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Os lixões representam grave problema
social, diz Toninho Wandscheer

Mais de 3.300 cidades brasileiras
ainda têm aterros não controlados, os
conhecidos lixões. O prazo para que
eles fossem extintos esgotou-se em
agosto de 2014. Estados, municípios
e o Distrito Federal deveriam ter construído aterros sanitários capazes de
gerenciar, adequadamente, os resídu-

os sólidos, mas isso não aconteceu.
Esse é um dos pontos mais polêmicos do plano. Vários projetos em
tramitação na Câmara querem estender esse prazo, como o Projeto de Lei
2289/15, do Senado Federal, que está
aguardando a formação de comissão
especial.
O deputado Toninho Wandscheer
(Pros-PR) membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, é
contrário à prorrogação do prazo. Para
ele, os lixões representam um grave
problema social e ambiental que precisa de solução rápida.
“O Brasil tem uma prática de sempre estabelecer um prazo legal, onde
nós devemos cumprir com a lei, e
quando chega na época de você cobrar de quem não cumpriu a lei, você
prorroga o prazo. Esta é uma atitude
que eu acho que não convém mais
para o nosso país, senão nós nunca vamos conseguir alcançar o objetivo da
lei. Então, temos que começar a punir
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O parlamentar discorda da política de prorrogação dos fins dos lixões

os gestores que não cumpriram para
que nós possamos ter realmente aquilo pelo que nós trabalhamos, elaboramos, votamos e aprovamos as leis”, disse Wandscheer
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Líder do Pros quer debate amplo sobre
reforma da Previdência
O novo líder do Pros, deputado Eros
Biondini (MG), apoia a urgência da reforma da Previdência, mas disse que a
discussão com a sociedade deve ser ampliada pelo Congresso, sob o risco de prejudicar direitos adquiridos e pessoas mais
vulneráveis.
Ao se referir à reforma política, Biondini disse que mais importante é “trabalhar
para que a conduta política recupere a
credibilidade diante da opinião pública”.
Ele reforçou o papel da operação Lava
Jato em “separar o joio do trigo” no am-

biente político.
A escolha foi feita por aclamação,
sem necessidade de eleição. Eros Biondini tem 45 anos, é músico e médico veterinário. Em 2016, o parlamentar foi agraciado com o prêmio de
Melhor Parlamentar de Minas Gerais.
Em seu segundo mandato, Eros Biondini
assumi a liderança do Pros na Câmara e
segue representando o partido em importantes decisões no Plenário, cujo caminho, muitas vezes, é indicado pelo líder
p.4
da Bancada.
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O deputado Eros Biondini (MG) considera 2017 um ano vital para a retomada do
crescimento

Ronaldo Fonseca comemora ampliação da
Polícia Civil

O deputado Ronaldo Fonseca
(Pros-DF) comemorou a inauguração,
na última terça-feira (7), da nova sede
do Instituto de Identificação da Polícia
Civil do Distrito Federal. Uma emenda
do parlamentar de R$ 700 mil foi destinada para a compra de equipamentos
e obras do prédio do instituto. A verba
destinada pelo parlamentar ajudou na
construção de um novo laboratório tecnológico para o auxílio no atendimento
às demandas do setor de criminalista
da polícia.
“Agora com a nova sede e os novos

equipamentos, os agentes de polícia
terão melhores condições de trabalho.
O índice de elucidação de crimes em
Brasília vai aumentar, e, certamente,
haverá uma maior demanda de mãode-obra. Assim, a iniciativa pode gerar
emprego, na medida em que abre uma
porta para que os concursados sejam
convocados”, argumentou Fonseca.
A convocação de novos servidores,
entre eles delegados, papiloscopistas e
médicos-legistas, já foi sinalizada pelo
Governo do Distrito Federal na ocasião
da inauguração da nova sede.

Wilson Dias\Agência Brasil

Fim dos lixões
Senado
A proposta do Senado estabelece novos prazos para o fim dos lixões, que vão de
julho de 2018 a julho de 2021, conforme o
tamanho da população.
Capitais de estados e municípios integrantes de região metropolitana, terão até
31 de julho de 2018. Já os municípios com

