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Divulgação/Câmara dos Deputados

Relatório viabiliza faixa de
pedestres iluminada
Por unanimidade, o relatório de Jaime Martins foi
aprovado por comissão da Câmara dos Deputados
“Há estudos que
indicam que a maioria dos casos de atropelamentos ocorrem
no período noturno
quando a visibilidade de condutores e
pedestres fica prejudicada”, disse Jaime
Martins.
p.5

PROS integra movimento em defesa da Reforma
Tributária Solidária
Divulgação/PROS

O partido participa de estudos sobre nova proposta de
matriz tributária para o País e apresenta Frente
Parlamentar em defensa do tema
O PROS participou na quarta-feira (25) na Câmara dos Deputados do lançamento do
Movimento Reforma Tributária Solidária: Menos Desigualdade, Mais Brasil. Na oportunidade, os partidos apoiadores anunciaram o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da
Reforma Tributária no Congresso Nacional.
O tema ganhou apoio da Bancada Federal e uma parceria entre as principais entidades
do fisco nacional. p.2

Comissão define data para debate sobre preço de
passagens aéreas
Divulgação/PROS

Requerimento do deputado Eros Biondini solicita
audiência pública para discutir o aumento do preço das
passagens aéreas após resolução da Anac
Atendendo a pedidos das companhias aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) publicou em 2017 resolução (400/17) com as novas medidas para a franquia de
bagagens, com vistas a adequar o Brasil às normas internacionais. A medida, de acordo
com as empresas, resultaria em preços menores e mais competitivos para o mercado
nacional. p.4

Deputado Eros Biondini
impulsiona debate sobre
drogas no Mercosul
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Frente Parlamentar em defesa da Reforma
Tributária Solidária é lançada no Congresso Nacional
Divulgação/PROS

PROS participa do movimento em conjunto com entidades do fisco nacional em
defesa da discussão da Reforma Tributária

País está concentrada no consumo, tornado os
produtos nacionais mais caros e, consequentemente, diminuindo o poder de compra dos mais
pobres e da classe média, já que devem dispor
de uma parcela bem maior da renda para o pagamento de tributos. Considerando os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil possui a
segunda maior carga tributária do mundo.
De acordo com Cairo Tavares, o reequilíbrio
fiscal do Brasil dará maior competitividade para
o País, ajudará no fortalecimento da renda dos
mais pobres e reforçará a arrecadação do Estado.
“O PROS acredita que é possível simplificar
o sistema tributário. Conseguiríamos dar mais
renda para quem tem menos. Hoje, proporcionalmente pela renda, quem paga mais são os
mais pobres. Podemos aumentar o consumo, a
produção e o aumento do PIB como um todo”,
ressaltou.

ajudando na formação dos dados que permitem
uma melhor avaliação do quadro tributário nacional.
“A construção de um país deve passar pela
área tributária, buscando-se mais equilíbrio social e, principalmente, desenvolvimento econômico, bandeiras sempre defendidas pelo PROS”,
disse Pedro Lopes, que esteve reunido na quartafeira (18) na Liderança do PROS para agradecer
a Bancada Federal pelo espaço dedicado para a
discussão em torno de uma reforma tributária
“justa e que proporcione competitividade para
o País”.
Divulgação/PROS

O PROS participa do movimento nacional
para discutir uma reforma tributária ampla, solidária e que represente uma nova matriz para o
atual modelo arrecadatório. Nos últimos meses,
o partido vem sendo elogiado pelas entidades
do fisco justamente por ter como uma das principais bandeiras a defesa por uma ampla reforma
no sistema tributário. Para isso, o movimento lançou a Frente Parlamentar em Defesa da Reforma
Tributária no Congresso Nacional.
O tema ganhou apoio da Bancada Federal
e uma parceria entre as principais entidades do
fisco nacional. O apoio da Bancada nada mais é
do que o prosseguimento do trabalho realizado pelo PROS desde a sua fundação, destacou o
Secretário Nacional de Formação Política, Cairo
Tavares.
“A ideia sempre foi trazer essa complexa discussão, de forma simples e objetiva, para a sociedade. O PROS nasceu sob a defesa da redução de
impostos. Hoje, estamos construindo, junto com
as principais entidades ligadas ao setor, uma proposta simplificada que promova um maior equilíbrio na taxação sobre consumo e renda”, disse.
Atualmente, a política de carga tributária do

