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PROS dobra Bancada com novas filiações
vites que recebi para abrir oportunidade para um
ou outro interessado em compor a nossa grande
família. O nosso objetivo é crescer, mas seguir com
qualidade, respeitando os valores defendidos pelos
PROS mas, acima de tudo, as necessidades da nossa sociedade. Portanto, o partido cresceu até onde
queríamos que crescesse, para podermos alcançar
objetivos futuros ainda maiores para o País”, disse
Euripedes Junior.

Confira
Confira como foi a semana do PROS na Câmara
dos Deputados.
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Euripedes Junior - Presidente do PROS

O PROS foi um dos partidos que mais cresceu
na Câmara dos Deputados durante o período da
janela de troca partidária, ganhando destaque ao
atrair diversas lideranças nacionais para os quadros
do partido.
Com a chegada das deputadas federais Clarissa
Garotinho (RJ) e Josi Nunes (TO) e dos deputados
federais Vitor Valim (CE) e Jaime Martins (MG), o presidente do partido, Euripedes Junior, ressaltou que
foram muitos pré-candidatos, vereadores e deputados solicitando espaço no PROS.
“Tivemos a sabedoria de entendermos qual a
nossa missão como partido. Não foram poucos con-

Deputado Vitor Valim - CE

Deputado Jaime Martins - MG
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Com quatro legislaturas como deputada
estadual, Josi Nunes, foi a terceira mais votada
para ocupar o cargo de deputada federal pelo

Deputada Josi Nunes - TO

Tocantins. Em seu primeiro discurso compondo a Bancada do PROS na Câmara, Josi Nunes agradeceu o apoio de sua base política e a
receptividade dada pelos membros do partido.
Já a deputada Clarissa Garotinho (RJ) foi recepcionada em seu estado natal pelo deputado
federal e presidente estadual do PROS Rio, Felipe
Bornier, atual líder do PROS na Câmara. Na oportunidade, o ex-ministro do Trabalho e Emprego,
Brizola Neto, filiou-se também ao partido.
Clarissa Garotinho confirmou sua candidatura à Câmara Federal e Brizola Neto, por sua
vez, concorrerá como vice-governador. Durante
o encontro, os partidos iniciaram também um
movimento para o lançamento de candidatos
fortes que deverão disputar cadeiras na Câmara
Federal e na Assembleia Legislativa do Estado
do Rio.
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Assessoria\ Edy Belitardo

Josi Nunes e Clarissa Garotinho destacam
respeito do PROS à independência parlamentar

Deputada Clarissa Garotinho - RJ
Deputado Felipe Bornier - RJ
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Pibid: Programa de Incentivo à Docência é
defendido por Toninho Wandscheer
Bolsas são destinadas a universitários que desejam atuar na rede
pública de ensino após formação e estágio
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mara (CMO) e representando a Bancada do Paraná, destinou para 2018 o valor de R$ 1 bilhão e 500
milhões a serem direcionados para instituições do
ensino superior dos estados e municípios.
“Acreditamos que a valorização dos futuros
professores deve ser tratada com prioridade pelo
ministro, que é sensível a essa temática e, portanto, dará, com toda certeza, o devido encaminhamento a essa proposta apoiada por nossa bancada aqui na Câmara dos Deputados”, finalizou
Toninho Wandscheer.
O Programa
O Pibid, de acordo com portaria do MS, é um
programa que oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se
dediquem ao estágio nas escolas públicas e que,
quando graduados, se comprometam com o
exercício do magistério na rede pública.
A intenção do programa é unir as secretarias
estaduais e municipais de educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas
escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) esteja abaixo da
média nacional.
O deputado federal Toninho Wandscheer
(PROS-PR) encaminhou na quarta-feira (4) ofício
ao Ministério da Saúde para manifestar apoio e
falar sobre a importância do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), em
resposta ao pedido realizado pela Câmara Municipal de Cascavel (PR).
“Acreditamos que a valorização dos futuros
professores deve ser tratada como prioridade,
principalmente por se tratar de programa que
subsidia estudantes de cursos de licenciatura para
que estes aprendam na prática sobre sua graduação”, disse o parlamentar no documento enviado
ao ministro da Saúde, Mendonça Filho.
Nesta semana, a Câmara Municipal de Cascavel solicitou apoio à continuidade do PIBID ao deputado Toninho Wandscheer por meio de ofício
assinado pelo presidente da Casa, Gugu Bueno,
o 1º secretário, Olavo Santos, e mais nove vereadores.
No documento, os vereadores questionam a
emergente política de diminuição de bolsas do
Pibid. “É preocupante a possível extinção deste
importante programa para o nosso município e
principalmente pela atuação das universidades
nas escolas e Cmeis´s, nos mais diversos cursos de

licenciatura, fortalecendo ainda mais os profissionais que atuam nas redes municipal e estadual de
ensino”.
Em resposta aos vereadores, a Bancada do
PROS destacou no ofício encaminhado ao MS
que, sob a representação do deputado Toninho
Wandscheer na Comissão de Orçamento da Câ-

facebook.com/prosnacamara
E não ficou só no discurso. O Deputado Toninho Wandscheer encaminhou
ofício ao Ministério da Educação - MEC
para que o Pibid, programa que forma
e incentiva estudantes de licenciatura a
atuarem na rede pública, possa continuar
recebendo aporte do Governo Federal.
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Crescimento do PROS na Câmara dos Deputados
vira destaque nacional
O partido foi citado com umas das siglas que mais cresceu após o período da janela
partidária. Presidente do PROS, Euripedes Junior, fala da importância em crescer com qualidade
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“Hoje um dos partidos que está mais organizado e preparado para essas eleições é o PROS,
assim como a nossa Bancada. Me sinto muito
contemplado, pois hoje o partido está realmente
bem representado”, diz Euripedes Junior.

