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Deputado Vaidon Oliveira passa a integrar
a Bancada do PROS na Câmara
Eleito pelo estado do Ceará, o deputado recebe as boas-vindas
da Bancada Federal
O deputado federal eleito pelo Ceará,
Vaidon Oliveira, acaba de se filiar ao Partido
Republicano da Ordem Social (PROS). Vaidon já foi vereador de Fortaleza e conquistou a suplência nas últimas eleições. Neste
ano de 2017, ele assumiu o mandato de deputado na Câmara Federal.
Oficialmente, a Secretaria-Geral da Mesa
já divulgou a nova condição do parlamentar, que recebeu na última semana as boasvindas da Bancada Federal do PROS na
Casa. Vaidon chega ao PROS para fortalecer
a legenda no estado do Ceará e somar aos
trabalhos da Bancada.

“Mandato significa mãos dadas. Conscientes disso, procuramos agir sempre de
mãos unidas com aqueles que oferecem o
melhor de si para o êxito de nossas ações.
Foi de maneira coletiva, a partir de uma
avaliação minuciosa do horizonte político
que se desenha para 2018, que tomamos a
decisão de assumir o comando municipal
do PROS. Continuaremos com a mesma
postura de humildade, transparência
e intenso trabalho em favor da
população cearense. Isso é
o que importa”, disse o
parlamentar.
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Toninho Wandscheer articula
aprovação de R$ 49,5 mi para trecho
Cascavel-Guaíra (BR 163)
Wandscheer, coordenador da Bancada do Paraná,
p.5
agradeceu o empenho dos parlamentare

Deputados do PROS concorrem ao prêmio
Congresso em Foco 2017
A premiação exclui congressistas que respondem a ações ou inquéritos criminais
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Ronaldo Fonseca está entre os parlamentares mais
influentes do Congresso
O deputado é apontado como parlamentar em “ascensão” pelo DIAP
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Parlamentares repudiam rejeição pelo
governo brasileiro de recomendação
sobre família

Assessoria do parlamentar

O deputado Eros Biondini (Pros-MG) e outros parlamentares assinaram o manifesto

O Brasil rejeitou recomendação do Vaticano que pedia a proteção dos nascituros
e da “família formada por marido e mulher”,
parte da Revisão Periódica Universal do
Conselho de Direitos Humanos da ONU.
Na terça-feira (12), representantes das
Frentes Parlamentares Católica e Evangé-

lica da Câmara dos Deputados reagiram
ao posicionamento adotado pelo governo
brasileiro e muito menos explicado pelo
Itamaraty.
“Por meio de um manifesto, iremos entregar uma carta de repúdio a tal posicionamento do nosso governo em desfavor

da família na ONU. Entregaremos diretamente ao presidente da República, Michel
Temer”, afirmou o deputado Eros Biondini,
integrante da Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana e líder do PROS
na Câmara.
Em relatório divulgado na segunda-feira (11), o governo brasileiro reagiu às recomendações feitas por países membros da
ONU em sua revisão sobre direitos humanos, realizada a cada quatro anos e meio. O
país aceitou todas, exceto quatro das 246
recomendações.
A do Vaticano, não acatada pelo governo brasileiro, era: “Continuar a proteger a
família natural e o casamento, formado por
marido e mulher, como a unidade fundamental da sociedade, e também os nascituros”.
Com informações da Folha.

Deputados federais do PROS são indicados ao
prêmio Congresso em Foco 2017
A premiação exclui da lista os congressistas que respondem a
ações ou inquéritos criminais
miação, em 19 de outubro.
Atualmente, a Bancada do
PROS na Câmara é formada pelos
deputados federais Eros Biondini (MG), líder do partido, Felipe
Bornier (RJ), Ronaldo Fonseca
(DF), Toninho Wandscheer (PR),
Vaidon Oliveira (CE) e Weliton
Prado (MG).

