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Comissão aprova criminalização no atraso de
repasses à educação especial

“

O projeto altera a LDB para assegurar também a estimulação precoce no
atendimento educacional especializado

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
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”

Felipe Bornier (RJ) - Líder do PROS

MERCOSUL: Eros Biondini debate medidas de
combate às drogas
O parlamentar, membro indicado do Mercosul, fez novo
pronunciamento buscando apoio para medidas que
combatam o crescente aumento no consumo de drogas na
América Latina
Em abril, Eros Biondini (PROS-MG) divulgou documento declaratório no Mercosul em que falava sobre a necessidade deste Parlamento, bem como outras instituições do Bloco, levarem adiante a discussão sobre o consumo de drogas e de
medidas que possam ser discutidas para frear este crescimento.
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O PROS CRESCE COM O BRASIL
Conheça os parlamentares eleitos pelo PROS para a 56ª Legislatura
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Comissão analisa relatório sobre portabilidade da
conta de luz
“Decidir de quem comprar energia”, diz o deputado João Fernando Coutinho,
presidente da Comissão
Divulgação/PROS

O deputado federal João Fernando Coutinho (PROS-PE) pretende convocar nova
reunião para apreciar e votar o parecer do
relator na Comissão Especial sobre a Portabilidade da Conta de Luz (PL 1917/15), da qual
o deputado é o presidente. De acordo com o
parlamentar, há possibilidade que o colegiado vote ainda nesta semana o texto final da
portabilidade.
“Decidir de quem comprar energia. A proposta aumenta a competitividade e permite
a abertura do mercado assim como aconteceu com o setor de telecomunicações”, explica João Fernando Coutinho.
Entre as novidades presente no substitutivo apresentado pelo relator possibilita aos
consumidores residenciais e aos comerciantes, a partir de 2028, acesso ao mercado livre
de energia. Neste caso, a eletricidade é comprada por meio de contratos com agentes de
comercialização, com condições livremente
negociadas. Atualmente, apenas grandes indústrias operam nesse mercado.

Projeto assegura gratuidade em eventos para
estudantes carentes
A proposta é de autoria do deputado André Amaral (PROS-PB) e foi aprovada pela
Comissão do Esporte
é de 40%, será reduzida para 30% dos tíquetes
disponíveis. A proposta modifica a Lei da MeiaEntrada (Lei 12.933/13) e o Estatuto do Idoso
(Lei 10.741/03).
“O aumento dos custos dos ingressos poderia, inclusive, comprometer a cadeia produtiva
da cultura, afinal, o produtor não seria estimulado a empreender e muito menos o restante
da população a pagar os preços dos ingressos”,
argumenta o parlamentar.

Divulgação/PROS

A Comissão do Esporte aprovou na terçafeira (13) o Projeto do Lei 8584/17, de autoria
do deputado André Amaral (PROS-PB), que garante a gratuidade de 10% dos ingressos para
estudantes de até 17 anos comprovadamente
carentes e restringe o direito à meia-entrada,
no caso de quem não for estudante, aos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico) e cuja renda
familiar mensal seja de até dois salários mínimos.
Atualmente, não há limitação de renda para
que a pessoa com deficiência ou o idoso possam usufruir desse benefício. Conforme a proposta, a venda de meia-entrada para ingresso
em espetáculos culturais e esportivos, que hoje

Tramitação
A proposta ainda será analisada de forma
conclusiva pelas comissões de Cultura; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
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Parlamentares do PROS defendem fim do
foro privilegiado
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Em mais uma audiência pública promovida
pela Comissão Especial do Fim do Foro Privilegiado na quarta-feira (7) na Câmara dos Deputados (PEC 333/17), parlamentares do PROS
fizeram coro pelo fim do sistema de privilégio
jurídico que beneficia cerca de 20 mil autoridades no país.
A audiência pública recebeu representantes
dos delegados de polícia federal e do estado

de São Paulo e oficiais
militares estaduais.
De acordo com o deputado Toninho Wandscheer (PROS-PR) o
foro não pode servir
para acobertar crimes
cometidos por autoridades.
“Sou contrário ao
foro privilegiado da
forma que é feito hoje,
porque ele traz sem
dúvidas,
proteção
para que os crimes
aconteçam. Eu tenho
certeza que com a
aprovação do fim do
foro vai mudar muita
coisa no Brasil, a corrupção vai diminuir e a impunidade também”,
defendeu.
O vice-presidente do colegiado, deputado
Eros Biondini (PROS-MG), afirmou na abertura
da audiência pública que trabalhará para dar
celeridade à proposta.
“Hoje presido essa audiência pública que
trará pessoas importantes do cenário nacional
para debater esse assunto. Vamos acelerar o

processo para conseguirmos no final extinguir
o foro privilegiado no Brasil”, disse.
Na última audiência, Eros Biondini disse que
o foro privilegiado promove desigualdades.
“Não há como negar que o foro privilegiado
quebra o princípio de que todos são iguais perante a lei”, afirmou.
De acordo com Toninho Wandscheer, a
aprovação da PEC 333/17 trará um novo marco
Divulgação/PROS