“Nós estamos muito felizes com essa equipe nova do
PROS, pessoas que estão fazendo a diferença, estão motivadas, querendo somar. Nosso amigo Vitor Valim é um
deputado de primeiro mandato, mas já fez tanto nessa
Casa e com excelentes resultados, muito mais que deputados que, às vezes, possuem dez mandatos. Isso nos dá
hoje motivo de satisfação ainda maior de ver que o PROS
está no caminho certo, e mais do que isso ele está unificando mais parlamentares do estado”, diz Felipe Bornier.
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Bastidores das entrevistas, dos atos de filiação, das comissões e do movimentado Plenário da Casa. Acompanhe
abaixo como foi a semana do PROS com destaque para as
cerimônias de filiação dos novos deputados federais, assim
como a escolha do Líder do partido na Câmara, ocorrida no
início do ano legislativo.
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Confira como foi a semana do PROS
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Weliton Prado critica Aneel por não discutir
aumento na conta de luz com população
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Audiência Pública que serviria para discutir os novos aumentos para a população
mineira foi marcada na véspera de feriado e sem ampla divulgação, como pede a lei

Na primeira reunião de instalação da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara na
terça-feira (3), o deputado federal Weliton Prado
(PROS-MG) disse que protocolará requerimento
de audiência pública no colegiado para se discutir os constantes aumentos na tarifa de energia
elétrica praticada pela Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig).
Minas Gerais, explica o parlamentar, está pas-

sando por quatro ciclos de revisão tarifária da Cemig, que acontecem a cada
cinco anos. Para que novas tarifas sejam
aprovadas, a lei impõe que uma audiência pública seja convocada e realizada na
localidade.
De acordo com Weliton Prado, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
não só deixou de divulgar o evento adequadamente à população, como também
marcou o debate para data véspera de
feriado, dificultando ainda mais a participação popular.
“Isso foi para impedir a participação
da população. Um verdadeiro absurdo a
Aneel se colocar como advogada da Cemig ao invés de se posicionar tecnicamente como
uma agência reguladora”, disse o parlamentar.
De acordo com as informações divulgadas
pela Cemig, a proposta é reajustar a tarifa de energia elétrica em 25,87%, para consumidores, e um
aumento de quase 35%, para os setores da indústria, do comércio e da agropecuária.
“Nada justifica esse reajuste. Pergunte se o sa-
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lário do trabalhador subiu 35% e a Cemig, mesmo
alegando uma crise econômica, está acumulando
lucro e mais lucro ao longo dos anos”, criticou Prado.
A Aneel, por meio do seu site, está recebendo
manifestações da população mineira sobre o reajuste, até o dia 21 de abril.
“Apresentamos várias contribuições juntamente com o deputado estadual Elismar Prado,
com apoio de um grande número de vereadores
e da população, provando que esse reajuste, do
ponto de vista técnico, não se justifica, seja pelos
números referentes à qualidade do serviço e da
continuidade da prestação, além de questionarmos a planilha apresentada pela Aneel para justificar o aumento”, afirmou Prado.
facebook.com/prosnacamara
“Nada justifica esse reajuste. Pergunte
se o salário do trabalhador subiu 35%.
E a Cemig, mesmo alegando uma crise
econômica, está acumulando lucro e
mais lucro ao longo dos anos”
Confira o vídeo
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Deputada Josi Nunes comenta cassação do
governador do Tocantins

A parlamentar usou a tribuna da Câmara dos Deputados para comentar o afastamento
do governador do Tocantins, Marcelo Miranda, e sua vice, Cláudia Lelis
“É uma decisão intempestiva que traz
grandes problemas administrativos à máquina pública, à sociedade e à economia de
todo o Tocantins. Ora, os fatos que segundo o
TSE fundamentaram a decisão aconteceram
na campanha eleitoral, ainda em 2014. Foram vencidos no Tribunal Regional Eleitoral
do Tocantins, que
inocentou Marcelo
Miranda e Cláudia
Lelis. Agora, mais
de 30 meses depois
são revistos com
outra conotação totalmente oposta ao
primeiro julgamento,
contrariando
também o parecer
da Relatora, que negou procedimento
do Ministério Público Federal, que solicitava a cassação de
Marcelo Miranda e

Cláudia Lelis”, ressaltou.
Ainda segundo a deputada, estima-se que
serão gastos em torno de 15 milhões de reais
para a realização de eleições suplementares
no Estado do Tocantins, e quatro meses depois, em outubro, já ocorrerá as eleições geFonte: Assessoria da parlamentar
rais.
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A deputada federal Josi Nunes (PROS-TO)
usou a tribuna da Câmara nesta terça-feira (3)
para comentar a cassação do governador do
Tocantins, Marcelo Miranda e sua vice, Cláudia Lelis.
“Não ocupo esta tribuna para questionar
o mérito da decisão judicial. Mais uma vez
digo: respeitando a autonomia do Judiciário,
venho indagar as motivações frontalmente opostas, impondo o afastamento de um
mandatário, seja no Estado ou no País”, disse.
De acordo com a parlamentar, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), que cassou o Governo
Marcelo Miranda sob acusação de caixa dois,
foi o mesmo que absolveu a ex-presidente
da República, Dilma Rousseff, em processo
movido pelo PSDB, “Sob a ação de caixa dois,
processos singulares, distintos, porém sobre
o mesmo prisma com resultados totalmente
opostos”, questionou Josi Nunes.
A deputada acredita que a decisão ocorrida há pouco mais de oito meses da conclusão
do mandato pode trazer grandes impactos
para o Estado.

