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Deputados do PROS comemoram aprovação da
MP 863/18 que pôs fim à cobrança de bagagens
fecha
questão
contra
mudanças
nade até 23 kg
O texto daPROS
Medida Provisória
863/19 autoriza
cada passageiro
a levar, sem cobrança
adicional, uma mala
nas aeronaves a partir de 31 assentos. A matéria segue para sanção presidencial
aposentadoria
rural, capitalização, abono salarial e
idade para domésticas
p.6

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

Gastão Vieira solicita realização de seminário
para debater futuro do Fundeb
O seminário “O Futuro do Financiamento da Educação” é o segundo proposto pelo parlamentar em continuidade à
discussão sobre o futuro da educação brasileira p.3

CORTES NA EDUCAÇÃO Clarissa Garotinho entrega a
Jair Bolsonaro proposta de
incentivo à adoção no Brasil

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

A parlamentar explica que o programa “Um Lar para Mim” já foi implementado no Rio de Janeiro e tem como objetivo estimular a adoção de crianças
e adolescentes por meio de um auxílio-adoção p.5
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Aprovado parecer de Toninho Wandscheer
que delimita casos de extinção de
dívida em garantias fiduciárias

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou relatório do deputado Toninho Wandscheer (PR) que delimita casos de extinção de dívida em garantias fiduciárias apenas quando o financiamento
for habitacional (Projeto de Lei 6525/13).
Atualmente, quando o devedor não consegue pagar a dívida por um

imóvel ou outro bem financiado, o bem é levado a leilão. Se não for feito
nenhum lance em valor igual ou superior ao devido, após dois leilões, a
propriedade do bem fica com o credor e a dívida é extinta.
Com o advento da Lei 10.931/04, a possibilidade de extinção de dívidas também foi estendida para negociações empresariais. Portanto, as
alienações fiduciárias de bens imóveis não são privativas das entidades
que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário, e nem se prestam
somente às operações de financiamento habitacional.
Porém, o relatório apresentado por Toninho Wandscheer altera a
legislação para restringir o caso somente para financiamentos habitacionais, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida. “O
objetivo é que este efeito de extinção da dívida não se estenda às demais atividades do mercado que se utilizam da alienação fiduciária”, diz
Toninho Wandscheer.
“Como a Lei 9.514/1997 não trata da questão em relação aos bens
imóveis, tem-se que tal falta de definição legal importa em interrupção
da execução extrajudicial do crédito fiduciário e dá causa a prolongadas
diligências judiciais para que o juízo competente esclareça os limites da
constrição, onerando desnecessariamente a execução em prejuízo de
ambos os contratantes”, completa o relator.
O projeto ainda deverá tramitar nas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça.

Pedido de Vaidon Oliveira para incluir ABRADEE
em debate sobre energia solar é aprovado
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o Requerimento
58/19 de autoria do deputado Vaidon Oliveira (CE) para a inclusão de
representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) entre os convidados para a audiência pública destinada a
debater a geração e distribuição de energia solar.
“A Abradee certamente pode contribuir com informações técnicas e
com a demonstração de seu modelo de geração de energia que é distribuído de forma sustentável para todos os brasileiros”, afirma o autor.
A audiência pública sobre geração de energia solar está prevista para
a próxima terça-feira (4), às 14h30.
O parlamentar tem como uma de suas bandeiras políticas a defesa do
uso da energia renovável. “Temos uma bancada forte do Nordeste e que
está na luta para o desenvolvimento da energia renovável, especialmente a energia eólica e solar”, disse Vaidon Oliveira.

Vídeo
Vaidon Oliveira discursa
na Comissão de Minas e Energia. O parlamentar defende
seu requerimento para incluir
a ABRADEE na audiência pública que debaterá o uso da
energia solar.

