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Deputado federal
Uldurico Junior filia-se
ao PROS
O parlamentar está no seu segundo mandato
na Câmara Federal, com longa trajetória na política no estado da Bahia. Em sua primeira legislatura, o parlamentar foi o político mais jovem eleito
pelo estado. p.3
Presidente do PROS, Euripedes Junior (à esq), e o deputado
federal Uldurico Junior (BA) no ato de filiação

Toninho Wandscheer indica R$ 850
mil em emendas para Curitiba (PR)
Toninho Wandscheer esteve reunido com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, o deputado estadual Alisson Wandscheer e o vereador Tico Kuzma. Na oportunidade, anunciou a indicação dos recursos solicitados aos ministérios da Saúde e Educação p.2

Clarissa Garotinho defende renovação
de convênios que beneficiam entidades
sem fins lucrativos
A parlamentar entende que apesar de estarem incluídas na atual legislação, essas
entidades não fazem parte da “guerra fiscal” e por isso não devem ser penalizadas
no prazo dos seus convênios p.3

Boca Aberta apresenta projeto para
acabar com regalias de ex-presidentes
“A população paga uma equipe de assessores e motoristas, além de dois carros. Isso
mesmo: dois carros. Tudo ao custo de R$ 1 milhão por ano para cada ex-presidente.
O que torna essas pessoas diferentes?“, questiona o deputado Boca Aberta p.3

PREVIDÊNCIA
“O texto é maldoso, injusto e mentiroso”, diz Weliton Prado sobre Previdência. O deputado acredita que o texto não corta privilégios,
mas sim os direitos dos trabalhadores p.2
INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

2

Toninho Wandscheer indica R$ 850 mil em
emendas para Curitiba (PR)
A capital paranaense foi indicada pelo parlamentar para receber orçamento nas áreas da saúde e educação
O deputado federal Toninho
Wandscheer (PR) anunciou na
segunda-feira (8) a inclusão no
Orçamento Geral da União de
recursos no valor de R$ 850 mil
para a saúde e educação da cidade de Curitiba, no Paraná.
Toninho Wandscheer esteve
reunido com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, o deputado
estadual Alisson Wandscheer e
o vereador Tico Kuzma. Na oportunidade, anunciou a indicação
dos recursos solicitados aos ministérios da Saúde e Educação.
“São R$ 200 mil para o Hospital Cajuru; R$ 100 mil para o
Hospital Erasto Gaertner; R$ 100
mil para o Hospital Pequeno

Príncipe; R$ 100 mil para o Hospital São Vicente e R$ 350 mil
para atender a Escola Municipal
Belmiro Cesar, que atende 350
crianças, na Regional Pinheirinho. Os recursos serão empregados na construção de uma
quadra coberta na unidade. Ganha Curitiba! Ganha o Paraná! ”,
afirma o deputado.
Ao final da reunião, Greca
agradeceu o empenho do parlamentar em destinar emendas à
capital paranaense. “O deputado
Toninho, ao fixar suas emendas
para a Educação e Saúde da nossa capital, prova que está agindo
em favor do nosso povo e do Paraná”.

“O combate ao Câncer tem pressa, precisamos garantir
tratamento, acompanhamento e diagnóstico”, diz Weliton Prado
Em sessão solene que lembrou o Dia Mundial de Combate ao Câncer, Weliton Prado defendeu a criação de uma
Comissão Especial sobre o Combate ao Câncer no Brasil
No Brasil, segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), o câncer é a segunda causa de morte no mundo e foi o responsável por 9,6 milhões de
mortes em 2018. Nesse sentido, com o objetivo de
conscientizar e chamar atenção da população, a Câmara realizou na terça-feira (9) sessão solene em homenagem ao Dia Mundial de Combate ao Câncer,
celebrado em 8 de abril.
O deputado Weliton Prado (MG) comentou sobre o requerimento 14/19, de sua autoria, que cria
a Comissão Especial sobre o Combate ao Câncer
no Brasil. A comissão tem como objetivo diagnosticar o aumento do número de cânceres no Brasil, as
dificuldades de acesso aos exames e tratamento, o

