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Durante a votação das Medidas de
Combate à Corrupção no Plenário da Câmara, a principal mudança feita pelos deputados ocorreu por meio da Emenda 04,
aprovada por 313 votos a 132 e 5 abstenções, que prevê casos de responsabilização
de juízes e de membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade.
A Bancada do PROS foi unânime e rejeitou a emenda, mas foi vencida no placar
geral pelo Plenário que aprovou, na madrugada da quarta-feira (30), o Projeto de
Lei 4850/16, que contém as Medidas de
Combate à Corrupção, prevendo a tipificação do crime eleitoral de caixa dois, a criminalização do eleitor pela venda do voto e a
transformação de corrupção que envolve
valores superiores a 10 mil salários mínimos
em crime hediondo.
Lava Jato
Os procuradores da República que fazem parte da força-tarefa da Operação Lava
Jato, e que são autores da proposta original
das dez medidas de combate à corrupção,
divulgaram nota criticando o texto aprova-

do. Eles afirmaram que vão renunciar coletivamente se esta proposta for sancionada
como está.
O projeto das 10 Medidas de Combate
à Corrupção chegou em março deste ano
no Congresso Nacional com o apoio popular de 2 milhões de pessoas, que assinaram
a favor das medidas. Foram nove meses de
debates e polêmicas na Câmara. Em novembro, entrou em pauta o projeto, e uma
dessas polêmicas refere-se à tentativa, por
um grupo de deputados, de aprovar um
texto que permitisse a anistia de crimes de
caixa dois anteriormente praticados. A tentativa, no entanto, foi rechaçada pela Bancada do PROS.
“Não iremos aprovar nenhum texto
que permita a anistia de caixa dois eleitoral
ou de qualquer outro crime”, disse Ronaldo
Fonseca (DF), líder do partido, antes da votação no Plenário da Casa.
Abuso de autoridade
Na quinta-feira (1), o juiz Sérgio Moro
debateu, no Senado Federal, a atuação de
juiz na interpretação da lei. Em sessão te-
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mática sobre o Projeto de Lei do Senado
(PLS) 280/2016, que regulamenta casos de
abuso de autoridade, Moro disse que este
talvez não seja o melhor momento para o
Senado deliberar sobre uma nova legislação a respeito do tema, num contexto em
que o Brasil vive operações importantes
como a Lava Jato.
O magistrado comentou também a
aprovação pela Câmara da emenda que incluiu o abuso de autoridade no pacote anticorrupção. “Essas emendas da meia-noite,
que não permitem uma avaliação por parte da sociedade não são apropriadas em
se tratando de tema tão sensível”, afirmou
Moro.
Tramitação
A matéria, aprovada por 450 votos a 1,
tramita agora no Senado Federal com o número 80/2016. Ainda na quarta-feira (30),
senadores tentaram aprovar a urgência ao
PL. Por 44 votos contrários, 14 favoráveis e
1 abstenção, o requerimento não foi aprovado.
Com informações da Agência Senado.
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Câmara homenageia vítimas do acidente
envolvendo atletas do Chapecoense e
jornalistas do esporte
Luiz Macedo/Câmara dos Deputados

Durante sessão solene de entrega
da Medalha Mérito Legislativo 2016,
nesta quarta-feira (30) no Plenário da
Câmara dos Deputados, a Bancada
do PROS homenageou os atletas da
Chapecoense e jornalistas do esporte
que faleceram ontem após a queda
da aeronave que os transportavam.
O deputado Felipe Bornier (ProsRJ) fez a abertura da sessão seguida
da homenagem às vítimas da tragédia.

Ronaldo Fonseca presta homenagem ao
Bispo JB Carvalho
Divulgação/Pros

CONFIRA

Confira o vídeo do momento da entrega
da Medalha Mérito Legislativo no Plenário
da Câmara dos Deputados
Para acessar o link
no seu smartphone, instale um leitor de QRCode e
fotografe a
imagem ao lado.