Fenafisco
O diretor de assuntos parlamentares da Fenafisco, Pedro Lopes, afirmou que o partido sempre esteve aberto a discussões e, inclusive, vem
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PROS se destaca e conquista importantes comissões
na Câmara dos Deputados
Com o crescimento da Bancada, deputados federais do PROS ocupam cadeiras nas
principais comissões permanentes da Casa
Após a reta final de negociações por posições nos
principais colegiados da Câmara dos Deputados e a
instalação das 25 comissões permanentes, o PROS
não só manteve o número como ampliou a sua participação, ocupando importantes cadeiras como nas
comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania;
Fiscalização Financeira e Controle; Defesa do Consumidor; Educação; Seguridade Social e Família; Viação

e Transportes; Desenvolvimento Urbano.
A força da Bancada pode ser vista na titularidade
de quatro deputados federais do PROS na Comissão
de Defesa do Consumidor: André Amaral (PB), Eros
Biondini (MG), Weliton Prado (MG) e João Fernando
Coutinho (PE); e as duas cadeiras ocupadas na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania pela
deputada Clarissa Garotinho (RJ) e deputado Felipe
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Bornier (RJ), titular e suplente, respectivamente.
Na Comissão Mista de Orçamento (CMO), um dos
principais colegiados da Casa, o PROS terá como representante da Bancada o deputado federal Weliton
Prado (MG). A previsão é que na próxima semana a
CMO seja instalada.
Confira abaixo a nossa galeria direto das comissões da Câmara.
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Audiência Pública proposta por Eros Biondini
discutirá preço de passagens aéreas
Comissão definiu a data para o debate sobre preço de passagens aéreas após
resolução da Anac sobre franquia de bagagem
Divulgação/PROS

gundo semestre de 2017 houve um aumento
em dobro do número de reclamações após a
nova regra para despacho de bagagem.
Além das várias reclamações nos órgãos de
defesa do consumidor, Eros Biondini ressalta
que há reclamações sobre o espaço oferecido
pelas aeronaves aos passageiros.
“Consumidores relatam que as aeronaves
não têm espaço suficiente para acomodar as
bagagens de mão, que agora se apresentam
em quantidade maior devido a vigência da
resolução. Isso leva a um transtorno desnecessário para os passageiros que passam a ser
obrigados a despachar suas bagagens de mão
de última hora, ainda que elas estejam abaixo
do volume e do peso estipulados nas novas
regras de transporte”, explica.
Entenda
Atendendo ao requerimento 219/18, dos
deputados Eros Biondini (PROS-MG) e Aureo
(SD-RJ), a Comissão de Defesa do Consumidor
promoverá o debate com os seguintes convidados: presidentes da Gol Linhas Aéreas,
Latam, Avianca, Azul e os representantes da
Anac, da Secretaria Nacional de Aviação Civil e
do Instituto de Direito do Consumidor.
“O entendimento era de que ao comprar
o bilhete o valor do despacho da bagagem já
estava incluso no valor da passagem aérea. O
objetivo dessa medida era justamente diminuir os preços das passagens aéreas, o que
não foi sentido pelos consumidores”, afirma o

deputado federal Eros Biondini (PROS-MG).
Dados
De acordo com os dados divulgados pela
própria Anac, referentes ao período do segundo semestre de 2017, o preço médio da
passagem aérea após a entrada em vigor da
resolução foi de R$ 384,21, o que representa
uma alta de 0,1% na comparação com o mesmo período de 2016, quando o bilhete médio
custou R$ 383,90.
Já o site Reclame Aqui, que concentra avaliações e reclamações de consumidores de
todo o país, constata que no período do se-

Antes da resolução da Anac, as empresas eram
obrigadas a oferecer gratuitamente uma franquia
de 23 quilos para passageiros domésticos e de
duas malas de 32 quilos para voos internacionais.
Atualmente, a gratuidade fica apenas para o
transporte de bagagens de mão, levadas dentro
do avião, cujo peso seja de até 10 kg. Acima deste,
as empresas são autorizadas a exigir que a mala
seja despachada e a cobrar pelo transporte dela.
Audiência Pública
A Comissão de Defesa do Consumidor pretende marcar a audiência pública para a próxima semana em local e plenário a definir.
Divulgação/Assessoria do Parlamentar

