Júlio Delgado recebe indicação como um
dos parlamentares mais influentes do
Congresso Nacional
Júlio Delgado foi indicado pelo
Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (DIAP)
como um dos parlamentares
mais influentes do Congresso
Nacional. A lista dos “Cabeças”
do Congresso reúne 100 deputados e senadores que conseguem se
destacar e se diferenciar dos demais, levando em
consideração as habilidades e qualidades.
“Foi uma grande honra e, certamente, motivo de
imenso orgulho para mim poder participar e integrar a pesquisa do DIAP, instituição com grande
credibilidade, como representante dos cidadãos de
Minas Gerais. Trabalho com grande empenho em
defesa de um Parlamento que efetivamente represente a sociedade brasileira”, declarou o deputado.
Esta 22ª edição dos “Cabeças” reuniu 62 deputados e 38 senadores. O deputado já foi indicado três

vezes ao prêmio. O PSB foi o quarto partido com
maior número de integrantes na elite do legislativo.
De acordo com o estudo, a lista relaciona o parlamentar que, isoladamente ou em conjunto com outras forças, é capaz de criar seu papel e o contexto
para desempenhá-lo.

Desoneração dos Medicamentos terá Júlio
Delgado como Secretário Geral
Júlio Delgado assumirá
o cargo de Secretário Geral da Frente Parlamentar
Mista do Congresso Nacional para a Desoneração dos Medicamentos.
A frente foi criada em

2013 e conta, atualmente, com 222 deputados e
11 senadores. O objetivo
é discutir a incidência
dos impostos sobre os
remédios. Hoje, no Brasil, a tributação sobre

cada medicamento equivale a 34% do valor total
do produto.
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Nossa missão é trabalhar pela redução dos preços e garantir condições para que todos os brasileiros
possam realizar seus tratamentos. O acesso aos medicamentos é um direito humano”, declara.

Liberação do Ministério da Cultura para a
reforma e revitalização do MAPRO

Deputado é indicado entre os dez este
ano ao Prêmio Congresso em Foco
Além do DIAP, Júlio Delgado foi indicado, pela segunda
vez, ao Prêmio Congresso em Foco. O deputado recebeu 128
votos da votação feita pela internet.
O Prêmio homenageia os melhores parlamentares de cada
ano. Além de reconhecer o trabalho dos políticos, a premiação estimula a população a acompanhar o desempenho de
quem elegeu.

Deputado recebe
Medalha Ordem do
Mérito Naval
Júlio Delgado foi homenageado pela Marinha do
Brasil durante a cerimônia de entrega da Medalha
Ordem do Mérito Naval, realizada no dia 11 de junho. A honraria é concedida aqueles que contribuíram para a melhoria da corporação.

Com a destinação de
emenda parlamentar no
valor de R$ 900 mil para
a reforma e revitalização
do Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora –
MG, Júlio Delgado é o
deputado com maior repasse de verbas através
da Emenda Parlamentar.
Este ano, o Ministério

www.juliodelgado.com.br

da Cultura liberou os recursos apresentados na
Câmara dos Deputados.
O trabalho foi realizado
com o vereador de Juiz
de Fora Jucelio Maria
(PSB).
O Museu Mariano Procópio foi fundado em
1915 - o primeiro criado
em Minas Gerais.

Espero que toda
reforma seja feita,
para que possamos
voltar a visitar o
museu que possui um
grande acervo, e o
projeto arquitetônico
é um importante
patrimônio cultural e
histórico da cidade”,
declara o deputado.

Jardim Botânico de JF

Centenário do Abrigo
Santa Helena ganha
homenagem na Câmara

Juiz de Fora está prestes a ganhar um Jardim Botânico na maior reserva da mata atlântica em área urbana do mundo. O terreno, localizado na Mata do Krambeck, tem 845 mil metros quadrados e será usado
para lazer e pesquisa. Júlio Delgado é responsável pelo
maior recurso apresentado e repassado para o projeto,
que já foi aprovado e será inaugurado em 2016. “Esse
é um patrimônio de todo povo juiz-forano, que contará, a partir do próximo ano, com uma grande área com
potencial para ser referência em educação, pesquisa e
turismo ambiental”, comemora Júlio.
“Dentro do cenário de tragédia
ambiental vivido pelo Brasil atualmente, a inauguração do Jardim
Botânico é uma notícia muito importante para toda população da
cidade”, afirma o deputado.