O deputado Ronaldo Fonseca
(Pros-DF) homenageou, na quartafeira (30), ainda na sessão solene, o
Bispo JB Carvalho, que recebeu da Câmara dos Deputados a Medalha Mérito Legislativo 2016.
“O Bispo JB Carvalho é um importante líder espiritual da nova geração,
atuando em importantes projetos

sociais no Brasil e exterior”, ressaltou
Ronaldo Fonseca.
JB Carvalho conduz uma legião de
pessoas como pastor e fundador da
Comunidade das Nações, igreja que
conta hoje com milhares de membros
espalhados em todos os estados brasileiros, como também fora do País.
JB Carvalho é bacharel em Teolo-

gia e pós-graduado em docência no
ensino superior. É treinador internacional pela EQUIP, com doutorado em
Ministério Prático, pelo Instituto Wagner de Liderança. O Bispo também é
autor de vários livros e apresentador
do programa “Você é Show”.
Honraria
A medalha Mérito Legislativo é entregue todos os anos, desde 1983, e
é de responsabilidade da 2ª Secretaria da Câmara. A entrega foi feita por
Rodrigo Maia, presidente da Câmara,
por Felipe Bornier (Pros-RJ), 2º secretário da Mesa, e pelos deputados que
indicaram os homenageados.
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Odorico Monteiro participa em Harvard do
lançamento do programa Sistemas de
Saúde do Brasil
Assessoria/Parlamentar

O deputado federal Odorico Monteiro
(Pros-CE) participou, entre os dias 28 e 30,
na Universidade de Harvard, em Boston
nos Estados Unidos, do lançamento do
Programa Sistemas de Saúde do Brasil.

O convite foi do pesquisador e diretor da
Harvard T.H. Chan School of Public Health,
Rifat Atum.
De acordo com Odorico Monteiro, o
objetivo do encontro, além do lançamen-
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to do programa, é fortalecer os sistemas
de saúde do País por meio da pesquisa, capacitação e inovação. “Esta, com certeza, é
uma importante discussão sobre os desafios e as perspectivas da saúde no Brasil.
Será publicado, ainda, um artigo sobre o
tema na revista The Lancet”, disse.
Odorico Monteiro é pesquisador da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e possui
trabalhos médicos publicados na revista
The Lancet, considerada um dos periódicos mais importantes sobre saúde no
mundo, com nove periódicos especializados na área de saúde global, diabetes
e endocrinologia, neurologia, psiquiatria,
medicina respiratória, infecciosa, hematologia e HIV.
No lançamento do programa, esteve presente o secretário adjunto da Organização das Nações Unidas (ONU) e
conselheiro especial do Fundo Global de
Desenvolvimento para Inovação, Philippe
Douste Blazy.
Com informações da assessoria de imprensa do parlamentar.

No Parlasul, George Hilton recomenda criação de grupo
para combate ao crime organizado
Acervo/Parlasul

Em missão oficial na cidade de Montevidéu, Uruguai, entre os dias 30 de novembro
e 02 de dezembro, o deputado George Hilton (Pros-MG) representou o Brasil na última
sessão do Parlamento do Mercosul (Parlasul),
ocorrida na quinta-feira (1º).
Já nos primeiros dias de missão oficial, o
parlamentar participou de votação na Comissão de Assuntos Internacionais, Interregionais
e de Planejamento Estratégico de recomendação ao Conselho do Mercado Comum
(CMC) para a criação de um grupo de trabalho
no Programa para Negociação, Elaboração e
Celebração do Protocolo do Mercosul para a
aplicação da Convenção das Nações Unidas
sobre o Crime Organizado Transnacional e
seus Protocolos Complementares.
Hilton é titular do Parlasul desde a sua criação, em 2007, estando ausente somente no
período em que se licenciou da Câmara dos
Votação na Câmara
Deputados para exercer o cargo de ministro
Antes de seguir em missão oficial, o
do Esporte, em 2015. O parlamentar foi um
deputado George Hilton participou, na
dos fundadores da representação e um dos
quarta-feira (30) no Plenário da Casa, da
organizadores do regimento interno da envotação que aprovou o Projeto de Lei
tidade. George Hilton também foi vice-presi4850/16, das Medidas de Combate à Cordente da representação brasileira do Parlasul
rupção. “Permaneço na capital uruguaia,
no Congresso Nacional.
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mas sigo atento a tudo que acontece em
nosso País”, disse o parlamentar em sua
rede social na internet, após votar contra
a Emenda 04, que prevê casos de responsabilização de juízes e de membros do
Ministério Público por crimes de abuso
de autoridade.
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Comissão aprova pedido de
Toninho Wandscheer para audiência
pública sobre condutores de energia
Divulgação/Pros

