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PROS cresce na Câmara com chegada
de novos deputados federais
Divulgação/PROS

Divulgação/PROS

O partido vem realizando atos de filiação com a chegada de novos integrantes
para compor a Bancada Federal

“E continuaremos crescendo. O aumento no
número de parlamentares é importantíssimo para
o nosso partido, mas queremos qualidade. A vinda
dos deputados André Amaral e João Fernando Coutinho comprovam que o PROS está nesse caminho,

e estamos conseguindo isso, com a adesão de pessoas que realmente querem mudar o país por meio
de uma agenda positiva”, disse o deputado Felipe
Bornier, líder do PROS na Câmara.
P. 3
Confira como foram os atos de filiação.
Divulgação/PROS

Divulgação/PROS

As semanas que se sucedem após a abertura
da janela partidária vem movimentando a Bancada
do PROS na Câmara. O partido recebeu nos últimos
dias a filiação dos deputados federais André Amaral
(PB) e João Fenando Coutinho (PE).

Deputado André Amaral (PB)

Deputado João Fernando Coutinho (PE)

Deputado Eros Biondini toma posse no Parlamento do Mercosul
“Já estamos com discussões avançadas para a aprovação de uma legislação comum entre os países
membros com o intuito de combatermos o tráfico de pessoas”, disse.
P. 5
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“Propina e superfaturamento só acontecem se o
poder público for conivente”, diz
Toninho Wandscheer
Toninho Wandscheer na Comissão Especial da Nova Lei de Licitações na Câmara dos Deputados
Divulgação/PROS

“Eu tenho uma certeza. Propina e obras
superfaturadas só acontecem se o poder
público for conivente. Não há como uma lei
acabar com a corrupção”, declarou o deputado Toninho Wandscheer (PROS-PR) durante
reunião da Comissão Especial da Nova Lei de
Licitações (PL 6814/17) na Câmara.
De acordo com Wandscheer, os parlamentares possuem a difícil tarefa de reunir
sugestões ao relatório que será apresentado e votado até 15 de maio. “Atualmente,
a prefeitura não consegue licitar o melhor
e o mais barato projeto, pois com as restrições da lei, impõe-se sempre pagarmos pelo
mais barato, independente da qualidade”,
disse ao citar sua experiência como prefeito
de Fazenda Rio Grande, por dois mandatos
consecutivos.
“Não podemos ter sempre o mais barato,
em detrimento da qualidade da obra. Temos
que ter a melhor proposta para a população””, disse Wandscheer.

Concorrência
Wandscheer ressaltou ainda que a concorrência entre empresas do mesmo setor está
desproporcional, especialmente quando o gestor não tem opções na lei para se conseguir a
melhor proposta. O parlamentar afirma que
grandes empresas estão criando mecanismos
para driblar a lei e criar microempresas para o
mercado de licitações.
“Não podemos privilegiar apenas um grupo

de empresas. Estamos privilegiando, por exemplo, microempresas, que ganham várias licitações por apresentarem o menor preço, mas porque, em contrapartida, recebem incentivos do
poder público para pagarem menos impostos.
Hoje, grandes empresas estão driblando isso
com a criação de pequenas e microempresas,
tudo para ganhar a licitação. Temos que avaliar
como elas podem competir pela qualidade da

obra apresentada”, complementou.

Tramitação
O presidente do colegiado, deputado João
Arruda, informou que, após o prazo para recebimento de sugestões, apresentará o relatório
consolidado até o final de maio para deliberação dos parlamentares membros.

