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Comissão especial aprova Reforma da Previdência
“Pelo bem do Brasil, votamos sim ao texto da
Previdência”, diz líder do PROSToninhoWandscheer

PROS fecha questão contra mudanças na
aposentadoria rural, capitalização, abono salarial e
idade para domésticas

O líder do PROS na Câmara encaminhou voto favorável do partido ao texto base da Reforma da Previdência.
“Nossa missão é fazer aquilo que for necessário para tirar o
Brasil da situação que está hoje”, afirmou Toninho Wandscheer
AOBancada
entende que não
há vantagens
financeiras
parecer apresentado
na comissão
especial
mantémou sociais que justifiquem a penalização, justamente, de quem
as diretrizes
da proposta
governo
Jair Bolsorecebe menos.
Por esseoriginal
motivo,do
fechou
questão
de ordem para derrubar estes itens da Reforma da Previdência p.3
naro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou
que a Reforma da Previdência começará a ser analisada no
Plenário nesta semana.
p.3

PROS se posiciona contra recriação de ministérios
e mudança do Coaf

Além
da Previdência: Vaidon Oliveira destaca Reforma
Entre as discussões urgentes entendidas pelo PROS como prioritárias para a agenda de debates do Governo
e Pacote
Anticrime
como
FederalTributária
com a sociedade estão
o contingenciamento
de recursos da
Educaçãoprioridades
e o corte de investimentos em
universidades e em pesquisas
científicas
p.3Vaidon Oliveira acredita que a
O deputado
federal

CORTES NA EDUCAÇÃO

aprovação do texto da Reforma, com as alterações propostas pelos parlamentares, dará a Câmara dos Deputados a oportunidade de pautar outros projetos, como a
Reforma Tributária e o Pacote Anticrime.
”Lutamos para que tirassem o que tinha de ruim do
relatório, o que não era consenso. Acredito que uma boa
parte da população já acredita que enquanto não ocorrer a aprovação da Reforma da Previdência o país não vai
voltar a crescer. Enquanto não a aprovarmos na Câmara
não podemos discutir outros temas relevantes para a
sociedade, como por exemplo a Reforma
Tributária e o Pacote Anticrime”.
p.3

Confira o pronunciamento dos deputados federais na Comissão Geral da Câmara que recebeu o
ministro da Educação, Abraham Weintraub, para explicar os cortes no orçamento das universidades públicas e de institutos federais

Segue para Senado projeto que
prevê atendimento pedagógico a aluno
fora da escola

A proposta estende o direito
constitucional à educação
para crianças e adolescentes
impedidas de frequentar o curso normal da escola. O autor
aposta na valorização do profissional pedagogo.
p.4
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Capitão Wagner participa da promulgação da
emenda que permite a militares acumulação
de cargos

A emenda permite o acúmulo de cargos com funções de
professor ou profissional da
saúde para servidores das polícias e dos corpos de bombeiros militares dos estados e do
Distrito Federal.
p.2
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Capitão Wagner participa da promulgação da
emenda que permite a militares
acumulação de cargos
“Essa mudança permite que o policial e bombeiro tenham o mesmo direito de um servidor público, ou seja, podendo optar entre uma carreira de professor ou na área da saúde. Parabéns ao Congresso Nacional por promover
essas mudanças na nossa sociedade”, diz Capitão Wagner
O deputado federal Capitão Wagner (CE) participou na quarta (3) da solenidade no Congresso
Nacional que promulgou a Emenda Constitucional
101/19. A emenda permite o acúmulo de cargos
com funções de professor ou profissional da saúde
para servidores das polícias e dos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal.
“Essa mudança permite que o policial e bombeiro tenham o mesmo direito de um servidor público, ou seja, podendo optar entre uma carreira de
professor ou na área da saúde. Parabéns ao Congresso Nacional por promover essas mudanças na
nossa sociedade. O Senado está dando condição
para que um servidor possa realizar suas aulas nos
seus momentos de folga”, afirma Capitão Wagner.
Na regra geral, a Constituição proíbe o acúmulo de cargos no serviço público, mas tem exceções

para professores e profissionais de saúde civis. A
nova emenda estenderá esse benefício aos militares estaduais. De acordo com a Constituição, esses
profissionais deverão respeitar o teto de renumeração no serviço público. O militar que acumular
as funções deverá dar prioridade à atividade no
quartel.