Mercosul: Eros Biondini repercute
dados sobre consumo de drogas
O parlamentar protocolou pedido para que o Parlamento do Mercosul discuta
medidas para combater o uso e o tráfico de drogas
O deputado federal Eros Biondini (PROS-MG)
participou na última semana da 54º Sessão Ordinária do Parlamento no Mercosul (Parlasul),
na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Como
membro do colegiado, o parlamentar é titular na
Comissão de Assuntos Internos e de Segurança e
Defesa. Nesta Comissão, Eros pretende abordar,
com mais profundidade, o consumo de drogas
no Brasil e na América Latina. Para tanto, apresentou pedido ao Plenário que analise proposta
de discussão da matéria no colegiado.
Uma outra proposta está na pauta da ordem
do dia de votações da 54º Sessão Ordinária. Trata-se de proposição, de autoria da parlamentar
argentina Lilia Puig, que solicita à Mesa Diretora

do Parlasul a aprovação “para planejar, convocar
e realizar um amplo debate sobre a eventual legalização da produção, comercialização e consumo de maconha e outras drogas em todo o
Mercosul”.
“Não posso deixar passar esse assunto sem
o devido debate. Precisamos esclarecer que a liberação do uso da maconha será uma porta de
entrada para as drogas mais pesadas”, ressalta
Biondini.
A Organização Mundial da Saúde mostra que,
quando se pega uma droga ilícita e traz para a
droga licita (que é licitude), a taxa de mortalidade
aumenta em 20 vezes. Por exemplo, hoje a taxa
de mortalidade de drogas lícitas (álcool, tabaco

e remédio) é de 10,4 e a taxa de mortalidade de
drogas ilícitas é de 0,4. “Ou seja, se der facilidade
de uso, nós provavelmente aumentaremos o número de morte em 20 vezes”, explicou Eros ao defender a discussão sobre as consequências dessa
liberação no Brasil e na América Latina.
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Jaime Martins apresenta parecer em defesa de
projeto sobre faixa de pedestres iluminada
Divulgação/Câmara dos Deputados

O CTB determina que os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas
delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem

A proposta está no Projeto de Lei 8729/17 e
modifica o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
para disciplinar que a regulamentação da iluminação da faixa de pedestres caberá ao Conselho

Nacional de Trânsito (Contran).
Apesar de a legislação de trânsito apontar o
pedestre como prioridade, infelizmente, explica o
relator, deputado Jaime Martins (PROS-MG), a realidade é bem diferente. “Alguns bons exemplos,
como o da Capital Federal, Brasília, mostram que
o respeito às faixas de pedestres representa cidadania e, mais ainda, representa proteção à vida
humana, na medida em que os pedestres estão
entre os usuários mais vulneráveis do trânsito”.
O CTB (art. 70) determina que os pedestres
que estiverem atravessando a via sobre as faixas
delimitadas para esse fim terão prioridade de
passagem.
Algumas inciativas nesse sentido foram realizadas em São Paulo pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os resultados foram sur-

preendentes, explica Jaime Martins.
“Houve diminuição do número de atropelamentos e foram verificados os seguintes aspectos positivos: maior concentração de luz na calçada para os transeuntes e indução para que o
pedestre atravesse a faixa corretamente, seguindo o feixe de luz.
Por fim, o parecer concluiu que o PL 8729/17
determina que o prazo para entrada em vigor da
lei que se originar do projeto será de 180 dias.
Tramitação
O projeto tramita em caráter conclusivo e segue para análise da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

Projeto de Felipe Bornier criminaliza atraso no
repasse de recursos à educação especial
Além disso, o autor quer assegurar em lei proposta de estimulação precoce no atendimento
educacional especializado
Divulgação/PROS

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, prevê a possibilidade de aporte pelo Governo Federal no repasse de recursos para essas
entidades, computando as matrículas nessas instituições para efeitos de distribuição dos valores.
“Ocorre que são comuns os longos atrasos
ou até a completa interrupção de repasses para
essas entidades privadas sem fins lucrativos que
prestam esse relevante serviço a essas crianças”,
aponta Felipe Bornier. Pelo texto, o gestor que
não repassar, mensalmente, os valores destinados a essas instituições incorrerá em crime de responsabilidade.
Estimulação precoce

Preocupado em combater o desvio e o atraso no repasse de recursos destinados à educação
especial de crianças, o deputado Felipe Bornier
(PROS-RJ) protocolou o Projeto de Lei 9953/18,
cujo objetivo, além de estabelecer prazo mensal
para o repasse desses recursos, é fixar a punição
do gestor que não o fizer por crime de responsabilidade. Além disso, a proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para
assegurar a estimulação precoce no atendimento
educacional especializado.
Mesmo com a previsão legal (LDB) que impõe

ao Estado o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino,
muitas localidades não dispõem de estrutura
para a sua execução e, portanto, recorrem a parcerias com instituições filantrópicas, confessionais
ou comunitárias, que celebram convênios com o
ente federativo e recebem suporte financeiro da
União para o atendimento multiprofissional dessas crianças.
A lei que regulamenta o Fundeb, Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
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O projeto também avança nas políticas para
a Primeira Infância ao estabelecer a obrigatoriedade aos entes federados para que promovam
ações conjuntas que assegurem a estimulação
precoce para desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças. “Entendemos que a oferta de
educação especial tem início na educação infantil
e estende-se ao longo da vida e não só a partir
dos 5 ou 6 anos de idade”, explicou o autor da
proposta.
Tramitação
A proposta tramitará em três comissões permanentes antes de seguir para análise do Plenário da Casa.
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Toninho Wandscheer pede urgência à projeto que
flexibiliza gastos dos municípios com pessoal
Divulgação/PROS