Divulgação/PROS

Vídeo
A Comissão Especial da Câmara que propõe uma
Nova Lei de Licitações (Projeto de Lei 6814/17) se
reuniu para a definição do plano de trabalho do colegiado. O relator da matéria defendeu a extinção
da modalidade de pregão eletrônico para obras.
O
deputado
federal
Toninho
Wandscheer (PROS-PR) concedeu entrevista na qual critica o engessamento da lei e propõe mudanças
para a sua atualização. Na opinião do parlamentar, não há mecanismos para impedir que um mal gestor possa cometer atos de corrupção
“A culpa não é da lei. Não se pode culpar uma lei por consequências de atos irresponsáveis. A responsabilidade pela corrupção é do gestor”, disse o parlamentar.
A comissão terá como foco o estudo e reformulação da atual Lei de Licitações
(8.666/93), Lei do Pregão (10.520/02) e do Regime Diferenciado de Contratações
(RDC, Lei 12.462/11).
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Atos de filiação marcam semana do PROS na
Câmara dos Deputados

“Ficamos felizes pelo convite e sabemos da bela história política do PROS,
especialmente em torno de fortes bandeiras sociais e de políticas públicas.
Queremos acertar e ir em direção ao
clamor da sociedade, em nome da Paraíba e do povo brasileiro, para somar
e realmente ser mais PROS. Tenho certeza que o partido e a nossa Bancada
continuará respeitando e atendendo
as demandas da sociedade brasileira”,
disse André Amaral.

Já o deputado João Fernando Coutinho, em seu primeiro discurso já como
novo filiado do PROS, lembrou de sua
história política, iniciada há vinte e cinco
anos.

“Os princípios que aprendi ao longo dos anos serão exercidos aqui. Será
uma nova contribuição que iremos trazer para o PROS. E não simplesmente
pelo número, mas como um deputado
aguerrido, combativo, corajoso e determinado para cumprir, sobretudo, o que
é mais representativo na nossa carreira
política, que é levar sonhos para a vida
das pessoas que mais precisam”, disse
João Fernando Countinho.
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Divulgação/PROS

O Partido Republicano da Ordem Social
(PROS) na Câmara dos Deputados promoveu nas duas última semanas, na sede da
Liderança do partido na Casa, ato de filiação
dos deputados federais André Amaral (PB) e
João Fernando Coutinho (PE).
André Amaral destacou que o PROS já
possui uma longa história de lutas por um
Brasil mais inclusivo, menos desigual e mais
democrático e que, por esse motivo, sentese acolhido para continuar a mudar a vida
das pessoas para melhor.

Divulgação/PROS

Divulgação/PROS

“E continuaremos crescendo, apresentando pautas positivas para o País”, disse o líder do PROS
na Câmara, deputado Felipe Bornier (RJ)
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Divulgação/PROS

Nas palavras do líder do PROS, deputado Felipe Bornier (RJ), o partido
só tem a ganhar com a vinda de parlamentares jovens, mas com bastante
experiência na política.

Divulgação/PROS

“O PROS vem crescendo e a sua
Bancada aqui na Câmara dos Deputados está cada vez mais fortalecida
e unida. Em um trabalho conjunto
com as pautas nacionais do partido, queremos avançar com propostas que efetivamente atendam as
principais reivindicações vindas da
sociedade. Convidamos os cidadãos
a interagir e cobrar de nossos parlamentares, seja pessoalmente ou por
meio dos nossos canais de comunicação”, disse Felipe Bornier.

Nas duas ocasiões, o presidente do PROS, Euripedes Junior, também destacou o crescimento do par tido e a chegada
dos novos parlamentares ao quadro de deputados federais.
“O PROS está mostrando que veio para ficar. Na política a
gente nunca sabe tudo e todos aqui possuem capacidade de
contribuir ainda mais com as bandeiras defendidas pela sociedade e apoiadas por nossos representantes. Por tanto, quero dar
as boas-vindas aos deputados André Amaral e João Fernando

Coutinho, e dizer que o PROS tem muito o que aprender, especialmente pelas histórias de luta e experiências desses parlamentares”, disse.
Além do líder da Bancada, par ticiparam do evento os de putados federais Eros Biondini (MG), Ronaldo Fonseca (DF),
Toninho Wandscheer (PR), Weliton Prado (MG) e Vaidon Oliveira (CE), o presidente da Fundação da Ordem Social (FOS),
Felipe Espírito Santo e o diretor-técnico da FOS, Cairo Tavares, representando a Executiva Nacional.
INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Eros Biondini toma posse no Parlamento do
Mercosul
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Solenidade aconteceu após abertura do ano legislativo na capital do Uruguai, Montevidéu,
sede do Parlamento
Divulgação/PROS