Vídeo

Boca Aberta garante em projeto gratuidade a
crianças no transporte público
“A proposta tem a intenção de proporcionar condições para que as crianças não sofram mais o
constrangimento humilhante e desumano ao serem obrigadas ao ato de rastejar-se no chão sujo ou de
pular a catraca nos ônibus”, afirma Boca Aberta
A Câmara passa a analisar o Projeto
de Lei 2152/19 de autoria do deputado
federal Boca Aberta (PR) que cria o Programa de Inclusão Infantil no Transporte
Coletivo e institui a Carteirinha Infantil de
Isenção no Transporte Público, a fim de
disciplinar o transporte público gratuito
para crianças com idade de até 10 anos.
“As crianças, pequenos cidadãos, ao
submeterem ao uso do sistema de transporte público estadual, sentem-se desprotegidas e constrangidas, uma vez que
lhes obrigam a pular por cima da catraca,
passar ‘espremido’ junto ao corpo de um
adulto pagante, ou mesmo passar por
baixo da catraca arrastando-se no chão
insalubre e sujo dos ônibus. Elas são ex-

postas ao ato discriminatório e a humilhação, com a privação, desde cedo, dos
direitos de exercer a cidadania”, afirma o
deputado Boca Aberta.
Pelo texto, as crianças que se enquadrarem na faixa etária constante
para utilização da Carteirinha Infantil de
Transporte Público deverão ser comprovadamente residentes e domiciliadas nos
municípios das unidades federativas e
realizar o cadastramento prévio junto ao
órgão competente.
Tramitação
O PL 2152/19 aguarda o parecer do
relator na Comissão de Seguridade Social
e Família (CSSF). Em seguida, deverá passar por outras duas comissões.
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“Pelo bem do Brasil, votamos sim ao texto da
Previdência”, diz Líder do PROS
O líder do PROS na Câmara encaminhou voto favorável do partido ao texto base da Reforma da Previdência na
quinta (4). “Nossa missão é fazer aquilo que for necessário para tirar o Brasil da situação que está hoje”,
afirmou Toninho Wandscheer

O deputado federal Toninho Wandscheer (PR), líder do PROS, encaminhou
na quinta (4) voto favorável para a aprovação do texto base da Reforma da Previdência na comissão especial que analisou o mérito da proposta (PEC 6/19).
Toninho Wandscheer comemorou a retirada do texto de temas que o partido se posiciona contrariamente e que já havia fechado questão de ordem,
como mudanças na aposentadoria rural e no Benefício de Prestação Continu-

ada (BPC)
“Hoje entendemos que o texto está pronto para ser votado. Nossa missão é fazer aquilo que for necessário para tirar o Brasil da situação que está hoje. Eu quero lembrar dos quase 13 milhões de
brasileiros que estão desempregados e que não estão preocupados
com a aposentadoria, eles querem é trabalhar. Isso é muito importante! A Reforma da Previdência não vai resolver todo o problema
do Brasil, mas é o início de uma nova era. Nossa missão é fazer aquilo que for necessário para tirar o Brasil da situação que está hoje”,
disse Toninho Wandscheer.
Tramitação
O parecer apresentado mantém as diretrizes da proposta original do governo Jair Bolsonaro. Foram 36 votos favoráveis e 13
contrários. Na sequência, foram rejeitados, em bloco, 99 destaques
individuais e analisados, individualmente, outros 17 destaques de
partidos. Apenas duas sugestões de mudanças no texto foram aceitas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que a reforma
da Previdência começará a ser analisada no Plenário nesta semana.
Entre as mudanças acatadas estão a que retira policiais militares
e bombeiros das regras de transferência para inatividade e pensão
por morte dos militares das Forças Armadas, até que uma lei complementar local defina normas para essas corporações; a outra alteração, cortou dois temas do relatório: a limitação para renegociação
de dívidas junto ao Estado em até 60 meses; e o parecer que tratava
da cobrança de contribuições previdenciárias sobre a exportação
do agronegócio.