cumprimento da legislação e a elaboração de projetos voltados ao combate da doença.
Weliton Prado é o único parlamentar que registrou em cartório o compromisso público de destinar
100% de suas emendas individuais para o tratamento do câncer.
“Independentemente da nossa diferença política e partidária estamos unidos para enfrentar o
câncer. O combate à doença tem pressa, precisamos garantir o tratamento, o acompanhamento e o
diagnóstico precoce. Fiscalizar e debater o assunto é
de extrema importância para a sociedade, por isso,
requeri a criação da Comissão Especial sobre o Combate ao Câncer no Brasil”, afirma Weliton Prado.

Os cânceres que mais matam atualmente são:
pulmão (1,76 milhão de mortes); colorretal (862 mil
mortes); estômago (783 mil mortes); fígado (782 mil
mortes); e mama (627 mil mortes).

“O texto é maldoso, injusto e mentiroso”, diz Weliton Prado sobre Previdência
O deputado acredita que o texto não corta privilégios, mas sim os direitos dos trabalhadores
Para o deputado federal Weliton Prado (MG)
além do prejuízo para os educadores, o texto da
Reforma da Previdência como está é “maldoso,
injusto e mentiroso”. E acrescenta: “Essa reforma
não corta privilégios, corta sim os direitos dos
trabalhadores rurais, de pessoas que estão em

situações vulneráveis e dos idosos. Não vamos
admitir esse texto de maneira nenhuma. Fizemos uma CPI que comprovou que não há esse
déficit nas contas do Governo”, afirma o deputado.
O parlamentar defende outras alternativas,

como auditoria da dívida pública, cobranças de
devedores da União, taxação dos bancos e corte
de privilégios.
O parecer da Reforma da Previdência foi
aprovado na CCJ e segue agora para análise da
comissão especial.
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Deputado federal Uldurico Junior filia-se ao PROS
“Para mim é uma honra fazer parte do PROS e representar aqui o povo baiano. Me identifico com o partido pelas
ideias, pelos projetos e pela liberdade que a Bancada dá aos seus parlamentares”, afirma Uldurico Junior
cional. Me identifico com o partido pelas ideias,
pelos projetos e pela liberdade que a Bancada
dá aos seus parlamentares. Para mim é uma
honra poder aprender cada vez mais com os
grandes líderes do PROS e representar aqui o
povo baiano”, afirma o deputado.
O Meio Ambiente é uma das bandeiras de
defesa do parlamentar. “Meio Ambiente é a minha bandeira principal para projetos”, disse.

Perfil

Da esq. para dir., o líder do PROS, deputado Toninho Wandscheer (PR), o presidente do PROS, Euripedes Junior, os deputados Uldurico Junior (BA)
e Vaidon Oliveira (CE) e a senadora Zenaide Maia (RN).

O deputado federal Uldurico Junior (BA)
participou do ato de filiação ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS) na quarta-feira
(10) na sede da Liderança do partido na Câmara dos Deputados.
O parlamentar está no seu segundo mandato na Câmara Federal, com longa trajetória na

política no estado da Bahia.
Em sua primeira legislatura, o parlamentar
foi o político mais jovem eleito pelo estado.
“Em primeiro lugar, é uma honra participar
do PROS, aqui encontrei excelentes parlamentares. Um partido que se renovou nessa eleição
e representa a nova política no Congresso Na-

Nascido em Brasília, no dia 30 de janeiro
de 1992, Uldurico Junior está em seu segundo
mandato consecutivo como deputado federal
pela Bahia. Faz parte da terceira geração de políticos em sua família, sendo filho de Uldurico
Alves Pinto, ex-deputado federal pela Bahia, e
neto de José Alencar Furtado, ex-deputado federal pelo Paraná. Em 2014, elegeu-se o deputado federal mais jovem, votou contra a Reforma Trabalhista em abril de 2017 e, em agosto
de 2017, a favor do processo de investigação
do ex-presidente Michel Temer.