Gastos com pessoal nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social

O deputado federal Toninho Wandscheer
(PROS-PR) protocolou requerimento na Câmara
dos Deputados solicitando a inclusão do Projeto
de Lei Complementar (PLP) 251/2005, que retira
do limite de despesas obrigatórias dos municípios
gastos com pessoal nas áreas da Saúde, Educação e
Assistência Social, impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), na ordem do dia de votações.
O requerimento, assinado por Toninho Wandscheer, recebeu apoio da Bancada do PROS para a
apreciação imediata da matéria, que já tramita em
regime de urgência.
Pelo texto, repasses feitos pela União nessas
áreas deverão ser deduzidos do cálculo de mon-

tante da despesa com pessoal, atualmente 60% de
acordo com a LRF.
Na opinião de Toninho Wandscheer, os gestores se sobrecarregam com o acúmulo de despesas
justamente por firmarem pareceria com a União
na execução de programas federais.
“A LRF existe a mais de uma década e nesse
período foram criados diversos programas pelo
Governo Federal, como SAMU, UPAs, Programas
de Saúde da Família, enfim, e hoje a competência
com o custeio de pessoal é do munícipio, gerando
uma sobrecarga mensal nos cofres das prefeituras”,
afirmou Toninho Wandscheer.
De acordo com o parlamentar, os repasses fei-

tos pela União são insuficientes e, neste sentido, os
municípios devem, não só arcar com a manutenção, mas observar os limites impostos pelas LRF
para não cometer um crime de responsabilidade
fiscal.
Para efeito da medida proposta ao Municípios,
o gestor deve verificar se as despesas são destinadas exclusivamente com o gasto de pessoal ativo,
vinculado às áreas e ao seu objeto da transferência;
que seja comprada aplicação mínima de recursos
no âmbito da saúde e educação; e que todas as
medidas necessárias à arrecadação das receitas e à
cobrança da dívida ativa sejam adotas.
Além disso, a Comissão Especial que estudou a
matéria aprovou modificação para obrigar Estados
e Municípios a manterem atualizadas, em sistema
próprio a ser disponibilizado pela União, as informações contábeis, orçamentárias e financeiras necessárias à consolidação de contas e verificação do
cumprimento da LRF.
“Esse projeto tem nosso total apoio. Muitos
prefeitos estão tendo suas contas rejeitas, pois não
conseguem cumprir os gastos com pessoal, uma
situação alarmante”, reiterou Toninho Wandscheer.
Tramitação
O projeto encontra-se pronto para ser votado
e aguarda decisão do presidente da Casa para a inclusão na Ordem do Dia de votações.

Câmara aprova projeto de Vitor Valim que institui
o Cadastro Nacional de Pedófilos
Divulgação/PROS

O cadastro reunirá informações relativas a condenados pelo crime de pedofilia
A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (17) a redação final do Projeto de Lei
629/15, de autoria do deputado Vitor Valim
(PROS-CE), que cria o Cadastro Nacional de
Pedófilos.
Vitor Valim explica que além de não trazer
custos para a sociedade, a proposta avança no
sentido de combater crimes que vão além das
fronteiras do País.
“O governo já opera a Rede de Integração
Nacional de Informações de Segurança Pública,
Justiça e Fiscalização (INFOSEG), não havendo
custos para que haja a necessária adaptação,
visando à inclusão dos pedófilos”, disse.
O parlamentar ressalta ainda que esse tipo
de crime ganha cada vez mais sofisticação,

inclusive, com tecnologias e associação a países
estrangeiros.
“O estado não pode deixar ultrapassar pelo
crime e, no caso em pauta, entre outras ferramentas para combatê-lo, está a criação de um banco
de dados contendo informações relevantes sobre os pedófilos de modo a racionalizar e agilitar
a atuação das autoridades e a facilitar a troca de
informações com outros países”, afirmou.
De acordo com a proposta aprovada, o Cadastro Nacional de Pedófilos será mantido pelo
Poder Executivo e operado em convênio celebrado com as unidades da federação para acesso
e alimentação pelos seus órgãos de segurança
pública, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário.
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