Divulgação/Pros

De acordo com os organizadores da 10ª edição do prêmio
Congresso em Foco 2017, os objetivos são valorizar os melhores
parlamentares, estimular a população a acompanhar o desempenho dos eleitos e enfrentar as
tentativas de desqualificação da
política e da democracia.
A premiação exclui da lista os
congressistas que respondem a
ações ou inquéritos criminais no
Supremo Tribunal Federal (STF).
A votação se estenderá até o
dia 30 de setembro. Os vencedores em todas as categorias serão
conhecidos na cerimônia de pre-

congressoemfoco.uol.com.br

Para escolher o
seu congressista e
participar da
votação acesse o
link ao lado.

expediente
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Email: comunicacao.lidpros@camara.leg.br
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Fotográfo: André Abrahão
Diagramador: Jefferson Santos
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twitter.com/LiderancaPROS
flickr.com/prosnacamara

Leia nosso informativo
no seu celular
Para acessar o informativo
da Liderança do PROS no
seu smartphone, instale
um leitor de QR Code e fotografe a imagem ao lado.
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Ronaldo Fonseca está entre os parlamentares
mais influentes do Congresso
Divulgação/Pros

Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Ronaldo
Fonseca é um parlamentar em “ascensão”

De acordo com a 24ª edição do estudo
divulgado pelo DIAP, que conta com publicação anual deste 1994, a pesquisa foi
dividida em dois grupos. O primeiro, dos
“cabeças” do Congresso Nacional, estão os
100 parlamentares que são protagonistas
do processo legislativo. No outro, dos parlamentares em “ascensão”, estão os que,
mesmo não fazendo parte do grupo dos
100 mais influentes, estão em plena ascensão.

O ranking coloca o deputado Ronaldo
Fonseca (Pros-DF) na lista de parlamentares em ascensão pelo Distrito Federal. “Enfim, é o parlamentar que, isoladamente ou
em conjunto com outras forças, é capaz de
criar seu papel e o contexto para desempenhá-lo”, diz o relatório que acompanha
o ranking do DIAP.
Os “cabeças” do Congresso Nacional
são, na definição do DIAP, aqueles parlamentares que “conseguem se diferenciar

Ronaldo Fonseca defende
federalização da segurança
pública do DF

dos demais pelo exercício de todas ou
algumas das qualidades e habilidades”
apontadas pelo levantamento. Entre os
atributos que caracterizam um protagonista do processo legislativo, o DIAP destaca a capacidade de conduzir debates,
negociações, votações, articulações e formulações políticas e legislativas.
Em seu anexo, o estudo detalha ainda
o ranking dos parlamentares em ascensão, do qual o deputado Ronaldo Fonseca
faz parte. “Entende-se por parlamentar em
“ascensão” aquele deputado ou senador
que vem recebendo missões partidárias,
políticas ou institucionais e se desincumbindo bem delas. Estão também nessa
categoria os parlamentares que têm buscado abrir canais de interlocução, criando
seus próprios espaços e se credenciando
para o exercício de lideranças formais
ou informais no âmbito do Parlamento”,
aponta o DIAP.
A pesquisa inclui apenas os parlamentares que estavam no efetivo exercício do
mandato no período de avaliação, correspondente ao período de fevereiro a julho
de 2017. Entre os 100 parlamentares que
comandam o processo decisório no Congresso, 60 são deputados e 40 são senadores.

Proposta beneficia polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros do DF
A Câmara dos Deputados analisa a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
336/17, que passa a reconhecer a federalização das polícias Civil e Militar e do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal. A proposta altera dispositivos constitucionais
em que passa à União a competência privativa para legislar sobre essas categorias.
Na Comissão de Constituição e Justiça,
a proposta aguarda análise de admissibilidade antes de o colegiado criar comissão
especial onde tramitará a proposta até
que seja aprovada e enviada para votação,

