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Comissão especial acata emendas do PROS
ao texto da Reforma da Previdência
PROS fecha questão contra mudanças na
aposentadoria rural, capitalização, abono salarial e
idade para domésticas
A Bancada entende que não há vantagens financeiras ou sociais que justifiquem a penalização, justamente, de quem
recebe menos. Por esse motivo, fechou questão de ordem para derrubar estes itens da Reforma da Previdência p.3

PROS se posiciona contra recriação de ministérios
e mudança do Coaf
Entre as discussões urgentes entendidas pelo PROS como prioritárias para a agenda de debates do Governo
Federal com a sociedade estão o contingenciamento de recursos da Educação e o corte de investimentos em
universidades e em pesquisas científicas p.3
Os deputados federais Capitão Wagner (CE) e Clarissa Garotinho
(RJ) tiveram suas propostas analisadas e acatadas pelo relator da
Proposta de Emenda à Constituição 6/19, que trata da Reforma da
Previdência. p.3

Toninho Wandscheer debate
mudanças no programa
Minha Casa, Minha Vida
Confira o pronunciamento dos deputados federais na Comissão Geral da Câmara que recebeu o
O
deputado
debateu
os recentes
dodasGoverda Educação,
Abraham Weintraub,
para explicar osanúncios
cortes no orçamento
universidaCORTES NA EDUCAÇÃO ministro
des
públicas
e
de
institutos
federais
no Federal sobre o orçamento destinado ao programa
e as mudanças quanto à propriedade das casas adquiridas pelos beneficiários p.4

CapitãoWagner apresenta parecer que agrava
pena para divulgação de cena de crime
“A tipificação terá o efeito pedagógico de desestimular essa conduta, pela certeza de que não
mais ficará impune”, explica o autor p.5
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Eros Biondini participa do lançamento do
programa BNDES Saúde Filantrópica
O programa tem como objetivo melhorar a gestão, governança e operação das entidades
filantrópicas de saúde, bem como apoiar a expansão e modernização de suas instalações, visando ampliar a
qualidade dos serviços prestados para o SUS
O deputado federal Eros Biondini (MG) participou do lançamento do Programa BNDES Saúde
Filantrópica no Palácio do Planalto. O parlamentar
foi convidado pelo presidente do BNDES, Joaquim
Levy. O evento contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, o vice-presidente, Hamilton Mourão, e os ministros da Casa

Civil, da Economia e da Saúde.
O programa tem o objetivo de melhorar a
gestão, governança e operação das entidades filantrópicas de saúde, bem como apoiar a expansão e modernização de suas instalações, visando
ampliar a qualidade dos serviços prestados para o
SUS.
“Dia muito importante aqui em Brasília. Lançamento da Linha de Crédito do BNDS para as Santas Casas e Filantrópicos. Ao lado do presidente
da Federação Nacional das Santas Casas, Edson
Rogatti, e do diretor Carlos, da Santa Casa de BH,
participei dessa construção como Secretário da
Frente das Santas Casas no Congresso Nacional.
Obrigado a todos pelo apoio”, destacou Biondini.
No Congresso, Eros Biondini é secretário da
Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas de
Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas e
presidente da Frente Parlamentar em Defesa das
Comunidades Terapêuticas, Acolhedoras e APAC’s.

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 passa a analisar 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, des-

ta 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.
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Comissão especial acata emendas do PROS ao
texto da Reforma da Previdência
Os deputados federais Capitão Wagner (CE) e Clarissa Garotinho (RJ) tiveram suas propostas analisadas e
acatadas pelo relator da Proposta de Emenda à Constituição 6/19, que trata da Reforma da Previdência