A pedido de Júlio Delgado, a Câmara dos Deputados
realizou uma Sessão Solene, no dia 06 de novembro,
em homenagem ao centenário do abrigo Santa Helena,
de Juiz de Fora (MG).
O Abrigo Santa Helena é filantrópico e abriga pessoas
idosas carentes, oferecendo a elas abrigo e alimentação
e uma completa estrutura de profissionais capacitados
para atender a todas as necessidades.
“O Abrigo Santa Helena é muito importante para nossa cidade. Os profissionais
e voluntários que se dedicam a cuidar
dos idosos que lá vivem merecem todo
nosso reconhecimento e agradecimento.
Tenho muito carinho pela instituição.”

O ano das revelações
O ano de 2015 está terminando
como um dos mais conturbados na
história recente do Brasil. Impactado por uma sequência de escândalos de corrupção, o país mergulhou
em profunda crise política e viu sua
economia passar por um processo
aceleradodedeterioraçãoemconsequência da irresponsabilidade administrativa das gestões petistas.
Fundamentalmente, entretanto,
2015 foi um ano de revelações e de
ruptura com um ciclo de desenvolvimento econômico e social que enchia os brasileiros de esperança. Nos
primeiros dias do ano já era possível enxergar, por meio dos índices
econômicos, as evidências de que a
campanha à reeleição da presidente
Dilma Rousseff havia sido um verdadeiro estelionato eleitoral.
Em pouco tempo, escancarou-se
a situação caótica das contas públicas e, no processo de investigação
da Operação Lava Jato, foi exposta
a essência do modelo petista de governar e de fazer política. Em troca
de apoio para se manter no poder, o

partido dos dois últimos presidentes
da República dilacerou o patrimônio
público, quase destruiu um símbolo nacional como a Petrobras e está
fazendo nosso povo pagar caro por
suas ações.
Estamos vivendo uma situação de
inflaçãoedesempregocrescentes,de
queda abrupta no poder de compra
das famílias, de serviços públicos
precarizados e praticamente nenhuma capacidade de reação. O fracasso
desse modelo pernicioso também ficou evidente em outros eventos de
2015, como a tragédia de Mariana
e a epidemia de microcefalia que se
alastrou rapidamente pelo país. Ambos poderiam ter sido evitados, e são
resultado da ineficiência e do descaso dominante na administração
pública.
De positivo, 2015 nos deixa o
importante trabalho da Justiça que
resultou na prisão de figuras poderosas. Além de ser um fato histórico em um país acostumado com a
impunidade para pessoas de alta
posição social, as condenações de
políticos graúdos e de empresários
envolvidos em esquemas de desvios

de recursos públicos mostram que as
instituições brasileiras funcionam e
que a imoralidade não é um padrão
de comportamento nacional.
Tenho confiança de que em 2016
o Brasil seguirá esse exemplo. As revelações transformaram-se em ensinamento, e a sociedade está mobilizada para influenciar nas decisões
políticas e fazer valer a vontade popular na difícil missão de encontrar
soluções para as crises.
Eu continuarei trabalhando por
esse objetivo, com a mesma energia
e transparência que demonstrei no
plenário da Câmara dos Deputados,
nas comissões das quais participei
este ano e no meu contato diário
com as pessoas.
Acredito no Brasil e nos brasileiros. Apesar de todos os nossos
históricos problemas econômicos
e sociais, construímos umas das
democracias mais sólidas do mundo. Da mesma forma, temos todas as condições para vencer a
corrupção e encontrar caminhos
consistentes de desenvolvimento.

Boas Festas e Feliz 2016!
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Tofacitinib
Sugestão apresentada ao Ministério da Saúde para que inclua o
Tofacitinib no rol de substâncias autorizadas pela Anvisa no país. O
remédio é usado no tratamento da artrite reumatoide para os pacientes que tiveram uma resposta inadequada às terapias existentes.
Já utilizado em vários países, o medicamente aguarda apenas a autorização da agência para uso no Brasil.

ECO

SAÚ

Merenda escolar

DE

Canabidiol
Audiência pública realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor, a pedido de Júlio, onde debateu-se o acesso a medicamentos
não comercializados no Brasil pela ausência de autorização da Anvisa, como o “Canabidiol” ou CBD, muito úteis no combate a doenças
raras. Semanas após a reunião, a Anvisa decidiu retirar o canabidiol
da lista de substâncias de uso proibido. Por meio de venda controlada, a comercialização de medicamentos com a substância será
facilitada no país e, no futuro, a importação será simplificada.

