfrenta, hoje,
seriam amenizados se tivéssemos mais políticas públicas para o desenvolvimento dessa fase da vida”.
Felipe Bornier (PROS-RJ)
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Veja o que foi debatido
pelos parlamentares e
entidades civis organizadas durante o evento
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Tratamento em comunidades terapêuticas é destaque em
audiência conduzida por Eros Biondini
O deputado Eros Biondini
(PROS-MG), presidente da Comissão Externa destinada a avaliar o
Consumo de Drogas entre os Jovens no Brasil, conduziu na Câmara
dos Deputados audiência pública
em que se discutiu os trabalhos
voltados ao tratamento de dependentes em comunidades terapêuticas.
De acordo com o pedido, o deputado quis estender os debates
no colegiado com a presença da
subsecretária de Políticas sobre
Drogas do estado de Minas Gerais,
Patrícia Magalhães, e o presidente da Confederação Nacional de
Comunidades Terapêuticas, Egon
Schlüter. Minas Gerais é referência
pelos primeiros trabalhos de ressocialização de jovens dependentes
químicos.
“O objetivo é debater a realidade e o trabalho das comunidades
terapêuticas hoje no Brasil, além de

Divulgação/Pros

A comissão externa que avalia o consumo de drogas entre os jovens discutiu o trabalho das comunidades terapêuticas que funcionam hoje no Brasil
relatar as experiências já ocorridas
por esse setor. É importante que tenhamos um caminho seguro para
retirar os jovens dessa situação de
vulnerabilidade social. E nada melhor do que o tratamento humanizado oferecido pelas comunidades
terapêuticas”, afirma Eros Biondini.
Atualmente, as comunidades
terapêuticas oferecem gratuitamente acolhimento, em ambiente
residencial, para pessoas dependentes de álcool e drogas. Nessas
instituições, a adesão ao tratamento é exclusivamente voluntária.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estima que
existam mais de 1800 comunidades terapêuticas no País. Elas são
responsáveis por mais de 80% do
tratamento de dependentes de
drogas no regime de internação,
de acordo com a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas (Confenact)

Atendendo requerimento de Felipe Bornier, comissão
debate sistema de seguros privados
Divulgação/Pros

O parlamentar é membro da comissão especial que analisa o tema na Câmara

Em atendimento ao requerimento de autoria do deputado Felipe Bornier (PROS-RJ)

e outros seis parlamentares, a Câmara promoveu audiência pública em que se debate

o Sistema Nacional de Seguros Privados.
O debate aconteceu na Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto
de Lei 3139/15, que estabelece mudanças
no Sistema Nacional de Seguros Privados.
A princípio, Felipe Bornier propõe discutir
a atuação das associações, cooperativas e
outras empresas no mercado de seguros do
País.
Felipe Bornier afirma que o debate sobre o projeto torna-se essencial, especialmente pela importância dessas entidades
no crescimento da economia do País.
“Sabe-se da importância que as entidades associativas representam para o desenvolvimento do País, bem como, para a geração de emprego e renda, além do fomento
de diversos setores da nossa economia. O
que torna essencial a discussão do projeto
que trata da comercialização da proteção
veicular pelas associações e cooperativas”,
disse Felipe Bornier.
A comissão especial segue com uma
agenda intensa de debates. “É esse o caminho para se conseguir chegar a uma proposta que contemple os diversos pedidos
de instituições atuantes no setor.
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