O relator da Reforma da Previdência (PEC
6/19) apresentou na quinta-feira (13) o seu
parecer ao texto enviado pelo Governo Federal. No voto, o relator acatou integralmente
as emendas 103 e 106, de autoria de Clarissa
Garotinho, e parcialmente as emendas 104,
também da parlamentar, e a 238, de autoria
do deputado Capitão Wagner.
Quanto às emendas integralmente aceitas
pelo relator, a 103/19 veta dispositivo na proposta do Governo (§ 5º do art. 195), previsto

no art. 1º da PEC, que dispõe que nenhum
benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, aumentado ou estendido
por ato administrativo, lei ou decisão judicial,
sem a correspondente fonte de custeio total.
A emenda 106/19 assegura aos empregados que contribuem para o PIS ou para o Pasep até um salário-mínimo de remuneração
mensal o pagamento de um abono salarial
anual calculado na proporção de um doze
avo do valor do salário-mínimo vigente na
data do pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente, considerado como mês integral
a fração igual ou superior a quinze dias de
trabalho.
A emenda 104/19 propõe regra de transição para a aposentadoria sendo sessenta
anos de idade, se mulher, e sessenta e cinco
anos de idade, se homem, reduzidos em cinco anos para os trabalhadores rurais de ambos os sexos. A parlamentar também propôs
15 anos contribuição para homens e mulheres. O relator, no entanto, deixou em 20 anos
a contribuição para homens, mantendo em
15 anos a regra para as mulheres.
Já a emenda 238/19 trata da manutenção

das atuais regras para a aposentadoria rural.
A proposta pretende manter a idade de aposentadoria aos 60 anos de idade, se homem,
e 55 anos de idade, se mulher. Apesar de ter
sido registrada como parcialmente acatada,
as mudanças sugeridas por Capitão Wagner,
no mérito, foram integralmente aceitas. O
relator, na verdade, rejeitou as sugestões de
mudanças que constitucionalizavam parâmetros, como o tempo de contribuição, que
hoje estão previstos em lei.

No STF, Clarissa Garotinho relata preocupação
com ação que poderá levar a uma nova
redistribuição dos royalties do Petróleo
A deputada federal Clarissa Garotinho (RJ)
esteve reunida na última semana no Supremo
Tribunal Federal (STF) para discutir com o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4917, que suspendeu dispositivos da Lei
12.734/2012 que preveem novas regras de distribuição dos royalties do petróleo.
Dias Toffoli marcou para 20 de novembro o
julgamento da liminar concedida pela ministra
Cármen Lúcia.
Durante a reunião, parlamentares que integram a Bancada do Rio de Janeiro demostraram preocupação com os possíveis resultados
advindos do julgamento da ADI.
Representando a Bancada do Rio de Janeiro, a deputada federal Clarissa Garotinho (RJ)
afirma que o estado do Rio de Janeiro será
duramente penalizado caso o entendimento
da corte seja por um novo modelo de redistribuição dos royalties, englobando estados não

produtores.
“O estado do Rio perde 39% das suas receitas em cinco anos e os municípios produtores
de petróleo perdem 79% no mesmo prazo. É a
falência definitiva do nosso Estado. Essa bandeira precisa ser levantada por todos aqueles que

amam o Rio de Janeiro” afirma a parlamentar.
Além da Bancada do Rio, estiveram presente representantes da Frente Parlamentar em
Defesa dos Municípios Produtores de Petróleo,
da qual o deputado Wladimir Garotinho (RJ) é
o presidente.

Clarissa Garotinho defende Lava Jato mas cobra
apuração sobre vazamentos
“Precisamos entender o limite entre o que
é público e privado, tem problemas dos
dois lados, precisamos encarar a realidade,
os fins não justificam
os meios e apesar
dos vazamentos, não
podemos desmerecer a operação Lava
Jato”, afirma a deputada.
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Toninho Wandscheer debate com ministro do
Desenvolvimento mudanças no programa
Minha Casa, Minha Vida
O deputado debateu os recentes anúncios do Governo Federal sobre o orçamento destinado ao programa e as
mudanças quanto à propriedade das casas adquiridas pelos beneficiários
Durante audiência pública da Comissão de Desenvolvimento
Urbano na Câmara, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, prestou informações sobre as mudanças previstas
para o mês de julho no Programa Minha Casa, Minha Vida.
De acordo com Toninho Wandscheer (PR), o orçamento de
2019 sancionado pelo governo Bolsonaro ameaça a continuidade do programa e algumas mudanças anunciadas para o próximo
mês, ainda carecem de um debate mais aprofundado.
“O Governo propõe que o cidadão com menos renda não vai
ter mais a posse do imóvel, mas sim apenas a locação. Isso pode
acarretar problemas futuros. O nosso questionamento é sobre o
que o Governo vai fazer com o cidadão que for inadimplente: vai
despejar ele do imóvel? Isso pode gerar mais desemprego. É um
assunto sério e que precisa de muito debate”, afirma o deputado
que prevê novos encontros para futuros esclarecimentos.
Após a implementação da PEC do Teto dos Gastos Públicos, o
orçamento do Minha Casa, Minha Vida acaba sendo alvo fácil de
cortes por se tratar de uma despesa discricionária, explica Toninho Wandscheer.
A contratação para a produção de novas unidades no programa já está ameaçada pelo corte de 10% no orçamento de 2019. O
orçamento prevê R$ 4,6 bilhões para o programa, o menor patamar já proposto desde 2009.