Roberto Castro/ GDF

Divulgação/Pros

2

população inferior a 50 mil pessoas teriam
até 2021 para regularizar a sua situação. O
projeto também amplia os prazos para elaboração dos planos estaduais de resíduos
sólidos.
Atualmente, o maior lixão da América
Latina está localizado na capital do Brasil, a
apenas 15 km do centro do governo federal. É o conhecido Lixão da Estrutural.
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Felipe Bornier destaca aprovação da Reforma
do Ensino Médio no Senado
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O Plenário do Senado aprovou na quarta-feira (8) a Medida Provisória da Reforma
do Ensino Médio, que separa disciplinas
segundo áreas do conhecimento e implementa o ensino integral no País.
O relator da matéria, senador Pedro
Chaves (PSC-MS), acatou parcialmente a
emenda do deputado Felipe Bornier (ProsRJ) que reincluía a educação física como
componente curricular obrigatório nos ensinos infantil, fundamental e médio.
“A prática esportiva é fundamental na
educação das nossas crianças e jovens,
além de ajudar na formação do caráter é
importante no combate à obesidade infantil, que é uma realidade no Brasil. Retirar a
rotina esportiva de crianças e adolescentes
é um erro. Precisamos dar condições para
que os alunos possam se desenvolver em
todos os aspectos e o esporte é fundamental nesse processo”, destacou o deputado.
Com a aprovação da emenda, a Base
Nacional Comum Curricular referente ao
ensino médio incluirá obrigatoriamente
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O parlamentar foi autor da emenda que exigia o retorno da obrigatoriedade da
educação física na grade curricular

estudos e práticas de educação física, arte,
sociologia e filosofia.
Dentre outras alterações, o texto aprovado aumenta a carga horária das atuais
800 horas anuais para 1.000 horas e divide
o currículo entre conteúdo comum e assuntos específicos de uma das áreas que

o aluno deverá escolher (linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica).
Foram 43 votos favoráveis e 13 votos
contrários ao Projeto de Lei de Conversão
(PLV) 34/2016. A matéria segue agora para
sanção presidencial.

Odorico Monteiro comenta atuação da
Bancada do Ceará para 2017

Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Reeleito coordenador adjunto, Odorico Monteiro diz que Bancada é canal
permanente de diálogo junto ao Governo Federal

Durante a reunião de instalação e eleição de seus membros, o deputado Odorico
Monteiro falou sobre o papel da Bancada
do Ceará como canal permanente de diálogo junto ao governo federal. “É um momento muito delicado. O país atravessa
um período de graves crises (econômica,
política e institucional). O nosso estado
vive, praticamente, o 5º ano consecutivo
de seca. Acredito que o grande papel da
coordenação da bancada do Ceará, seja a
construção de um tripé que envolve a arti-

culação da bancada com o governo federal,
com o governo estadual e a articulação de
seus próprios membros em prol de melhorias, das obras estruturantes e das agendas
emergenciais”, disse Odorico.
O parlamentar enfatizou ainda a importância da sincronia e da capacidade de
diálogo em todas as esferas, cujo principal
atuação está na aprovação dos projetos
importante para o estado do Ceará. “Uma
de nossas prioridades é, sem dúvidas, a
segurança hídrica. Alguns projetos como
a transposição do São Francisco, a construção da barragem de fronteira, na região de
Crateús, a construção de outras grandes
barragens na região de Santa Quitéria e a
duplicação do Arneiroz 2, são estratégicos.
Pode ser que precisemos, inclusive, fazer a
dessalinização da água do mar para abastecer nossa capital. São obras que precisam
da união e da força dos membros da bancada para sejam priorizadas e concluídas o
quanto antes”, enfatizou Odorico.
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Transnordestina
No Ceará, são 526 Km de ferrovia entre
o município de Missão Velha até o Porto
do Pecém. A obra emprega mais de 3,5
mil pessoas, direta ou indiretamente e foi o
trecho que mais avançou entre os três estados, com aproximadamente 55% de execução. A união das três bancadas (Ceará, Piauí
e Pernambuco) já mostrou sua força no ano
passado quando conseguiram alocar quase 200 milhões para dar continuidade ao
projeto.
Eleitos
A reunião da Bancada, na quarta-feira (8), elegeu os coordenadores em 2017.
Foram eleitos, por unanimidade, os deputados Cabo Sabino, coordenador, Odorico
Monteiro e José Airton Cirilo, coordenadores adjuntos. Estiveram presentes os deputados Adail Carneiro, Chico Lopes, Danilo
Forte, Maedo, Moses Rodrigues, Raimundo
Gomes de Matos, Ronaldo Martins, Vaidon
Oliveira e Vitor Valim.
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Confira entrevista completa com o deputado Eros Biondini, eleito por aclamação
líder da Bancada do Pros na Câmara.
Quais as prioridades legislativas do
partido para 2017?
Consideramos um ano vital para a retomada do crescimento, o País precisa voltar
a gerar empregos. Isso tem de ser o norte
de todo o parlamentar e, na nossa bancada,
não será diferente. Temos um grande desafio que é dar estabilidade aos trabalhos da
Casa e contribuir para a estabilidade política
do País. Com isso, daremos nossa contribuição para o crescimento da economia que
vai impactar em todas as áreas de crise.
Como avalia a pauta de votações
proposta pelo Executivo, sobretudo a
reforma da Previdência?
Nós temos matérias importantes a serem debatidas, não tem como fugir de pautas que são de reformas, porém temos de
ouvir mais do que nunca a população, temos de ecoar cada vez mais o pensamento
do povo brasileiro aqui na Casa. A reforma
da Previdência, por exemplo, deveria ser
um tema que partisse do Poder Legislativo, que partisse de uma discussão aqui na
Casa. Nesse debate, nós temos de zelar pela
preservação dos direitos daqueles que são
os mais afetados e dos que já adquiriram o

