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Divulgação/Pros

Hugo Leal é o novo líder do Pros na Câmara

Câmara do Deputados/Elton Bonfim

Em discurso emocionado, nesta
quarta-feira (2), no Plenário Ulysses
Guimarães, o deputado Givaldo Carimbão (AL) anunciou sua saída do Partido
Republicano da Ordem Social (Pros). O
deputado Hugo Leal (RJ) assume a partir
de hoje a liderança do partido na Câmara dos Deputados.
Advogado formado pela UFRJ, bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade Cândido Mendes e especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental (UFRJ), Direito Eleitoral e Administrativo, Hugo Leal é um dos políticos
mais renomados do país. Foi eleito deputado federal em 2006, com mais de
112 mil votos.
Hugo Leal participa das principais

reuniões políticas nacionais ocupando
a vice-liderança do governo na Casa,
desde maio de 2011. Antes disso, o parlamentar ganhou destaque em todo o
País ao criar a Lei 11.705/08, popularmente batizada de Lei Seca.
Reeleito pelo Pros do Rio de Janeiro
para exercer seu terceiro mandato de deputado federal, Hugo Leal é um político
atuante no Congresso Nacional, principalmente quando o assunto é segurança pública, viação e transportes e temas
ligados a questões orçamentárias.
Atualmente, o deputado coordena a
Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Trânsito Seguro e é o primeiro vice-presidente da Comissão Especial do Projeto
de Lei 1775/15, que regula o Registro

Civil Nacional (RCN). Com forte atuação
nos colegiados da Casa, o deputado
integra como titular as comissões de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e de Viação e Transportes, além da
titularidade e suplência em várias outras
comissões.
Em mandatos anteriores, o congressista integrou também a comissão especial da Câmara que analisou a Reforma do Código Penal e a que apreciou o
projeto sobre isenção da Contribuição
de Intervenção do Domínio Econômico
(Cide) para empresas de transporte coletivo municipal. Foi ainda coautor do
projeto já convertido na Lei 12.881/13,
que define e qualifica as Instituições Comunitárias de Educação Superior (Ices).

Eros Biondini diz que ampliará
sua atuação no Pros
O deputado Eros Biondini (MG) anunciou, na manhã de hoje (3), no Plenário da
Câmara dos Deputados sua filiação ao Partido Republicano da Ordem Social (Pros).
Representando o estado de Minas Gerais,
que o elegeu com mais de 208 mil votos, em
2011, Biondini prometeu lutar pela unificação da bancada na Casa e ampliar sua atuação legislativa.
Eros Biondini nasceu em Belo Horizonte

(MG) em 1971. É formado em medicina veterinária pela Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). É membro da Renovação Carismática Católica (RCC) e fundador da Missão Mundo Novo. Atua na evangelização há
25 anos junto a movimentos católicos. É idealizador do “Cristo é o Show”, um dos maiores eventos cristãos do País e do programa
“Mais Brasil, da TV Canção Nova”, em que foi
apresentador por três anos.
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Frente parlamentar contra a dengue é
lançada na Câmara

Uma rede parlamentar nacional contra
o zika, vírus relacionado à microcefalia em
recém-nascidos, foi lançada na quarta-feira
(2), na Câmara dos Deputados, juntamente
com a Frente Parlamentar da Dengue e Incorporação Tecnológica no Enfrentamento
das Arboviroses, ou seja, das doenças transmitidas por mosquitos e ácaros.
Os deputados Ariosto Holanda (ProsCE), Eros Biondini (Pros-MG) e Ronaldo Fonseca (Pros-DF) integram a frente, que conta
com 220 parlamentares no total.
O evento de lançamento contou com
a presença do ministro da Saúde, Marcelo
Castro, além de representantes de órgãos
governamentais, laboratórios, institutos de
pesquisa, conselhos e entidades municipais
e estaduais.
Presidente da frente, o deputado Odorico Monteiro (PT-CE), ressaltou que um dos

desafios é a inovação tecnológica no combate às doenças transmitidas pelo Aedes
aegypti. “Nós sabemos que muitas situações hoje relacionadas à zika, chikungunya
ou dengue estão no limite da ciência, desde
o diagnóstico até a incorporação de vacinas”, observou o parlamentar.
O ministro Marcelo Castro elogiou a mobilização na Câmara e reiterou ser essencial
envolver toda a sociedade no combate ao
mosquito, uma vez que mais de 2/3 dos
criadouros estão dentro das residências
brasileiras.
“Nós temos hoje perto de 6 mil casos
notificados de microcefalia. Antes, nós tínhamos em média 150 casos por ano no
Brasil. É o vírus zika que está causando essa
epidemia. Nós precisamos fazer um esforço.
Como não temos remédio nem vacina, ainda, a arma que nos resta é eliminar o mos-