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (23) requerimento, do deputado Toninho Wandscheer
(Pros-PR), de realização de audiência
pública para debater a obrigatoriedade
de utilização de condutores protegidos
ou isolados nas redes de distribuição,
em aéreas de média e baixa tensão, situadas nas áreas urbanas.
A medida sobre o uso de condutores de energia está contida no Projeto
de Lei 5310/16. A data da audiência
pública ainda não foi divulgada pela
comissão.
“Acreditamos que uma audiência pública possa contribuir significativamente para analisar e debater, tecnicamente,
se esse é o mecanismo mais adequado
e seguro. Devido à maior exposição das
redes convencionais e sua maior difusão, tem-se observado um crescente
número de acidentes fatais com esses
sistemas de transmissão. É preciso mais

segurança nas redes de energia elétrica
de nosso país”, justificou Wandscheer.
Serão convidados para o debate o
diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico Substituto,
Renato Dalla Lana; o diretor da Associa-

ção Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Daniel Mendonça, e um representante da Companhia Paranaense
de Energia Elétrica (Copel).

Mantém os melhores índices no
tratamento de esgoto, atendendo
quase 100% das famílias com água
tratada. Uma empresa que se dedica a melhorar a qualidade de vida
da população paranaense. Merece o
nosso reconhecimento”, destacou o
deputado.

pela Câmara dos Deputados.

Com informações da assessoria de
imprensa do parlamentar

Deputado Toninho Wandscheer
homenageia Sanepar com prêmio Lucio Costa

Parlamentares da Comissão de
Desenvolvimento Urbano (CDU) da
Câmara dos Deputados participam
nesta quarta-feira (30) de cerimônia
de entrega do Prêmio Lúcio Costa
Mobilidade, Saneamento e Habitação, a qual ocorrerá no auditório
Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, a partir das 18 horas, durante
a 1ª edição do Seminário Internacional de Desenvolvimento Urbano.
“Hoje a Sanepar é a melhor empresa de saneamento no Brasil.

O Prêmio
O Prêmio Lucio Costa é uma das
mais importantes honrarias do parlamento e é conferido anualmente

A Subcomissão de Governança MeToninho
tropolitana, da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos DepuWandscheer
tados, promove na próxima quarta-feira
às 10h, audiência pública para disdiscute governança (7),
cutir a Governança Metropolitana nas
brasileiras nas regiões brasileimetropolitana com regiões
ras à luz dos Estatutos da Metrópole e
representante da das Cidades.
Entre os convidados para a audiênONU
cia pública está a representante do Pro-

Seminário Internacional
Com o tema “Desafios e soluções
para a gestão do desenvolvimento
urbano”, a 1ª edição do Seminário
Internacional de Desenvolvimento
Urbano abordará temas de interesse
para o avanço sustentável e ordenado dos centros urbanos, a partir
de três painéis de discussão: Saneamento Ambiental, Gestão Metropolitana e Mobilidade Urbana.
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Maristela Baioni.
Toninho Wandscheer destacou a
participação do PNUD na audiência.
“Com certeza irá auxiliar a Subcomissão
no debate sobre o aprimoramento do
Estatuto da Metrópole, trazendo experiências pela ONU, assim como colaborar
com programas e projetos existentes
no PNUD para o desenvolvimento da
Governança Metropolitana no Brasil”.
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Parlamentares protestam contra decisão
do Supremo favorável ao aborto
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Eros Biondini participou do protesto no Salão Verde da Câmara dos Deputados