Vaidon Oliveira destaca
Reforma Tributária e Pacote
Anticrime como prioridades

O deputado federal Vaidon Oliveira (CE) acompanhou na quinta (4) a votação do texto base da Reforma da Previdência (PEC 6/19). Na opinião do parlamentar, a Câmara precisa dar celeridade à proposta para seguir pautando
outros temas de grande relevância nacional, como a Reforma Tributária e o
Pacote Anticrime.
“Lutamos para que tirassem o que tinha de ruim do relatório, o que não era
consenso. Acredito que uma boa parte da população já acredita que enquanto não ocorrer a aprovação da Reforma da Previdência o país não vai voltar a
crescer. Enquanto não a aprovarmos na Câmara não podemos discutir outros
temas relevantes para a sociedade, como por exemplo a Reforma Tributária e
o Pacote Anticrime”, afirma o deputado.
O texto propõe a idade mínima para regra transitória para todos os trabalhadores, de 65 anos se homem e 62 se mulher, com tempo de contribuição de
pelo menos 20 e 15 anos, respectivamente. No caso dos servidores públicos
da União, o tempo de contribuição previsto é maior, de 25 anos, e cumulativamente pelo menos 10 anos no serviço público e 5 no cargo para ambos os
sexos.
Tramitação
O parecer apresentado mantém as diretrizes da proposta original do governo Jair Bolsonaro. Apenas duas sugestões de mudanças no texto foram
aceitas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou que a reforma da
Previdência começará a ser analisada no Plenário nesta semana.
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Eros Biondini agradece Jair Bolsonaro por
apoio no combate às drogas e defende
modelo de ressocialização das APACs
“Você nunca será livre se escolher usar drogas. Quero parabenizar o presidente Jair Bolsonaro, especialmente
pelas conquistas no combate às drogas que conseguimos este ano e que já aguardávamos há muito tempo”,
afirma o deputado Eros Biondini
O deputado federal Eros Biondini (MG) comentou no Plenário da
Câmara sobre o Dia Internacional de
Combate às Drogas, comemorado no
dia 26 de junho, sobre a campanha
de combate e prevenção ao uso de
substâncias químicas e agradeceu o
apoio do presidente da República, Jair
Bolsonaro.
“Você nunca será livre se escolher
usar drogas. Quero parabenizar o presidente Jair Bolsonaro, especialmente
pelas conquistas que conseguimos
este ano e que já aguardávamos há
muito tempo. Hoje também eu considero o dia da família, pois acredito na

recuperação e levanto essa bandeira
diariamente, pois a droga destrói a família e sei muito bem disso pois sou
ex-usuário”, disse Eros Biondini.
Eros Biondini, que coordena a Frente Parlamentar Mista em Defesa das
Comunidades Terapêuticas e APACs,
pediu aos deputados que destinem as
suas emendas para investimentos em
projetos de recuperação de jovens dependentes. “Por isso, faço o apelo aos
deputados que reforcem essa luta,
destinando emendas e ajudando nos
projetos que ajudem na prevenção. O
presidente Bolsonaro reafirmou também o seu apoio nessa luta”.

Eros Biondini participa com Bolsonaro e Moro da assinatura da MP que
autoriza a venda e utilização de bens de traficantes
O deputado Eros Biondini também comentou o seu apoio à Medida Provisória 885/19 proposta pelo governo federal e
encabeçada pelo ministro Sergio Moro, que trata da venda e do confisco de bens de traficantes de drogas ainda durante o
processo de julgamento. Confira ao lado a declaração do parlamentar.

Segue para Senado projeto que prevê
atendimento pedagógico a aluno fora da escola
A proposta estende o direito constitucional à educação para crianças e adolescentes impedidas de frequentar o
curso normal da escola. O autor aposta na valorização do profissional pedagogo
“Estudos da literatura especializada são
unânimes em concluir que as atividades
escolares e de recreação são fatores efetivos
para a recuperação da saúde de pessoas
hospitalizadas”, afirma o autor.
O projeto garante o direito ao estudo,
por exemplo, do menor infrator que se encontre em cumprimento de medidas socioeducativa. O parlamentar afirma que esse
é um direito respaldado pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e pela resolução 40 do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
“Entendemos que o direito constitucional da criança e do adolescente à educação
não deixa de existir, mesmo em situações
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na terça (25) pro- adversas em que se encontre, privado da
jeto do deputado Gastão Vieira (MA) que inclui no currículo do curso possibilidade de locomover-se, seja por esde Pedagogia o estudo de técnicas para atendimento a estudantes tar hospitalizado ou por estar internado em
cumprimento de medida socioeducativa”,
impossibilitados de frequentar as escolas (Projeto de Lei 1077/03).

