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Balanço do 1º semestre de 2015 nas Comissões

No início

do ano, o deputado federal Mandetta (DEM/MS)
assumiu como titular sete comissões: Seguridade Social e
Família (CSSF); Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência (CPD); PEC 215/00, que trata da demarcação de
terras indígenas; PLP 251/05, que aumenta o gasto com o
pessoal na área da saúde; MERCOSUL e a Subcomissão da
Carreira Médica (SUBCAMED).
Como suplente, Mandetta assumiu cadeira nas Comissões de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC), na
de Finanças e Tributação (CFT), na Subcomissão da Saúde
(SUBSAUDE) e na Comissão Especial dos Fundos de Pensão
(CEPENSAO).
No primeiro semestre, Mandetta teve três pareceres
aprovados na CSSF:
- PL 1656/11, da deputada Mara Gabrilli (PSDB/SP), que
assegura o atendimento de pessoas com paralisia motora
decorrente de doenças neuromusculares pelo Sistema Único
de Saúde (SUS);
- PL 301/2011, do ex-deputado Marçal Filho (PMDB/MS), que
dispõe sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer
gratuitamente alimentos especiais, fraldas e outros meios para
manutenção do conforto, da função e da saúde de pessoas
carentes com quadros irreversíveis decorrentes de doenças
crônicas, acidentes e outros, após alta hospitalar;
- PL 2221/2001, da senadora Ana Amélia (PP/RS), que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
para vedar a alta programada durante o período de
concessão do auxílio-doença.
A pedido do parlamentar, foi realizada no dia 28 de maio,
uma audiência pública, na CSSF, para debater a epidemia
de dengue no País e o desenvolvimento de uma vacina
contra a doença.
Na CDEIC, o parlamentar conseguiu aprovar o Projeto de
Lei 5194/05, do Senador Caiado (DEM/GO), que determina
que frigoríficos com registro no Serviço de Inspeção Federal
(SIF) informem, diariamente, ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento os preços, quantidades e outras
características dos bovinos adquiridos para abate.

Primeiro Suplente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
O

deputado federal Mandetta foi eleito para a 1ª Suplência da Mesa Diretora com 424
votos, sendo o mais votado de toda a Suplência. Em seu segundo mandato, o democrata
assume a função que deve substituir os secretários da Mesa em caso de ausência. “É um
cargo importante por conta da dinâmica da Casa. A toda hora existe a vacância na Mesa e
é importante estar atendo ao andamento do processo legislativo. Espero contribuir para o
bom andamento do parlamento”, afirmou.

Mandetta votou CONTRA a
desoneração da folha de
pagamento
A

Câmara dos Deputados aprovou na
quinta-feira, dia 25 de junho, por 253 votos
a favor, 144 contra e 1 abstenção, o textobase do projeto de lei que reduz as
desonerações das folhas de pagamento de
56 segmentos da economia.
O deputado federal Mandetta, foi um dos
três deputados sul-mato-grossenses que
votou contra a redução da desoneração da
folha de pagamento.
Segundo o parlamentar a redução das
desonerações aumentará o desemprego, já
que o custo para manter mão-de-obra ficará
mais caro.

CPI DE ÓRTESES E PRÓTESES

Após um longo trabalho de investigação e
depoimentos dos envolvidos, a Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) de Órteses e
Próteses encerrou suas atividades, na
quarta-feira (15/07).
Como membro, Mandetta acompanhou as
reuniões da comissão e destacou que a CPI
foi fundamental para esclarecer possíveis
fraudes. “Acredito que realizamos um ótimo
trabalho e o relatório final trará mais
segurança para o mercado de implantes
médicos no Brasil”, declarou.

Comissão aprova projeto de lei
do Mandetta que garante
seguro-saúde para estrangeiros
A Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (CREDN) aprovou na
quarta-feira (8/7) o Projeto de Lei
5542/2013, de autoria do deputado
federal Mandetta (DEM/MS), que torna
obrigatória a aquisição de seguro-saúde
pelos estrangeiros que ingressarem no
País.
A proposta foi aprovada com o
substitutivo da deputada Jandira Feghali
(PCdoB/RJ) que alterou o termo segurosaúde para seguro-viagem alegando que
além de compreender as coberturas de
um seguro-saúde típico, ele contempla
coberturas específicas para uma viagem.
O texto segue agora para votação em
caráter conclusivo nas comissões de
Turismo e de Constituição e Justiça.

“

Ajuste fiscal

Tirar princípios básicos dos trabalhadores
é como uma arvore que corta sua raiz, o
governo vai secar, não há pra ter um
discurso pra fora e uma prática aqui. A
presidente deveria fazer corte nos gastos
públicos e nos bancos, não nas contas dos
trabalhadores
(Deputado Mandetta – 08/05/2015)

Discurso sobre os conflitos entre
indígenas e produtores no MS

Em discurso no Plenário da Câmara dos
Deputados, na quinta-feira, dia 25 de
junho, o deputado Mandetta alertou o
Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo sobre a situação extremamente
grave de conflito agrário e fundiário
entre indígenas e produtores rurais no
CONESUL em Mato Grosso do Sul.
O parlamentar reforçou mais uma vez
que passou da hora do governo olhar
com atenção a demarcação de terras
indígenas e assim reduzir a instabilidade
e os conflitos gerados pela posse de
terra.
“Faço um apelo ao Ministro da Justiça
para que convoque uma reunião de
emergência para que vidas possam ser
poupadas”, declarou.

”

Visita do Embaixador Paraguaio
No dia 12 de maio, o deputado Mandetta

recebeu no gabinete, em Brasília, uma visita
de cortesia do Embaixador da República do
Paraguai, o Senhor Manuel Maria Cáceres.
Durante o encontro eles conversaram sobre
a cultura paraguaia e a fronteira do Paraguai
com o Mato Grosso do Sul.

Medalha Mérito
Na

solenidade em comemoração aos 367
anos do Exército Brasileiro, realizada em
Campo Grande, no dia 17 de abril, o
deputado Mandetta foi agraciado com a
Medalha Mérito, a mais alta honraria do
Exército, pelo seu trabalho à nação brasileira
e às Forças Armadas.

Emendas Parlamentares
O município de Rio Verde foi
contemplado com uma emenda de
R$ 500 mil do deputado federal
Mandetta (DEM), com o auxílio do
governo do Estado, que será
destinada
para
pavimentação
asfáltica no município.

O município de Sonora foi
contemplado com uma emenda de
R$ 1,4 milhão do deputado federal
Mandetta (DEM), com o auxílio do
governo do Estado, que será
destinada
para
infraestrutura
urbana do município.

Por meio de solicitação do vereador
Montana, o deputado federal
Mandetta (DEM/MS) indicou uma
emenda no valor de R$ 1, 4 milhão
para infraestrutura urbana no
município de Aquidauana.
Mandetta viabiliza equipamentos médico-hospitalares para Coxim

O

governador Reinaldo Azambuja entregou veículos e equipamentos médicos que
atenderão ao programa de reestruturação da saúde em Mato Grosso do Sul, durante o
lançamento do programa Caravana da Saúde, no dia 16 de março, em Campo Grande.
Na ocasião foram entregues 24 equipamentos médico-hospitalares para o Hospital
Regional Dr. Álvaro Fontoura Filho, em Coxim, no valor de R$ 222.951,19. O montante é
originário de emenda de R$ 1,4 milhão do deputado Mandetta que também irá
contemplar hospitais de outros municípios.