Anexo II - Piso Superior - Ala B - Sala 179 | (61) 3215-9996
Email: comunicacao.lidpros@camara.leg.br
Líder: Toninho Wandscheer (PR)
Chefe de Gabinete: Jairo Ribeiro
Coordenador de Comunicação: Thyago Marcel
Jornalista: Janaína Valadares
Diagramação: Jefferson Santos
Fotografia: André Mateus
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Gastão Vieira solicita realização de seminário
para debater futuro do Fundeb
O FUTURO DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

Data: 20.08.2019
Abertura - 9:00
Horário: 09h às 12h Deputado Gastão Vieira
Local: Plenário 10
Mesa 1 - 9:10 - 10:20
Vinculação de recursos para educação
Dr. Kleber Pacheco de Castro, JRRA - consultoria
- Vantagens e incovenientes
- Se houver FUNDEB, deve ser permanente ou provisório
- Novo pacto fiscal e federativo
A Comissão de Educação (CE) da Câmara analisa o Requerimento 168/19 de autoria do deputado federal Gastão Vieira
(MA) que propõe a realização de um novo 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).
Esse é o segundo seminário proposto por Gastão Vieira. Em
março, a Comissão de Educação debateu o “Financiamento da
Educação Básica: qualidade, eficiência e equidade”.
“Neste próximo seminário pretendemos debater, em primeiro lugar, os argumentos a favor e contra a ideia de vinculação de recursos. Embora haja pouca chance de desvincular
os recursos da educação, existe uma ideia geral do governo de
que esta deve ser a direção a ser tomada no futuro, portanto,
merece ser examinada. Um segundo aspecto refere-se à ideia
de uma legislação definitiva ou provisória”, afirma Gastão Vieira.

Mesa 2 - 10:20 - 11:30
Mecanismos de financiamento para estimular a eficiência e
qualidade
Dr. Daniel Santos/Dr. Luis Guilherme Scorzafave
Universidade de São Paulo/Ribeirão Preto.
Mesa 3 - 11:30 - 12:00
O futuro do financiamento da educação: ampliando os horizontes
Dr. João Batista Araujo e Oliveira
Instituto Alfa e Beto
Encerramento - 12:00
Deputado Gastão Vieira

“Coloque a disputa ideológica de lado e vamos
juntos pensar a educação do nosso País”, diz
Uldurico Junior ao ministro da Educação
Depois de anunciar o contingenciamento no orçamento de universidades e institutos federais do País, o ministro da Educação, Abraham
Weintraub, participou na Câmara dos Deputados de Comissão Geral sobre o tema.
“Não estou aqui para fazer palanque nem para pisar no pescoço de
ninguém para poder me promover. Eu venho de uma região, ministro,
que um dia teve o sonho de ter uma universidade federal, um instituto
federal, para atender aos jovens que para lá viajavam, antigamente, 700
ou 800 quilômetros de distância para poder ter condição de cursar um
ensino superior público e de qualidade”, disse o deputado Uldurico Junior (BA).
Após cerca de seis horas de debates, o ministro da Educação foi questionado por mais de 60 parlamentares recebendo críticas e elogios. O
gestor negou que tenha havido cortes nas universidades e institutos federais e disse que o bloqueio dos recursos é fruto de contingenciamentos ordenados pelo Ministério da Economia.
“Eu respeito muito a questão ideológica, acho-a legítima, faz parte
do debate político, mas, às vezes, sequer a matéria que está na pauta é
citada aqui. Assim, ministro, coloque a disputa ideológica de lado, e vamos juntos pensar a educação do nosso País, porque a sua pasta é a mais
importante para o futuro do Brasil”, completou.
INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
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Empresas poderão responder por maus-tratos a
animais praticados por funcionários
A Câmara passa a analisar o Projeto de Lei
608/19 de autoria do deputado federal Eros
Biondini (MG) que responsabiliza empresas
em casos envolvendo maus-tratos praticados
por funcionários, ainda que por ato omissivo
ou por negligência.
O texto estabelece pagamento de multa
a ser destinado a entidades de proteção e
bem-estar animal e a realização de oficinas e
cursos para os funcionários da empresa.
O projeto teve como motivação o caso
de uma cachorra espancada e morta por um
funcionário de uma unidade da rede de supermercados Carrefour, em Osasco (SP), em
novembro do ano passado. O animal, que vivia nas ruas, morreu por hemorragia após ser
envenenado e espancado por um funcionário do estabelecimento.

“Constatamos que a prática de atos de
abuso ou maus-tratos de animais é ainda
comum em nosso país. As estatísticas divulgadas pelas delegacias especializadas e
agências de proteção revelam que o envenenamento é o responsável pela maioria das
mortes de cães e gatos superando, inclusive,
o número de mortes causadas por atropelamentos. Precisamos mudar essa realidade”,
diz Eros Biondini.
Atualmente, a pena prevista para estes
casos na Lei de Crimes Ambientais (9605/98)
é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. O
PL de Eros Biondini tramita apensado ao PL
11.210/18 que propõe alteração da pena para
1 a 4 anos de detenção e multa.
O projeto principal e seus apensados
aguardam parecer do relator na CCJ.