Decisão do Supremo
Com gritos de “vida sim, aborto não”,
os parlamentares repudiaram a decisão,
tomada nesta terça-feira, pela Primeira
Turma do STF, que afastou a prisão preventiva de dois denunciados pelo Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro pela
suposta prática do crime de aborto com o
consentimento da gestante e formação de
quadrilha. A decisão foi tomada no julgamento do Habeas Corpus 124306.
De acordo com o voto do ministro Luís
Roberto Barroso, que alcançou a maioria,
além de não estarem presentes no caso os
requisitos que autorizam a prisão cautelar,
a criminalização do aborto é incompatível
com diversos direitos fundamentais, entre

Assessoria/Parlamentar

O deputado Eros Biondini (Pros-MG)
participou nesta quarta-feira (30) de
protesto, no Salão Verde da Câmara dos
Deputados, contra a recente decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o
aborto. O ato contou com a participação
das frentes parlamentares Evangélica do
Congresso Nacional; Mista Católica Apostólica Romana; e em Defesa da Vida e da
Família.
Para Eros Biondini, os ministros do STF
equivocaram-se na sentença. “Essa decisão do Supremo nos pegou de surpresa
e nos deixou estarrecidos. Estão abrindo
um precedente criminoso, que não pode
acontecer. Eu, como sempre fiz, me dedicarei pela defesa da vida, e tenho fé que
reverteremos essa decisão”, declarou Eros
Biondini.

eles os direitos sexuais e reprodutivos e a
autonomia da mulher, a integridade física e psíquica da gestante e o princípio da
igualdade.
Comissão especial
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criou ainda na quartafeira (29) uma comissão especial que pode
incluir na Constituição uma regra clara
sobre aborto. A medida foi uma resposta
a decisão do STF. “Sempre que o Supremo
legislar, nós vamos deliberar sobre o assunto”, disse Maia.
A comissão especial criada irá discutir a

Proposta de Emenda à Constituição 58/11,
que amplia o período de licença-maternidade para compensar a quantidade de
dias que o recém-nascido passar internado em razão de nascimento prematuro.
A comissão será integrada por 34 membros titulares e igual número de suplentes.
A previsão é de que a comissão aprove um
parecer em até 11 sessões para que o texto
seja, em seguida, apreciado pelo Plenário.
Fonte: Assessoria de Imprensa do deputado Eros Biondini e Liderança do Pros na
Câmara.

“Queremos sim um Brasil sem aborto”,
defende Ronaldo Fonseca em sessão solene
Divulgação/Pros

O deputado Ronaldo Fonseca (Pros-DF) homenageou,
na sexta-feira (25), em sessão
solene da Câmara dos Deputados, os 10 anos do Movimento
Nacional da Cidadania pela
Vida – Brasil Sem Aborto.
“A vida é um bem indisponível. Por que uma mulher pode
tirar uma vida que está dentro
dela? Que direito ela tem? Nós,
aqui nesta Casa, não vamos
permitir que tenha esse direito.