Divulgação/PROS

Deputado Federais do PROS querem que a PEC do Fim do Foro Privilegiado
avance para votação no Plenário

no processo de criminalização de autoridades.
“A PEC 333 vai ser importante para o nosso
país e um marco para que possamos trabalhar
com tranquilidade, sabendo que os Três Poderes vão estar trabalhando pelo bem do nosso
Brasil”, concluiu.

Eros Biondini cobra medidas de combate às
drogas no Mercosul
Em abril, Eros Biondini divulgou documento declaratório no Mercosul em que
falava sobre a necessidade de novas política de combate às drogas

Assessoria do Parlamentar

O deputado federal Eros Biondini (PROS-MG)
fez novo discurso no Parlamento do Mercosul
sobre o crescente aumento no consumo de dro-

gas na América Latina. O parlamentar é membro
titular na Comissão de Assuntos Internos e de Segurança e Defesa. Nesta Comissão, Eros já abordou o “expressivo aumento da criminalidade do
Uruguai”, além de reuniões em que promoveu o
debate sobre a política de liberação das drogas.
“A presente tendência de liberação das drogas no mundo coloca em perigo os jovens, em
particular naqueles países, como os da América
Latina, onde se encontram substanciais parcelas
da população vivendo em condição de miséria”,
disse.
Em abril, Eros Biondini divulgou documento
declaratório no Mercosul em que falava sobre
a necessidade deste Parlamento, bem como
outras instituições do Bloco, levarem adiante a
discussão sobre o consumo de drogas e de medidas que possam ser discutidas para frear este

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

crescimento.
“Desejamos profundas discussões sobre o
tema, com a participação de organizações da
sociedade civil, sobre as graves consequências
para as sociedades dos países da região, com relação à legalização das drogas”, afirmou.
Nas suas redes sociais, Eros Biondini pediu
apoio e divulgação sobre o tema: “Quero agradecer o apoio que tenho tido em todo o Brasil
em relação a esse meu trabalho. Ajudem a divulgar a nossa luta pela recuperação dos nossos
dependentes químicos. Deus nos abençoe!”, declarou.
A sessão plenária do Parlasul aconteceu na
cidade de Montevidéu, no Uruguai, sede do Parlamento. O Parlasul é a instância regional que reúne parlamentes da Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai e Venezuela.
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Comissão aprova criminalização no atraso de
repasses à educação especial
O projeto é de autoria do deputado Felipe Bornier (PROS-RJ) e altera a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para assegurar também a
estimulação precoce no atendimento educacional especializado
Edvaldo Belitardo

rem 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.
Estimulação precoce
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 Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados aprovou na terça-feira (13) o Projeto de Lei 9953/18, do deputado Felipe Bornier
(PROS-RJ), 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.
“Ocorre que são comuns os longos atrasos
ou até a completa interrupção de repasses
para essas entidades privadas sem fins lucrati-

vos que prestam esse relevante serviço a essas
crianças”, aponta Felipe Bornier.
Entenda
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, recor-

Após aprovação na Comissão de Educação,
o PL 9953/18 tramitará em outras duas comissões antes de seguir para análise do Plenário da
Casa.
camara.leg.br
PL 9953/2018
Estabelecer prazo mensal para o repasse de recursos para a educação especial e fixar a punição do gestor que não
o fizer por crime de responsabilidade.

Em clima de união, Bancada paranaense define
emendas ao Orçamento

Divulgação/PROS

A Bancada recebeu governadores na Câmara dos Deputados para definir a
agenda orçamentária para o estado
A Bancada paranaense esteve reunida na Câmara dos Deputados para definição de emendas
que serão propostas ao Orçamento de 2019. O
governador eleito Ratinho Junior (PSD) e a governadora do Estado, Cida Borghetti (PP), estiveram
presentes e contribuíram na definição dos próximos investimos.
O deputado federal Toninho Wandscheer
(PROS - PR), coordenador da Bancada, explica que
a reunião serviu para unir forças na escolha de uma
agenda prioritária para o Paraná.
“Os parlamentares concordaram em aumentar
o investimento para a segurança pública, atendendo um projeto do governador. A Bancada também