O Parlamento do MERCOSUL (Parlasul) esteve
reunido na segunda-feira (12), em Montevidéu, no
Uruguai, onde em meio às atividades de abertura
do ano legislativo empossou o deputado federal
Eros Biondini (PROS-MG) como novo membro do
Parlasul. Com a posse, o deputado fará parte de
um seleto grupo de parlamentares que defenderão os interesses do Brasil no Mercosul.
Segundo Eros, essa é uma grande oportunidade para trocar experiências políticas entre os
países, principalmente nas bandeiras que já atua
no parlamento brasileiro. “Eu fui indicado em
2018 para defender os interesses do nosso País no
Mercosul, trocando experiências com os demais
membros do Parlasul, sobre as diversas políticas,
principalmente aqueles em que já atuamos com
tanta força”.
Entre os primeiros assuntos tratados juntamente com os demais membros, na Ordem do
dia, encontra-se um tema de extrema importância: “a proposta da Parlamentar argentina Cecilia
Britto, que pleiteia ao Parlamento do Mercosul a
recomendação ao Conselho do Mercado Comum
(CMC) para que convide os Estados Partes e Associados a aprovarem e incorporarem na sua legislação nacional o Protocolo para prevenir e combater o tráfico de pessoas”, comentou.

Weliton Prado é indicado do PROS para
Comissão Mista de Orçamento
A Liderança do PROS na Câmara
indicou na última semana o deputado federal Weliton Prado (PROS-MG)
como membro da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, CMO, um dos principais
colegiados da Casa.
A disputa por uma vaga nesta
comissão se dá pela importância
na aprovação dos relatórios setoriais e final do orçamento público
da União, como também na análise
dos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDB) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Instalação
Segundo previsão legal, a instalação da CMO e a eleição da respectiva Mesa ocorrerão até a última terçafeira do mês de março de cada ano,
data em que se encerra o mandato

dos membros da comissão anterior.

Papel das comissões
Cabe às comissões permanentes
discutir e votar as proposições em
tramitação na Câmara. Colegiados
semelhantes existem em quase todas as democracias.
A Constituição brasileira conferiu
às comissões da Câmara e do Senado a prerrogativa de substituir o Plenário na apreciação de alguns tipos
de propostas, o que dá celeridade à
aprovação de matérias legislativas.
Deste modo, um projeto pode tramitar apenas nos colegiados, sem
necessidade de exame do Plenário
da Casa. Na Câmara, a prerrogativa é
chamada de poder conclusivo. Esse
modelo foi copiado da Constituição
da Itália, a primeira a prever o mecanismo.
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Divulgação/PROS

A instalação da CMO deve acontecer na última terça-feira desse mês
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Confira como foi a semana do PROS na
Câmara dos Deputados
Acompanhe abaixo como foi o mês do PROS com destaque para as cerimônias de filiação dos
novos deputados federais, assim como a escolha do Líder do partido na Câmara, deputado
Felipe Bornier (RJ), ocorrida no início do ano legislativo

Parte da Bancada do PROS em cerimônia de posse do deputado Felipe Bornier (RJ), como novo líder do PROS na Câmara

Posse do novo líder do PROS, deputado Felipe Bornier (RJ), na sede da Liderança do partido na Câmara

Vaidon Oliveira PROS (CE) concede entrevista durante a semana
especial da Mulher na Câmara dos Deputados

Deputado Felipe Bornier (RJ), líder do PROS, na reunião
do Colégio de Líderes na sala da Presidência da Câmara

Encontro entre os líderes do PROS no Senado e na
Câmara, senador Hélio José e deputado Felipe Bornier

Presidente do PROS, Euripedes Junior, durante ato de filiação dos
deputados André Amaral e João Fernando Coutinho
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