Arquivo Wikipédia
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quito”, avaliou o ministro.
Marcelo Castro convocou a população
a separar um dia da semana para inspecionar suas casas em busca dos focos de Aedes
aegypti. “Nós estamos pedindo o sábado
da faxina: um dia determinado da semana,
seja sábado, domingo ou qualquer dia. Mas
que seja escolhido um dia para cada pessoa
fazer a inspeção na sua residência para eliminar os criadouros do mosquito. Quanto
tempo se gasta nisso? Em média, 15 minutos”, finalizou

Ariosto Holanda
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Ronaldo Fonseca

Eros Biondini
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Hugo Leal declara apoio a guardas municipais

O líder do Pros, deputado Hugo
Leal (RJ) recebeu, na segunda-feira
(29), representantes da Frente Pró

Guardas Municipais do Estado do
Rio de Janeiro. No encontro, foram
discutidos os diversos projetos de
lei que tramitam no Congresso Nacional, os quais envolvem reivindicações da categoria.
Entre as reivindicações está a
luta por maior autonomia quanto
à atuação desses profissionais na
segurança pública municipal. Hugo
Leal declarou apoio à reivindicação
do movimento e defendeu maior in-

tegração das guardas municipais de
todo o País com os demais órgãos
de segurança pública.
Segundo o parlamentar, há
exemplos de integração em outros
segmentos, como os setores da saúde e da educação, em que os profissionais atuam de forma integrada.
Hugo Leal prometeu levar o debate até o Plenário da Casa, priorizando, ainda, as reivindicações locais dos guardas municipais.
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Câmara dos Deputados/ Gustavo Lima

Ronaldo Fonseca destaca movimentos
sociais em discussão sobre terrorismo
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O deputado Ronaldo Fonseca (ProsDF) votou pela rejeição, na quarta-feira
(24), no Plenário da Câmara dos Deputados, do substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei 2016/15, do Poder Executivo, que
tipifica o crime de terrorismo.
Após discussões calorosas no Plenário
Ulysses Guimarães, os deputados rejeitaram o substitutivo do Senado ao projeto,
mantendo o texto aprovado no ano anterior pela Câmara. O projeto foi enviado à
sanção presidencial.
Fonseca criticou o texto do Senado,
principalmente quanto à exclusão do artigo pelos senadores que evitava o enquadramento como ato terrorista de violência praticada no âmbito de movimentos
sociais. Ele recomendou a manutenção
do texto da Câmara por deixar mais clara
a divisão das tipificações penais relativas
ao terrorismo, seus atos preparatórios e
financiamento.
“O relator na Câmara dos Deputados

conseguiu, de forma inteligente, mostrar
para nós, parlamentares, o que são verdadeiramente os movimentos sociais, dizendo, sem prejuízo da tipificação penal
prevista em lei, o que caracteriza o terrorismo,” disse Ronaldo Fonseca ao destacar
ainda que, pelo substitutivo do Senado,
qualquer pessoa que adentre o País e faça
parte de movimentos sociais poderia ser
enquadrado na definição de terrorista.
Ainda de acordo com Ronaldo Fonseca, pessoas se organizam em movimentos cujo propósito se afasta dos anseios
sociais inerentes às organizações civis
organizadas. Nesse contexto, o deputado entende que é importante uma definição clara que separe atos criminosos e
sociais.
Quanto ao texto aprovado pela Câmara, o parlamentar entende que a proposta
avançou. “Eu entendo que o projeto da
Câmara é bom, mas ainda não chegamos
ao ponto imaginado por mim, diante da-

Comissão do Senado aprova projeto
que cria Dia Nacional do Psicólogo
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal aprovou, na terça-feira (1º), o Projeto de
Lei 1689/15, do deputado Dr. Jorge Silva (Pros-ES), que
institui o Dia Nacional do Psicólogo, a ser celebrado em
27 de agosto.
A data escolhida celebra o dia no qual foi sancionada pelo então presidente João Goulart a Lei 4.119, em
1962, que regulamentou a profissão de psicólogo.
“A oficialização dessa data poderá ser útil para a sociedade no sentido de reconhecer, ainda mais, o trabalho desses profissionais e as suas áreas de atuação. Ao
todo, são mais de 250 mil profissionais representando a
categoria no País”, disse Dr. Jorge.
A proposta, que tramita em regime de urgência no
PLC 211/15, segue agora para análise do Plenário do Senado.
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quilo que a legislação brasileira necessita,
no momento em que vivemos. A verdade,
é que precisamos modernizar a nossa legislação”, ressaltou.
Movimentos sociais
Para deixar claro que não deverão ser
enquadrados como terrorismo os protestos de grupos sociais, que às vezes podem
ser violentos, como os dos movimentos
de trabalhadores sem-terra ou os ocorridos em todo o País em junho de 2013, o
texto aprovado na Câmara faz uma ressalva explícita.
Essa exceção inclui a conduta individual ou coletiva nas manifestações políticas, nos movimentos sociais, sindicais,
religiosos ou de classe profissional se eles
tiverem como objetivo defender direitos,
garantias e liberdades constitucionais. Entretanto, esses atos violentos continuarão
sujeitos aos crimes tipificados no Código
Penal (Decreto-Lei 2.848/40).