explica o deputado federal Gastão Vieira.
O autor aposta na formação profissional do pedagogo. “No entanto, apesar da
importância comprovada e reconhecida, a
atividade educativa junto aos grupos com
restrição de locomoção não tem merecido a
atenção necessária, especialmente do ponto de vista da formação de profissionais com
competências e habilidades apropriadas”,
explica Gastão Vieira.
O parecer do relator deputado Evandro
Roman (PSD) foi aprovado pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda que substitui a expressão “em
cumprimento de pena por ato infracional”
pela expressão “internados em cumprimento de medida socioeducativa”. Aprovada
em 2011, a proposta aguardava elaboração
da redação final. Agora, o PL será analisado
pelo Senado.
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CCJ aprova proposta que descriminaliza
crimes contra honra e rixa
Clarissa Garotinho explica a necessidade de atualizar a legislação para que esses atos continuem sendo
abarcados pelo Direito Civil mas sem comprometer a liberdade de expressão e os acordos
internacionais de Direitos Humanos

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na quarta (26) o Projeto de Lei
7475/17, que descriminaliza crimes contra a honra e de rixa e aumenta a pena
para o crime de injúria discriminatória. Apensado a este, tramita o PL 11.218/18,
de autoria da deputada Clarissa Garotinho (RJ), aceito pelo relator na comissão.
“Dizer que os crimes contra honra são disciplinados nos artigos 138 a 145 do
Código Penal e são exemplos de condutas que claramente não necessitam da in-

tervenção do Direito Penal. Vários países inclusive já descriminalizaram
esses delitos de calúnia, injúria e difamação do seu respectivo sistema
penal dada a reduzida ofensividade dessas condutas, deixando-as apenas na esfera civil”, explica a parlamentar.
Pela proposta, são descriminalizados os atuais condutas previstas
no Código Penal para Calúnia, Difamação e Rixa. A proposta, no entanto, manteve na legislação penal o crime de injúria passando de três para
quatro anos, além de multa, como propõe o PL de autoria da deputada
Clarissa Garotinho.
“Após aprovação final do projeto, o Brasil passará a cumprir as declarações internacionais sobre o tema, a cumprir as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA) e os relatórios sobre
liberdade de expressão da ONU, que recomendam expressamente que
os países signatários revisem as suas respectivas legislações e considere
a revogação das leis penais que tratam de crimes contra a honra”, diz
Clarissa Garotinho.
Sobre a proteção da liberdade de expressão, a deputada Clarissa explica ainda que essa mudança reforça a proteção de atividades como a
de jornalista. “Essas condutas, criminalizadas no Código Penal, põe em
risco a democracia pela criminalização de opinião, principalmente de
jornalistas”.
Tramitação
O projeto e seus apensados ainda devem ser apreciados no Plenário
da Casa antes de seguir para a revisão do Senado.

Acácio Favacho propõe que 40% dos recursos
apreendidos do tráfico vá para as polícias locais
Além disso, o parlamentar acrescenta proposta para que 20% dos valores arrecadados sejam destinados à recuperação de dependentes químicos
O deputado federal Acácio Favacho (AP) protocolou na quarta (26) a Emenda 22/19
que determina que 40% dos recursos apreendidos do tráfico de drogas sejam repassados para as polícias estaduais e distritais dos estados onde ocorreu a apreensão e acrescenta que 20% sejam aplicados na recuperação e tratamento de dependentes químicos.
A emenda altera a recém-editada Medida Provisória 885/19, que autoriza o poder
público a abrir processo de venda de bens apreendidos do tráfico de drogas. Na ocasião
de seu lançamento, no último mês, o ministro Sérgio Moro disse que a MP é tratada com
prioridade pelo Governo e que a sua aprovação ampliará os recursos para o combate ao
crime organizado no país.
A emenda do deputado Acácio Favacho, no entanto, busca dá maior equilíbrio quanto ao uso desses recursos, destinando valor fixo ao invés de deixa-lo de forma variável, de
20 a 40%, como está no texto original. “A medida se faz necessária devida a grande atribuição que as forças estaduais de segurança pública possuem, além de estarem extremamente sobrecarregadas tanto no que se refere a recursos humanos (falta de efetivo),
falta de recursos financeiros e falta de logísticas”, disse.
Ainda de acordo com a medida provisória, a Secretaria Nacional de Políticas sobre
Drogas (Senad), órgão do Ministério da Justiça, terá o poder de licitar, por meio de leilão,
bens móveis e imóveis no curso do inquérito ou da ação penal.
O dinheiro arrecadado nos leilões será transferido para a Conta Única do Tesouro Nacional, onde ficará à disposição do Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que é criado pela
MP em substituição ao Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate ao Abuso de
Drogas (Funcab). O novo fundo terá os mesmos objetivos do anterior, que é financiar a
repressão ao tráfico e políticas de prevenção e atendimento de dependentes químicos.
INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