Clarissa Garotinho defende renovação de
convênios que beneficiam entidades sem fins lucrativos
A parlamentar entende que apesar de estarem incluídas na legislação, essas entidades não fazem parte da “
guerra fiscal” e por isso não devem ser penalizadas no prazo dos seus convênios

O Plenário da Câmara dos Deputados pode
votar nos próximos dias o Projeto de Lei Complementar 55/19, de autoria da deputada Clarissa
Garotinho, que amplia o prazo de convênios de

entidades religiosas e associações beneficentes. O
projeto altera a Lei Complementar 160/17 que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, e que redu-

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PROS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ziu o prazo de convênio das entidades para um ano.
A parlamentar propõe a alteração para o prazo de
15 anos para renovação de convênios destinados a
associações beneficentes e entidades religiosas de
qualquer culto.
O projeto entra em tramitação no momento em
que estão sendo divulgadas notícias a respeito das
revisões e de autorizações dadas pelo Confaz. Segundo a proposta, os incentivos são vinculados a investimentos realizados no território, o que por vezes
faz com que as empresas realizem investimentos
num estado em detrimento de outros. Para a parlamentar, como as instituições não participam dessa
“guerra fiscal”, elas não deveriam estar sendo penalizadas com a redução do prazo de seus convênios.
“Acreditamos que o aumento do prazo dos convênios é fundamental, não prejudicando as atividades relacionadas a estas importantes instituições
beneficentes”, afirma a deputada.
Atualmente, não há uma previsão específica
que se refira a convênios de entidades religiosas e
associações beneficentes. Assim, essas entidades
só podem, de acordo com a LC 160/17, usufruir dos
benefícios fiscais pelo prazo de 1 ano, que é o prazo
residual para convênios que não possuem previsão
expressa na lei.
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Capitão Wagner integra Frente Parlamentar em
Defesa das Pessoas com Autismo
O parlamentar foi indicado 2° vice-presidente da Frente. “Dia de muita alegria aqui na Câmara dos Deputados.
Hoje conseguimos que no mês de abril todo projeto que tenha relação com o autismo seja pautado e
votado”, diz Capitão Wagner (CE)
O deputado federal Capitão Wagner
(CE) passou a integrar a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas
com Transtorno do Espectro Autista. O
parlamentar foi indicado 2° vice-presidente.
Apoiada por mais de 200 parlamentares, a Frente será coordenada pelo deputado Célio Studart (PV-CE). Além do deputado Capitão Wagner, cinco parlamentares
do PROS participam do grupo: Toninho
Wandscheer (PR), Capitão Wagner (CE),
Clarissa Garotinho (RJ), Eros Biondini (MG)
e Weliton Prado (MG).

“Dia de muita alegria aqui na Câmara
dos Deputados. Hoje conseguimos que
no mês de abril todo projeto que tenha
relação com o autismo seja pautado e votado”, afirma Capitão Wagner.

Homenagem
A pedido do Capitão Wagner, a Câmara realizou no dia 2 de abril sessão solene
para celebrar o Dia Mundial do Autismo.
No Brasil, estima-se que cerca de dois milhões de pessoas possuem a síndrome do
autismo. Só no estado de São Paulo são
mais de 300 mil ocorrências.

Capitão Wagner propõe criação da Carteira de
Identificação para autistas
O documento tem como objetivo facilitar a identificação do autista, para que seja dada prioridade no acesso e atendimento aos serviços públicos e privados, em
pronto-atendimento, em especial nas áreas da saúde,
educação e assistência social.
“A criação da carteira trará um enorme benefício
para a pessoa autista no seu cotidiano. É um reconhecimento a um anseio antigo das famílias e de organizações sociais para a consolidação dos direitos e aperfeiçoamento das políticas de planejamento e proteção para
os autistas”, afirma Capitão Wagner.