em dois turnos, pelo Plenário da Câmara.
Serão necessários 3/5, em cada turno, dos
votos dos parlamentares em votação nominal.q
O deputado Ronaldo Fonseca (ProsDF) interviu na votação de retirada de pauta da matéria para defender as mudanças
propostas pela PEC.
“Isso aqui não fere a autonomia do
Distrito Federal, até porque quem paga
é a União. O pagamento já está fixado
pelo Fundo Constitucional repassado
anualmente para a segurança pública
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pela União. Essa PEC deve permanecer
na pauta, por isso, o Pros vota não”, disse
o parlamentar, membro permanente do
colegiado.
Após a intervenção de Ronaldo Fonseca, a Ordem do Dia foi iniciada, interrompendo a votação da retirada de pauta.
A análise da admissibilidade da matéria poderá ser analisada já na próxima
semana. Caso seja aprovada, a CCJ enviará
a matéria para análise de comissão especial criada especificamente para analisar o
mérito da proposta.
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Deputado Felipe Bornier apresenta emenda
à Reforma Política em defesa das pessoas
com deficiência
Divulgação/Pros

O parlamentar defende um percentual mínimo nas eleições

O deputado federal Felipe Bornier
(Pros-RJ) apresentou nesta semana emenda que garante reserva nas eleições para a
participação de pessoas com deficiência.
“Os cidadãos e cidadãs com deficiência podem contribuir para a constituição
de um parlamento que congregue a diversidade da população brasileira, dando
voz a pleitos específicos das pessoas que
possuem algum grau de deficiência”, disse Felipe Bornier.
A emenda apresentada modifica a Lei das Eleições (9504/97)
para obrigar partido ou coligação
a reservar, no mínimo, 5% das vagas para candidatos com deficiência. A regra, caso aprovada, valerá
para candidatos à Câmara dos Deputados, à Câmara Legislativa, às Assembleias
Legislativas e às Câmaras Municipais.
A emenda de Felipe Bornier poderá
ser analisada juntamente com os demais
pedidos de alteração do sistema eleitoral na próxima semana pelo Plenário da
Casa.
“A proposta insere-se no contexto de
proteção da dignidade humana e tem por
objetivo reduzir as desigualdades sociais,
além de conferir isonomia a um grupo subestimado das decisões parlamentares”,

complementou Felipe Bornier.
Dados
Segundo dados da última Pesquisa
Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério
da Saúde em 2015, 6,2% da população
brasileira têm algum tipo de deficiência.

PROS Mais Especial
O deputado Felipe Bornier lembra
ainda que a proposta deve ser estendida
não só no contexto das eleições, como
também nas ações afirmativas e de inclusão dos partidos políticos, a exemplo do
projeto PROS Mais Especial, lançado em
2016.
O projeto, inspirado na boa prática de
Nova Iguaçu, município do Rio de Janeiro,
foi apoiado por Felipe Bornier à época em
que estava à frente da Segunda-Secretaria da Câmara.

“O núcleo do PROS Mais Especial abraça essa causa, especialmente com o objetivo de discutir novas formas de inclusão
e incentivo à participação das pessoas
com deficiência nas discussões políticas
e sociais. A importância disso é levar o
debate da inclusão aos estados e municípios, formando uma verdadeira corrente
pela acessibilidade no País”, ressaltou Felipe Bornier.
Reformas
Nos últimos meses, a Câmara dos Deputados trabalhou com
duas comissões especiais sobre
a Reforma Política. Uma delas foi
a Comissão Especial destinada a
apresentar propostas com relação às matérias infraconstitucionais da reforma.
A outra, foi a Comissão Especial que
analisou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 77/03, que altera o sistema
para eleição de deputados e vereadores
e cria um fundo público para o financiamento das eleições.
Agora, as matérias constam da pauta
do Plenário da Câmara e seguem para votação. No caso da PEC, serão necessários
308 votos (2/3) dos deputados, em dois
turnos de votação.
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Toninho Wandscheer articula aprovação de
R$ 49,5 mi para trecho Cascavel-Guaíra (BR 163)
Divulgação/Pros

Wandscheer diz que a próxima ação é inclusão da proposta na
pauta do Congresso Nacional

Deputado Toninho Wandscheer (Pros), centro, acompanhando da vice-Governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP), e do deputado Enio Verri (PT), em reunião da Bancada paranaense na Câmara.