Tramitação
A MP 885/19 será analisada em uma comissão mista. Depois
segue para votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do
Senado.
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“Denuncio em Minas que empresas roubam
dos consumidores inflando números sobre
perda energética”, diz Weliton Prado
“Em Minas Gerais sempre denunciei os números extraordinários colocados em planilhas de custos e passados
para a população pagar, justificando as tais perdas energéticas, e agora depois de anos a Aneel chegou à
conclusão que é verdade”, relata o parlamentar

O deputado federal Weliton Prado (MG) participou na
quarta (26) da votação do Projeto de Lei 1569/19, que determina a concessionárias e permissionárias de energia elétrica
que informem nas faturas a parcela da tarifa correspondente
às perdas não técnicas, ou seja, que correspondem a furtos,
fraudes e erros de leitura, medição e faturamento.
Apesar de votar favorável e elogiar o autor da matéria,
Weliton Prado discordou da justificativa presente no relatório
apresentado na Comissão de Defesa do Consumidor.
“Quero cumprimentar o relator, apesar de não concordar
em nada com a justificativa. Eu já acompanho essa temática
há muito tempo e, desde 2008, todos os anos, participo de todas as reuniões para definir o reajuste extraordinário, no caso
de Minas Gerais, e sempre denunciei esse ponto que as distribuidoras roubam, na verdade dos consumidores, utilizando a
justificativa de perdas técnicas para passar a conta para o consumidor”.
O deputado lembrou que a Cemig, concessionária de Minas Gerais, já passou por quatro ciclos de reajustes, lesionando
todos os consumidores.
“Os ‘gatos’ que falam que é culpa de um percentual da população é jogado em números superestimados nas planilhas
de custos das concessionárias, além de vários outros sob justificativa de perda técnica, e jogado para que todos os consu-

midores possam pagar e o consumidor é passado para trás e é roubado de forma permanente
por parte das empresas de energia. O projeto, portanto, é importante como forma didática para a
população acompanhar esses números e questionar”, acrescenta Weliton Prado.
Segundo o PL 1569/19, as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica deverão especificar, nas faturas de energia elétrica, o valor referente às perdas não técnicas e
indicar um telefone para denúncias.
Tramitação
O projeto deverá ser analisado ainda pelas comissões de Minas e Energia e de Constituição e
Justiça.

CCJ analisa projeto de Uldurico Junior que atribui
insalubridade a trabalhadores de arquivos,
bibliotecas e museus

“Estes trabalhadores estão constantemente expostos a agentes biológicos e químicos, todos agentes causadores
de graves doenças, principalmente respiratórias”, explica Uldurico Junior
A Comissão de Constituição e Justiça analisa o projeto do deputado
Uldurico Junior (BA) que determina proteção para funcionários expostos a
agentes patogênicos, especificamente para trabalhos realizados em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e memória (Projeto de
Lei 1511/15).
“O objetivo do projeto é o de proporcionar um ambiente de trabalho
adequado para aqueles que realizam suas atividades em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e memória, desta forma, prevenindo o desenvolvimento de doenças ocupacionais”, explica o autor.
O projeto insere tal proteção a estes trabalhadores na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), na sessão de medidas especiais de proteção.
“É necessária a atualização da legislação, pois a norma que trata do tema
não compreende ao profissional das áreas de arquivos, bibliotecas, museus
e centros de documentação e memória o direito ao percebimento do adicional de insalubridade”, afirma o deputado.
Tramitação
Na CCJ, o projeto recebeu emenda do relator apenas para uma correção
gramatical constante na ementa do projeto original, sem mudanças no seu
teor. Caso seja aprovado, o projeto seguirá para revisão do Senado Federal.
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