Vaidon Oliveira propõe restrições em
propagandas de bebidas alcoólicas
A modificação obrigará comerciais de cerveja e vinho, por exemplo, a se adequarem às determinações da Lei
A Câmara dos Deputados passa a analisar
proposta do deputado Vaidon Oliveira (CE)
que restringe a propaganda de bebidas alcoólicas no rádio e na TV. Além disso, o texto
traz novos requisitos para a indústria sobre as
advertências do consumo excessivo no rótulo
dessas bebidas (PL 2091/19).
“Morrem no mundo mais de três milhões
de pessoas ao ano. Em 2018 28% das mortes
provocadas foram por consumo de álcool. Não
podemos esquecer da conscientização com
relação ao consumo excessivo dessas bebidas”, afirma Vaidon Oliveira.
Atualmente, a lei que regulamenta publicidade de produtos nocivos (9294/96) considera bebida alcoólica apenas aquelas com

teor alcoólico acima de 13 graus. A proposta
de Vaidon Oliveira restringe ainda mais ao colocar que são bebidas alcoólicas, para efeitos
de publicidade e advertência, as que superem
0,4 grau.
“Ademais, estudos apontam que o consumo de álcool está relacionado a episódios de
violência física e a riscos de acidentes de trânsito”, diz o autor da proposta.
Pelo texto do projeto, as embalagens deverão conter advertência sobre o consumo excessivo dessas bebidas, mas agora com, pelo
menos, 30% do tamanho do rótulo. No mesmo
sentido, as propagandas dessas bebidas no rádio e na TV deverão destinar 30% do tempo
para informar sobre os efeitos nocivos à saúde.
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“Sem a defesa da vida nenhuma ação terá
sentido”, diz Eros Biondini
O deputado Eros Biondini (MG) passou a integrar a Frente em Defesa da Vida e da Família na Câmara
O deputado federal Eros Biondini (MG) passou a integrar a Frente em Defesa da Vida e da
Família. O grupo tem o objetivo de acompanhar
e fiscalizar programas e políticas públicas governamentais destinadas à proteção dos direitos à
vida, da família, da criança e do adolescente.
“Hoje sabemos que se perguntarmos às mães
e aos pais o que mais aflige a família, eles dirão
que é o risco de seus filhos estarem nas drogas
e a partir das drogas vem toda a criminalidade
e violência. Estamos em diversas frentes irmãs,
como a Frente Católica, para defendermos juntos a vida desde a sua concepção, que é a célula
macro principal da sociedade. Sem essa defesa
nenhuma ação terá sentido”, disse.
Nos próximos meses, a Frente pretende promover debates sobre a valorização da família, o
papel da educação e propostas que tramitam na
Casa a respeito do assunto.
Na Câmara, Eros Biondini é coordenador da
Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, Acolhedoras e APAC’s; e secretário-geral da Frente Parlamentar das Santas
Casas.

Gastão Vieira cobra posição do Governo Federal
sobre cortes em bolsas do CNPq
O deputado federal Gastão Vieira (MA) cobrou posição do Governo Federal quanto aos 42% de
contingenciamento dos recursos destinados para o CNPq
O deputado federal Gastão Vieira (MA) criticou o contingenciamento de
recursos do Governo Federal destinados ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). “Tivemos conhecimento que o
CNPq, órgão máximo da ciência brasileira, teve 42% de seus recursos contingenciados. Esse corte atinge os alunos e pesquisadores que estão no país
e no exterior, e certamente paralisa uma série de atividades de pesquisas,
algumas das quais são fundamentais para o nosso país”, afirma o deputado.

Comissão de Educação aprova seminário para
debater Financiamento da Educação Básica
O requerimento de autoria do deputado federal Gastão Vieira
(MA) tem como objetivo debater a situação, perspectivas e os
desafios para o financiamento da educação básica
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou na
quarta-feira (3) o Requerimento 60/19 de autoria do deputado Gastão
Vieira (MA) que tem como objetivo a realização de um seminário para
discutir o panorama e debater o financiamento da educação básica brasileira.
“Entendemos que o seminário nos trará estudos e avaliações que nos
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ajudarão a avaliar as evidências científicas desse impacto nas políticas
públicas. Servirá também para inaugurar um novo formato de discussão
mais aprofundada, abrimos espaço para o exame objetivo das evidências e de resultados”, afirma o deputado.
A pedido do autor, o seminário será dividido em quatro painéis e presidido sempre por parlamentares femininas.
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Boca Aberta apresenta projeto para acabar com
regalias de ex-presidentes
“A população paga uma equipe de assessores e motoristas, além de dois carros. Isso mesmo: dois carros. Tudo ao
custo de R$ 1 milhão por ano para cada ex-presidente. O que torna essas pessoas diferentes?
Não somos todos iguais perante a lei?”, questiona o deputado Boca Aberta