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Não aprovaremos a descriminalização
do aborto”, disse Fonseca.
O deputado Ronaldo Fonseca destacou ainda que defender a vida é uma
questão de saúde pública e que, portanto, merece toda a atenção do Parlamento.
“Eu sou um soldado nessa trincheira. Queremos sim um Brasil sem aborto.
Mas, dizem que é uma questão de saúde
pública. Sim, é verdade, uma questão de
saúde pública: proteger a vida de todos”,
finalizou Fonseca.
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Deputado Eros Biondini é premiado como
melhor parlamentar de Minas Gerais
Divulgação/Pros

na lista de senadores e deputados avaliados em seu estado.
Atualmente, Biondini ocupa
a 9º colocação geral, entre os
congressistas avaliados, e está
em 4º lugar na classificação
dos 513 deputados federais. Ao
todo, foram premiados 27 parlamentares, os quais representaram os estados mais o Distrito
Federal.
Na opinião de Biondini, o
prêmio não é só um reconhecimento por suas atividades
como parlamentar, mas como
cidadão. “Eu me sinto emocionado e realizado. É um dia
muito importante, não apenas
da minha missão política, que
já dura 12 anos, como também
da minha vida, como cidadão.
Eu não nego em dizer que esse
prêmio é muito importante
para a minha vida”, destacou
Biondini ao receber o prêmio.
Cidadão mineiro
O parlamentar dedicou o
reconhecimento a todos que o
acompanham, especialmente
aos cidadãos mineiros. “Eu sem-

tos dos políticos brasileiros”, disse Alexandre Ostrowiecki, organizador da cerimônia
de premiação e um dos responsáveis pela
metodologia de avaliação dos congressistas.
Metodologia
A metodologia utilizada na formação
do ranking leva em consideração dados
públicos fornecidos por instituições oficiais,
após a análise e cruzamento de dados abertos. Para avaliar os parlamentares e premiar
os melhores, o Ranking Políticos destaca,
para a composição da pontuação inicial, a
presença nas sessões, os privilégios, a participação pública, o número de processos
na justiça, além da qualidade legislativa de
suas proposições.

Como funciona
“Nosso objetivo é oferecer informação
para ajudar o cidadão de forma objetiva a
votar melhor. Como? Usando dados públicos de diversas fontes para dar ou tirar ponDivulgação/Pros

Entrevista

O dia da premiação do deputado
Eros Biondini contou ainda com entrevista ao programa “Palavra Aberta”, da TV
Câmara. O parlamentar falou sobre sua
premiação e também sobre o pacote de
Medidas de Combate à Corrupção.

Divulgação/Pros

pre digo uma coisa que aprendi na Canção
Nova, com o Padre Jonas Abib: ninguém
é bom sozinho. E se ninguém é bom sozinho, ninguém é vencedor sozinho, como
também ninguém pode ser infeliz sozinho. Se hoje tenho a alegria de receber os
cumprimentos por ter sido considerado o
parlamentar mais bem avaliado no Congresso Nacional entre os mineiros, eu devo
compartilhar e reconhecer que sozinho
eu jamais chegaria a esta conquista”, disse
Biondini.

Cerimônia na Câmara dos
Deputados na quinta-feira (24)
marcou a premiação do deputado Eros Biondini (Pros-MG)
como melhor parlamentar de
Minas Gerais, segundo o portal
Ranking Políticos, que avaliou
594 parlamentares do Congresso Nacional, durante o ano de
2016.
O evento de premiação foi
marcado por discursos emocionados e voltados especialmente ao momento de crise política
pelo qual passa o Parlamento
brasileiro nas mais recentes
avaliações, além da exposição
dada por conta de investigações da justiça, como é o caso
da operação Lava Jato. “Estou
extremamente feliz e realizado,
principalmente no ano pelo
qual estamos passando, de
tantas lutas e dificuldades. Esse
prêmio é fruto de nosso trabalho, esforço, da nossa equipe
e do nosso partido”, afirmou
Biondini.
Desde o início do ano, Biondini ocupa a primeira posição

“Um brasileiro que quiser votar com um
mínimo grau de critério precisaria despender dezenas de horas por eleição pesquisando informações sobre os candidatos.
O Ranking dos Políticos reúne eletronicamente centenas de milhares de fatos sobre
todos os políticos e os resume de forma
simples de escolher”, afirmou Ostrowiecki.
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