Clarissa Garotinho vota favorável à
admissibilidade da Reforma Tributária na CCJ
Ao encaminhar o voto favorável à Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 45/2019, que estabelece uma Reforma Tributária no Brasil, a deputada
federal Clarissa Garotinho (RJ) destacou a importância da redistribuição das
receitas tributárias. A admissibilidade da PEC foi aprovada na quarta-feira
(22) na Comissão de Constituição e Justiça, da qual a parlamentar é membro
titular.
Embora não considere o texto proposto como ideal, Clarissa Garotinho
acredita que a reforma traz um ponto de partida para as mudanças necessárias no sistema tributário brasileiro.
“A reforma tributária que entendo como ideal não deveria tratar apenas
da simplificação de impostos, mas também, a redistribuição das receitas
tributárias. Esta seria a forma de aumentar o percentual de Estados e Municípios, já que o Brasil é uma República Federativa, que na distribuição de
suas receitas se comporta como um Estado unitário concentrando muitas
receitas na união. Porém, temos que ter um ponto de partida e esta reforma
traz um ponto de partida que é a simplificação dos impostos. Precisamos
acabar com essa sobreposição de impostos no Brasil. O consumidor tem o
direito de saber qual o percentual de imposto que ele paga ao consumir
uma mercadoria”, disse.
A proposta seguirá agora para uma comissão especial específica para
analisar o mérito da matéria. Em seguida, será apreciada em dois turnos pelo
Plenário.

Clarissa Garotinho assume vice-presidência do Grupo Brasil-Espanha
A deputada federal Clarissa Garotinho (RJ) assumiu na terça-feira (28) a 1ª vice-presidência do Grupo Brasil-Espanha. “O objetivo desse grupo é fortalecer nossas relações
bilaterais, fortalecer o diálogo entres os Parlamentos e fazer do diálogo e da cooperação as nossas marcas”, disse a deputada.
Os Grupos Parlamentares são criados sem ônus para a Câmara dos Deputados a fim
de fortalecer as relações interparlamentares entre o Congresso brasileiro e o parlamento de um país estrangeiro.
“Trabalharemos pelo aprofundamento das relações bilaterais e na diplomacia parlamentar entre os dois países”, completou a parlamentar.
A parlamentar disse ainda possuir laços com a Espanha que vão muito além das
relações políticas entre os parlamentos. “Fiquei muito feliz com a escolha. A Espanha
está literalmente no meu coração! O meu marido nasceu lá e hoje nosso filho, além de
brasileiro, também tem nacionalidade espanhola”.
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Comissão aprova projeto que prevê arquivamento
de perfil genético até morte de estuprador
A Comissão de Segurança Pública aprovou o Projeto de Lei 483/19, de
autoria do deputado federal Capitão Wagner (CE), que obriga o poder público a manter banco de dados relativo ao perfil genético de condenado pelo
crime de estupro até a sua morte.
“O nosso país experimenta uma verdadeira epidemia de crimes de estupro e de estupro de vulnerável, sendo observado alto índice de reincidência
na prática desses delitos. Por isso, entendemos que é imprescindível a modificação da legislação”, afirma o deputado Capitão Wagner.
A proposta também determina que o condenado informe à autoridade
judicial competente o seu endereço atualizado mesmo após o cumprimento da pena. “Essa medida é indispensável para o enfrentamento e correta
punição dos estupradores”, defende o autor da proposta. O PL 483/19 ainda
será analisado pela CCJ. Caso seja aprovado, seguirá para revisão do Senado
Federal.

Acácio Favacho propõe isenção de IPI para
mototaxistas e motoboys
O deputado federal Acácio Favacho (AP) é autor do Projeto
de Lei 2774/19 que estabelece isenção do IPI, Imposto sobre
Produtos Industrializados, na aquisição de motocicletas, de até
250 cilindradas, usadas no transporte remunerado de passageiros e por motoboys.
“O intenso fluxo diário de veículos, que dificulta a mobilidade urbana nas grandes capitais, está sendo minimizado
pelos serviços dos moto-fretes e mototaxistas, os quais representam uma significativa parcela da população”, disse o autor.
De acordo com o parlamentar, a proposta visa reduzir os
custos destes veículos. Acácio Favacho acrescenta que a medida pode incentivar a manutenção ou troca das motocicletas,
favorecendo a segurança viária.
“Lembrando que o permissionário deverá estar com a motocicleta devidamente licenciada, vistoriada, padronizada e
equipada com todos os acessórios indispensáveis à proteção
do motociclista e de todos, aumentando assim a segurança no
trânsito”, explicou.