A Câmara dos Deputados passa a analisar a
proposta do deputado federal Boca Aberta (PR)
que acaba com regalias e mordomias dadas
aos ex-presidentes da República (Projeto de Lei
2219/19).
Atualmente, a legislação permite que ex-presidentes contratem livremente oito assessores com salários que variam entre R$ 2.700
e R$ 13.600. O projeto de Boca Aberta revoga
essa legislação.

“Em um país com alto índice de desemprego e com grave crise econômica, que detém
uma das mais altas cargas tributárias do mundo, não é razoável que a população arque com
as despesas para manutenção de funcionários
para ex-presidentes”, diz Boca Aberta.
Além dos oito funcionários, dois veículos de
alto padrão também são custeados pela população a ex-presidentes. “É um absurdo pensar
que Dilma Rousseff, afastada do cargo por condenação por crime de responsabilidade, tenha
à disposição regalias pagas com dinheiro público”.
“O que justifica a ex-presidente dispor de
dois veículos oficiais? O que justifica ter quatro
seguranças por prazo ilimitado e secretários
com salários de 13 mil reais? A que servirão
esses assessores? Para enviar cartões de cumprimentos pelo aniversário de ex-correligionários?”, questiona o autor do projeto.
Para Boca Aberta, é uma afronta ao princípio da moralidade que um ex-presidente condenado por crimes que atentam a Constituição
tenham privilégios pagos com dinheiro público. “Estamos, sem dúvida, premiando a conduta criminosa”, diz.

Aposentadoria pelo INSS
De acordo com o projeto, Boca Aberta estabelece ainda a aposentadoria de ex-presidentes pelo teto do INSS, hoje no valor de R$
5.839,45.
“A atual Reforma da Previdência trata das
aposentadorias do cidadão comum, dos servidores públicos em todas as suas esferas e dos
militares, mas não trata das aposentadorias de
ex-presidentes”, afirma Boca Aberta.

Vídeo

Confira o vídeo explicativo
do Projeto de Lei 2219/19 defendido pelo deputado Boca
Aberta no Plenário da Câmara
dos Deputados.

Acácio Favacho defende PEC 61/15 que libera
recursos a municípios
A PEC foi aprovada na terça-feira (9) no Senado Federal e retorna para análise da Câmara dos Deputados. O texto
prevê o repasse direto dos recursos das emendas para os municípios
O deputado federal Acácio Favacho (AP) recebeu na a última semana os prefeitos Carlos Sampaio
(Amapá), Belize Ramos (Pracuúba) e
Professor Amanajás (Cutias). O parlamentar lembrou aos prefeitos a importância da aprovação nesta semana pelo Senado Federal da Proposta
de Emenda à Constituição 61/15,
que permite a destinação de recursos alcançados com emendas individuais diretamente para as contas do
Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal e ao Fundo de
Participação dos Municípios (FPM).
Os recursos serão repassados independentemente de convênio.
O texto da proposta retorna para
análise da Câmara dos Deputados.

“A aprovação da PEC torna desnecessária a necessidade de firmar
convênios com órgãos intermediários. Isso facilita a vida dos gestores
e possibilita inclusive ao cidadão
acompanhar os gastos com mais
transparência”, disse o deputado.
Os parlamentares também solicitaram o apoio do deputado para
a liberação de recursos provenientes de emendas dos anos de 2017 e
2018.
“Estou à disposição dos gestores
municipais para lutar por essas questões e adianto que nossas emendas
para o ano de 2020 terão um olhar
especial para os referidos municípios”, afirma o deputado Acácio Favacho.
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