direito de aposentadoria. Olhando
com carinho os pensionistas e os
aposentados e cuidando para que
uma reforma dessa magnitude não
venha prejudicar aqueles que são
mais vulneráveis.
Como o senhor avalia as polêmicas em torno das reformas trabalhista e tributária?
O partido tem como bandeira
essa questão da defesa do trabalhador, do aumento das vagas de emprego, da geração de renda. O aumento da carga tributária é uma luta
constante do Pros, que combate a elevação
da carga tributária frente ao Produto Interno Bruto (PIB). Queremos discutir essas matérias sempre em benefício da população.
Quais projetos que tramitam na Câmara o partido vai priorizar neste ano?
Além do que já vem sendo discutido,
que são matérias que deságuam na retomada do crescimento econômico. Temos
uma pauta proativa sobre meio ambiente,
energia limpa. Queremos discutir esse assunto porque impacta as outras políticas
e agora, mais do que nunca, devemos ter
essa visão porque o Brasil é um dos países
com maior potencial em energia renovável, que está sendo pouco explorado e, até
mesmo, prejudicado pela má conduta de
agentes políticos.
O senhor acredita que a reforma política pode avançar no contexto da crise
política e da operação Lava Jato?
Antes da reforma política, temos de
trabalhar para que a conduta política recupere a credibilidade diante da opinião pública, então é muito importante a operação
Lava Jato, é muito importante separarmos
o joio do trigo, é muito importante nós,
representantes do povo, reconquistarmos
sua confiança. Quando o povo retoma a

credibilidade em relação ao Parlamento,
então automaticamente se devolve a dignidade do político e, aí sim, podemos avançar
para uma pauta de reforma política e reforma eleitoral. Mas, o mais urgente é darmos
seguimento à operação Lava Jato e permitir que todas as investigações cheguem a
um fim para que possamos depurar esse
ambiente político, que precisa ser transparente e valorizado devido a sua conduta e
postura.

mês de reunião com o ministro da Casa
Civil, Eliseu Padilha, cuja pauta era a construção do Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas no país (MR-TRC).
“O texto, que está em fase final de
confecção, trará grande contribuição para
o fortalecimento das Empresas e Autônomos, proporcionando segurança jurídica,
abrangendo a reforma trabalhista do Setor de Transportes, segurança viária, atri-

buição de responsabilidades, renovação
de frota, melhorias no transporte internacional e no transporte de produtos perigosos”, explicou Wandscheer, que preside
comissão especial na Câmara que trata da
regulamentação do transporte de cargas.
A reunião também teve a participação
do deputado federal Nelson Marquezelli
(PTB) e da deputada Christiane de Souza
Yared.

Ato contra o aborto
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Reforma da Previdência deve ser debatida
com população, defende líder do PROS

O líder do Pros na Câmara, deputado Eros Biondini (Pros-MG), participou
na quarta- feira (15) da manifestação
“Todos os poderes pela vida”. O ato
ocorrereu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa foi do
movimento “Brasil sem Aborto” e faz
parte de uma série de agendas contra a legalização do aborto no Brasil.
No ano passado, Eros Biondini participou da organização do ato contrário
ao aborto, o qual reuniu vários parlamentares no Salão Verde da Câmara.
Ao julgar a prisão de pessoas presas em
flagrante em uma clínica de aborto, uma
turma do Tribunal aprovou o voto do
ministro Luís Roberto Barroso, em que
o magistrado afirma que o aborto nos
três primeiros meses protege a mulher.

Assessoria do Parlamentar

Em reunião ministerial, Wandscheer cobra
implementação de Marco Regulatório

O deputado federal Toninho Wandscheer (Pros-PR) participou no início do
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