manterá fortes investimentos nas áreas da saúde
e da educação, além do mínimo Constitucional.
Conseguimos já os consórcios do SAMU, tão necessários para os municípios paranaenses”, disse
Wandscheer.
Pela lei, as bancadas podem indicar R$ 169,6
milhões em até seis emendas de execução obrigatória, as chamadas emendas impositivas. Entre essas, pelo menos uma deve ser destinada à educação, uma à saúde e uma à segurança pública. Além
disso, cada um dos 30 parlamentares paranaenses
poderá apresentar até R$ 15,4 milhões em emendas individuais. Metade dessas irá para a saúde, seguindo divisão estabelecida na Constituição.
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Bancada do PROS destaca aprovação de
financiamento às Santas Casas

Divulgação/PROS

Nas últimas semanas em que a matéria figurou na pauta da Casa, deputados do PROS
manifestaram apoio às Santas Casas e hospitais filantrópicos

A Câmara dos Deputados finalizou na segunda-feira (12) a votação da Medida Provisória 848/18, que cria uma linha de crédito com
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) para socorrer as Santas Casas
e os hospitais filantrópicos que atendem pelo
Sistema Único de Saúde (SUS). A matéria agora segue para o Senado Federal.
O deputado Eros Biondini (PROS-MG),

presidente da Frente Parlamentar Mista em
Defesa das Comunidades Terapêuticas e Secretário-geral da Frente Parlamentar das Santas Casas, foi um dos principais articuladores
para que a MP não fosse modificada com inserção de destaques ao texto principal.
Além da aprovação, o deputado Weliton
Prado (PROS-MG) comentou sobre o seu
compromisso com as emendas parlamenta-

res destinadas à saúde de Minas Gerais.
“O atendimento que as Santas Casas prestam à população é muito importante. São os
hospitais filantrópicos que representam 31%
do total dos leitos do Brasil e quase metade
das cirurgias do SUS. Isso sem falar na referência do atendimento aos pacientes com
câncer. Contudo, enfrentam grandes dificuldades financeiras e endividamento, acumulando dívidas de R$ 21 milhões. Tenho compromisso registrado em cartório de destinar
100% das emendas impositivas da saúde
para os hospitais do Câncer. Ao todo já foram
R$ 22 milhões para todos os hospitais de Minas Gerais que são referência no tratamento
contra essa doença devastadora”, completou
Weliton Prado.
“O plenário poderia destacar outras votações e não queríamos isso. Nossa missão é e
sempre será manter o apoio às Santas Casas e
filantrópicas e defender mais parcerias como
essa, para que possamos ajudar mais entidades como essas que só contribuem para a
melhoria do nosso Sistema Único de Saúde”,
comentou Eros Biondini.
Pela proposta aprovada, 5% das aplicações do FGTS serão destinados a essa linha
de financiamento, desde que a Santa Casa
oferte um mínimo de 60% de seus serviços
ao SUS. Além disso, devem prestar conta dos
serviços oferecidos com base nas internações
e atendimentos ambulatoriais realizados.

Proposta cria Disque Denúncia de Maus Tratos e
Abandono de Animais
De autoria do deputado Felipe Bornier, o projeto define atos
que configuraria maus tratos, além da criação de um
Disque Denúncia
Tramita na Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara o Projeto de Lei
4542/16, de autoria do deputado
Felipe Bornier (PROS-RJ), que cria
o Disque Denúncia de Maus Tratos
e Abandono de Animais.
“Os maus tratos aos animais
são constantes em nosso País e
esse tipo de crime precisa ser registrado e apurado”, defendeu Felipe Bornier.
O projeto traz a definição do

que caracterizaria maus tratos contra os animais e também direcionamento para que o Governo Federal
divulgue número de telefone para
contato direto da população com
o Ministério do Meio Ambiente.
“É importante que o poder
público e a sociedade entendam
o que de fato é caracterizado por
maus tratos. É preciso entender
que maus tratos vão além daquela agressão física, que por si só já é
bastante cruel”, disse o autor.
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De acordo com Felipe Bornier, a Lei dos Crimes Ambientais (9605/98)
representa um grande avanço para a sociedade brasileira e já trata como
crime o abuso e maus tratos a animais. “Mas ainda falta uma definição
precisa do que configura maus tratos”, explica o parlamentar.
Tramitação
A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda deverá passar pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
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O PROS CRESCE JUNTO COM O BRASIL
Conheça os parlamentares eleitos pelo PROS para a 56ª Legislatura

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