Clarissa Garotinho entrega a Jair Bolsonaro
proposta de incentivo à adoção no Brasil
Durante reunião da Bancada Feminina
na quinta-feira (30) com o presidente da República, Jair Bolsonaro, a deputada Clarissa
Garotinho (RJ) entregou em mãos ao presidente proposta de criação a nível federal do
programa “Um Lar para Mim”, cujo objetivo
é estimular no Brasil a adoção de crianças e
adolescentes.
“O programa está em efetividade no estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo
o incentivo a adoção de crianças acima da
faixa etária de 5 anos de idade. No Brasil,
existem cinco vezes mais famílias dispostas
a adotar do que crianças para serem adotadas. A burocracia emperra também precisamos de um novo olhar para a maiores, que

tem chances muito menores de conseguir
um novo lar”, afirma a deputada.
A proposta consta do Requerimento de
Indicação773/19, de autoria de Clarissa Garotinho, que sugere a criação de um auxílio-adoção para servidores.
De acordo com o programa, famílias que
optarem pela adoção de crianças e adolescentes podem receber benefício que varia
entre três e cinco salários mínimos, variando de acordo com a faixa etária. O incentivo
também seria aplicado para famílias que
optarem pela adoção de crianças de zero a
cinco anos com deficiência ou doença grave que exija acompanhamento médico permanente.

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

6

Boca Aberta indica mais de R$ 43 milhões para
orçamento de municípios paranaenses

As indicações orçamentárias são destinadas às
áreas da saúde, da educação, da cidadania, do
esporte e do desenvolvimento regional

Comissão aprova projeto que assegura
mapeamento genético a mulheres
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o Projeto de Lei
25/19, de autoria do deputado federal Weliton Prado (MG), que assegura a
realização do teste genético para o câncer de mama pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). O exame identifica a mutação no gene BRCA1 e BRCA2, responsáveis pelo desenvolvimento do câncer de mama.
“O objetivo do PL é oferecer mais uma opção preventiva para identificar
o câncer de mama. Com a sua aprovação, as mulheres terão a seu dispor, no
âmbito do SUS, o mapeamento genético. A proposta pretende assegurar às
mulheres, que forem classificadas em laudo médico como tendo alto risco
de desenvolver o câncer de mama, acesso ao exame pelo SUS”, explica o
autor da proposta.
Atualmente, a chamada medicina personalizada ou de precisão já é oferecida por instituições privadas do sistema de saúde. “Mas 70% dos pacientes são usuários do SUS e não tem acesso ao exame ou ao tratamento de
precisão na rede privada”, diz Weliton Prado.

Deputados do PROS comemoram aprovação da MP 863/18
que pôs fim à cobrança de bagagens
Os deputados federais do PROS comemoraram a recente aprovação
do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 12/19, apresentado à Medida Provisória 863/2018, que autoriza cada passageiro a levar, sem cobrança
adicional, uma mala de até 23 kg nas aeronaves a partir de 31 assentos.
O Senado manteve as alterações feitas pela Câmara dos Deputados. A
matéria ainda será enviada para sanção presidencial.
Para os deputados Acácio Favacho (AP) e Weliton Prado (MG) a
aprovação da MP é um avanço para resguardar o direito do consumidor.
“Sou a favor dessa proposta, pois o discurso das companhias aéreas
na época era que a cobrança de bagagens iria baratear os preços das

passagens aéreas, isso não aconteceu. Além disso, temos a situação da
região norte uma região muito penalizada, passagem aéreas caras, trechos longos e poucas opções de voos”, afirmou Acácio Favacho.
Weliton Prado lembrou da luta pelo fim da cobrança na Comissão de
Defesa do Consumidor, da qual seis parlamentares do PROS são membros. “Aprovamos, em Plenário, o fim da cobrança da bagagem despachada pelas empresas aéreas, voltando a franquia gratuita, como era
antes. Lutamos muito na Comissão de Defesa do Consumidor para reverter essa situação! Esperamos que o presidente não vete a proposta”,
comenta Weliton Prado.
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