Projeto de Acácio Favacho criminaliza
transporte ilegal de passageiros
A proposta está pronta para ser votada em Plenário. Os deputados ainda podem alterar o texto durante a votação
A Câmara analisa o Projeto de Lei 2773/19 do deputado
federal Acácio Favacho (AP) que torna crime o transporte
ilegal de passageiros, com detenção de seis meses a três
anos e multa. “Em uma disputa predatória com o sistema
de transporte público legalizado, estes transportadores
colocam em risco de vida os usuários transportados”, diz
o autor.
Além da configuração do crime no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), o projeto determina que a infração para
esse tipo de transporte será gravíssima, com multa de cinco vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses,
além da remoção do veículo e recolhimento da carteira do
motorista infrator.
Atualmente, tanto o transporte ilegal de pessoas quanto de bens é punido administrativamente com uma multa
média e retenção do veículo.
No caso do transporte ilegal de bens, o projeto determina penalidade com multa grave, com apreensão do veículo.
“Em inúmeros casos, o transporte ilegal está diretamente associado ao tráfico de drogas, delineando ações
de comercialização de entorpecentes, sequestros, assaltos,
entre outros”, comenta Acácio Favacho.
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Proposta do Capitão Wagner determina que
novos edifícios tenham redes de proteção
em janelas e varandas
“O crescimento das cidades com o predomínio das construções de edifícios verticais pode levar em sua maioria
crianças e adolescentes ao risco de quedas e acidentes fatais”, diz o autor
A Câmara dos Deputados analisa proposta de autoria do deputado
federal Capitão Wagner (CE) que obriga a instalação de redes de proteção
ou equipamento similar de segurança em janelas, varandas e sacadas dos
novos edifícios residenciais verticais (PL 2591/19).
As construtoras que descumprirem as disposições legais estarão sujeitas à multa no valor de R$ 2.000 mil por unidade, atualizado anualmente
pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (Ipca) ou por outro que venha substituí-lo.
“O crescimento das cidades continua apoiado no predomínio das
construções de edifícios verticais, cada vez mais altos, sujeitando as pessoas ao risco de quedas e acidentes fatais, que atingem em sua maior parte
as crianças, adolescentes e jovens brasileiros, os quais não sabem ou não
possuem condições de avaliar as situações de perigo, além do próprio risco de quedas e lançamento de objetos capazes de ferir gravemente outras pessoas”, afirma o deputado Capitão Wagner.
O parlamentar ressalta no projeto que a Constituição Federal estabelece expressamente ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
o direito à vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens, colocando-os
a salvo de toda forma de negligência, disposição igualmente determinada
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Capitão Wagner apresenta parecer que agrava pena para divulgação de cena de crime
me como circunstância agravante de crime.
O parecer equipara a divulgação de cena
de crime violento ou hediondo ao crime de
incitação ao crime, que atualmente possui
pena de detenção, de três a seis meses, ou
multa.
Para a apologia de crime ou criminoso,
também previsto no Código Penal, Capitão
Wagner ofereceu texto em que a pena será
aplicada em dobro se apologia for feita por
meio de comunicação de massa, internet ou
redes sociais.
“Nada mais justo e necessário a adoção
A Comissão de Segurança Pública da Câmara analisa de mecanismos que reduzam a oportunidao parecer do deputado Capitão Wagner (CE) ao Projeto de de perpetração de tais crimes. Com efeito,
de Lei 1307/19 que incluiu a divulgação de cena do cri- a tipificação da conduta, terá o efeito peda-