Na última reunião técnica da Comissão
Mista de Orçamento (CMO) na terça-feira (12), Wandscheer (Pros- última reunião
técnica da Comissão Mista de Orçamento
(CMO) na terça-feira (12), Wandscheer (Pros-

PR), representante da Bancada do Pros no
colegiado, solicitou a inclusão na pauta do
crédito da suplementação orçamentária
de R$ 49,5 mi para adequação do trecho
rodoviário Cascavel-Guaíra, na BR 163, no

estado do Paraná.
“Fizemos um apelo aos presidentes da
CMO e do Senado Federal para que a próxima sessão conjunta do Congresso analise a
matéria. É urgente, necessário e atenderá a
demanda da Bancada paranaense na Casa”,
disse.
Desde o início do ano, explica Wandscheer, a Bancada paranaense participou de
reuniões técnicas no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil com intuito
de conseguir dinheiro suficiente para a
continuidade das obras da rodovia.
“O trecho dessa rodovia é de fundamental importância para o nosso estado,
como também para todo o Brasil, já que a
região é responsável por boa parte do escoamento da produção agrícola do país. A
obra parada, significaria um prejuízo incalculável para a receita do estado do Paraná,
atingindo, ainda, milhares de trabalhadores
e moradores que dependem da infraestrutura da rodovia”, disse o parlamentar.

Comissão do Marco Regulatório do Transporte
Rodoviário pede prazo para conclusão dos trabalhos
O deputado federal Toninho Wandscheer (Pros-PR), presidente da Comissão Especial do Projeto de Lei 4860/16, que institui
normas para regulação do Transporte Rodoviário de Cargas (Marco Regulatório), informou que a comissão precisará de um prazo
maior para analisar as sugestões e as medidas técnicas recebidas ao relatório, visando
o aperfeiçoamento do setor de transporte
de cargas no país.
Wandscheer conduziu, junto ao colegiado, diversas reuniões em que foi cobrada uma ação conjunta na construção do
Marco Regulatório. Nos últimos meses de
articulação, o parlamentar se reuniu com
ministros de Estado, em que solicitou apoio
às questões do transporte de cargas do País,
a Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), representantes da Associação Nacional do Transporte de Carga e Logística, a
Confederação Nacional dos Transportadores
Autônomos (CNTA), a Federação Interestadual das Empresas de Transportes de Cargas

(Fenatac), entre outros.
“É preciso destacar a contribuição da
categoria para o crescimento do projeto.
Precisamos de uma legislação que traga segurança jurídica, com responsabilidade, e,
sobretudo, que aumente a segurança viária e
preserve vidas. Por isso, todos os envolvidos
precisam ser ouvidos. Recebemos 46 propostas de diversas instituições e segmentos,
dos representantes da sociedade civil organizada e de membros da comissão. O relator
da comissão, deputado Nelson Marquezelli
(PTB), apresentará o texto substitutivo dentro de alguns dias”, informou Wandscheer.
O Marco Regulatório promete trazer
grande contribuição para o fortalecimento
das Empresas e Autônomos, proporcionando segurança jurídica, abrangendo a
reforma trabalhista do setor de transportes,
segurança viária, atribuição de responsabilidades, renovação de frota, melhorias no
transporte internacional e no transporte de
produtos perigosos.
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Divulgação/Pros