Dr. Jorge coordenará reunião da
comissão da BR 101 em São Mateus
O deputado Dr. Jorge Silva (Pros-ES), representando a Comissão Externa de Fiscalização da Concessionária Eco 101 da Câmara
dos Deputados, coordenará, no próximo dia 7 na cidade de São
Mateus (ES), o fórum de discussões sobre a duplicação da BR-101
no trecho que passa pelo estado do Espírito Santo. Atualmente, a
rodovia é administrada pela concessionária Eco 101.
“O objetivo desse fórum será debater com as autoridades e as
comunidades locais a concessão da BR-101. Queremos a máxima
participação dos municípios próximos, para que de fato todas as
dúvidas, questionamentos e sugestões sobre a concessão sejam
apresentados”, disse Dr. Jorge.
Foram convidados para discutir o assunto com os deputados
o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama),
Marilene Ramos, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Luiz Macedo Bastos, o diretor-superintendente da ECO 101, Roberto Paulo Hanke, entre outras
autoridades locais.
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Eros Biondini diz que ampliará sua
atuação no Pros
se momento, diante de um novo cenário e da conjuntura política, o Pros me
acolhe”, disse Biondini. O congressista afirmou ainda que não há
qualquer cenário de separatismo
político. “Quero subir nesta tribuna com um sentimento de gratidão, mais uma vez, para dizer ao
PTB que jamais me esquecerei do
carinho depositado, jamais estarei
afastado ou separado”, afirmou o
deputado.
Em cerimônia na tarde de hoje,
às 14h, na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, Eros Biondini assumirá a presidência estadual do
Pros em Minas Gerais. Ainda de acordo
com o parlamentar, será lançada a sua
pré-candidatura à prefeitura de Belo
Horizonte (MG).

lhista Brasileiro (PTB), no qual permaneceu por sete anos.
“Novos desafios nos aparecem; novas missões a nós são confiadas. E nes-

deputado Eros Biondini

Eros Biondini nasceu em Belo Horizonte (MG) em 1971. É formado em
medicina veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É
membro da Renovação Carismática
Católica (RCC) e fundador da Missão
Mundo Novo. Atua na evangelização
há 25 anos junto a movimentos católicos. É idealizador do “Cristo é o Show”,
um dos maiores eventos cristãos do
País e do programa “Mais Brasil, da TV
Canção Nova”, em que foi apresentador por três anos.
Em 2006, eleito com quase 70 mil
votos, tornando-se deputado estadual
pelo estado de Minas Gerais. Em seu
mandato estadual foi vice-presidente de duas importantes comissões na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG): de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo; e de Participação Popular.
O parlamentar é pós-graduado
em Poder Legislativo pela Escola do
Legislativo da ALMG e PUC-MG. Teve
oito leis sancionadas pelo governo de
Minas Gerais e mais de 40 títulos de
utilidade pública, além de ter realizado
inúmeros encaminhamentos nas áreas
jurídica, social e da saúde.
O parlamentar recebeu ainda várias condecorações como as medalhas
da Inconfidência, Santos Dumont, do

Câmara dos Deputados/Gustavo Lima

perfil

à passagem bíblica para iniciar seu discurso de despedida do Partido Traba-

Câmara dos Deputados/ Gilmar Felix

O deputado Eros Biondini (MG)
anunciou, na manhã de hoje (3), no
Plenário da Câmara dos Deputados sua filiação ao Partido Republicano da Ordem Social (Pros).
Representando o estado de Minas Gerais, que o elegeu com
mais de 208 mil votos, em 2011,
Biondini prometeu lutar pela
unificação da bancada na Casa e
ampliar sua atuação legislativa.
“Debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Há um tempo para plantar e há um tempo
para colher. Há um tempo para
nascer e há um tempo para morrer. Há um tempo para guerrear e há
um tempo para abaixar as armas. Há
um tempo para chegar e há um tempo
para partir”, disse Biondini, recorrendo

Presidente Juscelino Kubitschek e da
Ordem do Mérito Legislativo, entre
outras condecorações. O deputado
também atua em parceria com várias
comunidades terapêuticas de recuperação de dependentes químicos no
Brasil, sendo uma referência mineira
na luta contra as drogas, o aborto e a
pedofilia.
Em 2011, Biondini tomou posse
em Brasília como deputado federal,
representando o estado de Minas Gerais, que o elegeu com mais de 208 mil
votos, sendo o que mais recebeu votos
em número de municípios (841). No
ano de 2013, o congressista assumiu a

Secretaria de Esportes e da Juventude
do estado de Minas Gerais. Também
assumiu a Subsecretaria de Políticas
sobre Drogas para a sua pasta.
Na Câmara dos Deputados, Biondini está entre os 10 deputados mineiros
com maior pontuação, segundo dados
do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), que analisa os dados públicos sobre a atuação
de cada deputado. Com forte atuação
em diversos colegiados da Casa, o deputado participa de comissões externas, CPIs e frentes parlamentares. Atualmente, é o terceiro vice-presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor.

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