gógico de desestimular essa conduta, pela
certeza de que não mais ficará impune por
atipicidade”, explica o relator, deputado Capitão Wagner.
Crime de identificação pública
No título de crimes contra a paz pública
do Código Penal, o parlamentar ofereceu
novo texto em que tipifica o crime de identificação pública de autor de atentado contra
a vida. Neste caso, os autores estão sujeitos
a pena de detenção, de três a seis meses, ou
multa.
Para os casos acima, Capitão Wagner excluiu o trabalho realizado por jornalistas e
publicações científicas e acadêmicas.

Weliton Prado propõe criação de unidades do
Procon em aeroportos
A Comissão de Trabalho, Administração
e Serviço Público analisa parecer ao Projeto
de Lei 64/19 de autoria do deputado federal
Weliton Prado (MG) que determina a instalação de unidades do Procons nos aeroportos.
O parecer é pela aprovação do projeto que
conta ainda com o apoio do deputado Aliel
Machado (PR).
“Os Procons nos aeroportos trarão proteção para os consumidores contra a falta
de assistência das companhias aéreas. Além
disso, servirão para verificar a qualidade do

atendimento e adotar as medidas cabíveis,
no caso de infrações, orientando os consumidores sobre seus direitos e aplicando as
sanções previstas em Lei ”, afirma o deputado.
Segundo o autor, a implantação dos
postos em aeroportos traz mais agilidade
para a solução de problemas, pois dá acesso direto ao serviço de atendimento e disponibiliza os serviços do Procon sem que
o consumidor precise deslocar-se para tirar
dúvidas ou apresentar reclamação.
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Gastão Vieira conduz novos seminários para
debater o futuro da educação
Os seminários são “Patrimônio Cultural e Sustentabilidade: Desafios e Perspectivas” e “O Futuro do
Financiamento da Educação”, a serem realizados nas comissões de Cultura e Educação, respectivamente

A Comissão de Cultura da Câmara aprovou o Requerimento 48/19 de
autoria do deputado federal Gastão Vieira (MA) que propõe a realização
de debate sobre a situação do patrimônio cultural brasileiro e a sua importância para o desenvolvimento sustentável do país. Oportunamente a
comissão divulgará a data, hora e local do seminário “Patrimônio Cultural
e Sustentabilidade: Desafios e Perspectivas”.
Esse é o terceiro seminário proposto por Gastão Vieira. Em março, a
Comissão de Educação debateu o “Financiamento da Educação Básica:
qualidade, eficiência e equidade”. O parlamentar também organiza o seminário “O Futuro do Financiamento da Educação”, a ser realizado no dia
28 de agosto, para discutir a Proposta de Emenda à Constituição do Fundeb (PEC 15/15).
O objetivo do seminário “Patrimônio Cultural e Sustentabilidade:
Desafios e Perspectivas” é trazer uma efetiva contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas de preservação do patrimônio histórico
brasileiro. Já o seminário “O Futuro do Financiamento da Educação” pretende focar no financiamento e nas mudanças propostas para a Educação
Básica.
Os eventos serão transmitidos ao vivo, com interação pelos canais de
participação da Câmara.

CONFIRA OS BASTIDORES DA SEMANA DO
@PROSNACAMARA
Deputado Boca Aberta
(PR) sai em defesa dos
trabalhadores da
empresa Triunfo
O deputado
federal discursou no Plenário
da Câmara em
defesa dos trabalhadores da
empresa Triunfo, responsável
pela construção de uma hidrelétrica na cidade de
Sinop, no Mato Grosso. O parlamentar
afirma que os trabalhadores receberam calote da empresa. Confira.

Deputados Uldurico Junior (BA) e
Vaidon Oliveira (CE)
acompanham sessão do
Congresso Nacional que aprovou
a abertura de crédito suplementar gerando recursos para
programas sociais
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