Os debates também apontam para mudanças no Transporte Internacional de Cargas

Transporte Internacional
Além disso, a comissão tem debatido
com o setor o Transporte Internacional de
Cargas (TRIC). “As aduanas não funcionam,
os veículos ficam parados muitos dias, a carga estragando, o motorista sem local para
ficar. Queremos melhorar as condições dos
empregados, motoristas autônomos e empresas, sem defender interesses isolados,
mas que sejam boas para o país - trânsito e
trabalho seguro nas estradas brasileiras”, finalizou Wandscheer.
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Deputado federal Weliton Prado defende divisão
equilibrada de recursos tributários no País
A Câmara dos Deputados
foi palco do evento de lançamento na terça-feira (12)
da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Equilíbrio
do Federalismo
Fiscal
Brasileiro.
O deputado Weliton Prado
(Pros-MG)
participou do
lançamento e
apoiou a
frente parl a m e n t a r,
de iniciativa
da Federação

Nacional do Fisco Estadual e Distrital
(Fenafisco).
Na opinião do parlamentar, o reequilíbrio fiscal dos entes federativos
é um possível caminho para ajudar,
economicamente, os municípios que
arcam com uma grande parcela das
competências constitucionais.
“Sempre defendi a urgência na
revisão do Pacto Federativo brasileiro. Os municípios vivem uma grave
crise, precisam dar respostas rápidas
à população em áreas que são de
competência do Estado e da União”,
afirmou.
Na visão da Fenafisco, há assimetria entre o volume de tributos destinados e as competências sociais que
os municípios têm com a sociedade.
“É preciso que tenha um novo
pacto entre as receitas para que o

estado brasileiro possa servir à sociedade de modo equilibrado. É necessário repensar essa partilha”, diz
o presidente da Fenafisco, Charles
Alcantara.
Para Weliton Prado é preciso uma
maior contrapartida do governo. “Os
municípios brasileiros estão assumindo cada vez mais competências
na execução de medidas para a população, mas sem qualquer contrapartida financeira da União”, explicou.
A frente parlamentar contou com
a adesão, até o momento, de 230
parlamentares, entre deputados e
senadores e deverá constar da lista
oficial do Congresso Nacional nos
próximos dias.
Com informações da Fenafisco.

Comissão aprova requerimento do deputado Weliton
Prado para discutir crise hídrica em Paracatu (MG)
O município no noroeste de Minas Gerais sofre com o desabastecimento de água
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou na terçafeira (5) o Requerimento 185/15, de
autoria do deputado Weliton Prado
(Pros-MG), para discutir a crise hídrica
no município mineiro de Paracatu.
“Lamentavelmente, a população
de Paracatu está sofrendo com a má
gestão dos recursos hídricos. A falta de água em Paracatu está ficando
cada vez mais grave e preocupante”,
ressaltou o autor do requerimento.
Proteção das bacias
O parlamentar critica o descumprimento pela Copasa, empresa estadual responsável pelo abastecimento
da região, da Lei 11.445/17 (Política
Nacional de Saneamento Básico), que
determina a exigência de plano de saneamento básico durante o contrato
de prestação de serviço público.
Uma Ação Civil Pública proposta

pelo Ministério Público de Minas Gerais visa a regularização de áreas de
proteção ambiental responsáveis pelo
abastecimento da região. De acordo
com a lei federal, plano de saneamento básico deverá ser compatível com
os planos das bacias hidrográficas em
que estiverem inseridos.
Por meio da medida, a ação do
MPMG busca a proteção da Área de
Proteção Especial dos Mananciais do
Córrego Espalha e do Ribeirão Santa
Isabel, responsável pelo abastecimento do município de Paracatu.
“Os consumidores não podem ser
penalizados com mais um abuso provocado pela má gestão dos recursos
hídricos no município”, disse Prado.
Audiência conjunta
O requerimento aprovado do deputado Weliton Prado é um pedido de
audiência pública conjunta com a Comissão Externa que analisa a Situação

Divulgação/Pros

Divulgação/Pros

No lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Equilíbrio do
Federalismo Fiscal Brasileiro

Hídrica dos Municípios de Minas Gerais. A deputada Raquel Muniz (PSDMG) também assinou o pedido.
prosnacamara.org.br

Veja a lista dos
convidados
para a audiência
pública.

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