MIA
NO

ECO

Determina que as concessionárias de serviços de energia elétrica concedam descontos tarifários e outros benefícios aos clientes
que optarem pelo consumo de energia fora dos horários de maior
demanda. Para Júlio, é preferível incentivar a redução do consumo
durante os horários de pico, a punir com aumento da tarifa aquele
que não consegue economizar energia. “Essa cobrança significa que
alguns consumidores pagam pela energia sem tê-la consumido, o
que é inaceitável”.
MIA
NO

Conteúdo líquido de
produtos congelados
Projeto de Lei que determina que os produtos alimentícios de
origem animal, comercializados congelados ou em conserva, sejam
pré-medidos e informem o conteúdo líquido drenado em suas embalagens, entendido como a quantidade efetiva de produto. Hoje, o
gelo ou qualquer meio de cobertura que acompanhe o produto em
conserva são excluídos da embalagem.
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Energia elétrica

Aumento da pena mínima dos
crimes de homicídio simples
e qualificado
O Projeto aumenta a pena mínima dos crimes de homicídio
simples e qualificado e prevê vedar a progressão de regime ao
condenado pela prática de homicídio de natureza hedionda.
“Nunca tantos brasileiros morreram assassinados no país”, lamenta Júlio. “Não há como se manter a sanção mínima prevista
atualmente para o crime de homicídio, sob pena de lesão ao sistema jurídico e à justa distribuição das penas”.

DE

ÇÃO
CA

Apresentado em dezembro deste ano, inclui a merenda escolar
entre as despesas consideradas de manutenção e desenvolvimento
do ensino. Como os Municípios são obrigados a aplicar pelo menos
25% de sua receita de impostos nessa rubrica, ao considerar a merenda escolar parte dessas despesas, fica assegurado que os alunos
terão alimentação em quantidade e qualidade compatíveis com suas
necessidades e expectativas.

L
IA

Projeto de Lei que inclui entre os rendimentos isentos do imposto
de renda os percebidos pelos portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). O intuito é conceder a isenção do imposto
sobre os proventos de aposentadoria e reforma motivada por acidente em serviço e os rendimentos percebidos pelos portadores de
doenças graves.

Programa Caminho
da Escola
Sugere a inclusão no Programa Caminho da Escola de mecanismo
de financiamento para aquisição de veículos de transporte escolar
por parte das escolas privadas, sem fins lucrativos, conveniadas
com o Poder Público, que atendam exclusivamente pessoas com
deficiência.

SOC

DE

Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica - DPOC

SAÚ

EDU

Ao longo do ano, o deputado federal Júlio Delgado apresentou diversas proposições
voltadas para a saúde, educação e visando ao avanço social da cidade, estado e país. Confira:

SAÚ

Proposições apresentadas em 2015

Este projeto e outros dessa listagem foram apresentados a partir de sugestões
recebidas em nosso gabinete. Todos que desejam contribuir com o nosso mandato,
podem fazê-lo através do e-mail: dep.juliodelgado@gmail.com.

I
CP

Fundos de Pensão
Júlio é membro titular da CPI dos Fundos de Pensão, destinada a investigar indícios de aplicação incorreta dos recursos e de
manipulação na gestão de fundos de previdência complementar
de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas entre
2003 e 2015, e que causaram prejuízos vultosos aos seus participantes. “Para cumprimento do objetivo da CPI é essencial que
sejam analisados alguns contratos”, diz Júlio.
Em agosto, foram apresentados três requerimentos de sua autoria com o objetivo de apurar a natureza e irregularidades de
diversas operações, como gestões da Fundação dos Economiários
Federais – Funcef; Fundação Petrobras de Seguridade Social –
Petros; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
– Previ; e do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos – Postalis.

Fenilcetonúria

DE

Projeto de Lei que torna obrigatório o aviso sobre existência de
fenilalanina - aminoácido encontrado, por exemplo, no aspartame nos rótulos dos produtos que a utilizam, como medicamentos, refrigerantes e alimentos dietéticos. Apresentado em 2003, já foi aprovado no Senado e agora aguarda nova análise pela Câmara. “Buscamos
facilitar a vida dos fenilcetonúricos e seus responsáveis, determinando a obrigatoriedade da advertência, na rotulagem dos alimentos ou
na bula dos remédios, da presença da substância”, afirma Júlio.
A fenilcetonúria é uma doença genética causada pela ausência ou
deficiência de uma enzina hepática, que impede a metabolização do
aminoácido essencial fenilalanina, presente na maior parte dos alimentos proteicos.
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