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PROS amplia número de comissões permanentes
O deputado Capitão Wagner (CE) passará a compor, como
membro titular, a Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) e
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCO). Já o recém-empossado deputado Gastão Vieira (MA) ficará
com a titularidade da Comissão de Educação. O deputado Eros
Biondini (MG) conquistou importante cadeira no Mercosul, pela
segunda vez. Com essa nova indicação, o PROS terá cinco deputados federais na CDC: Acácio Favacho (AP), Eros Biondini (MG),
Capitão Wagner (CE), Vaidon Oliveira (CE) e Weliton Prado (MG).

Toninho Wandscheer -PR
Titular
Desenvolvimento Urbano
Suplente
Agricultura e Pecuária

Vaidon Oliveira - CE
Titular
Minas e Energia
Turismo
Suplente
Segurança Pública
Defesa do Consumidor
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Bancada do PROS defende fim da franquia de
bagagens aéreas
Antes mesmo da instalação da Comissão de
Defesa do Consumidor na Câmara, o deputado
federal Weliton Prado (MG) cobrou de seus pares
uma solução quanto ao impasse sobre a cobrança extra ao consumidor por bagagens despachadas em viagens aéreas.
“Um verdadeiro absurdo e desrespeito. O
valor das passagens aumentou e ainda tivemos
uma piora na qualidade do serviço. O consumidor
ficou totalmente prejudicado”, disse.
A Bancada do PROS critica a resolução da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que
permitiu a cobrança de franquia por bagagens
despachadas. Na época, a Anac afirmou que a
medida resultaria em melhores preços no valor
final da passagem ao consumidor.
“Muitas aeronaves disponibilizadas hoje em
dia não fornecem espaço suficiente ao passageiro. Os consumidores ficam se humilhando para
colocar a bagagem embaixo do assento. Isso, inclusive, é um risco durante o voo”, afirmou Weliton Prado.
Antes da resolução entrar em vigor, em voos
domésticos, todos os passageiros tinham direito a

Arte/PROS

“Após a cobrança das bagagens, as empresas aéreas alegaram que o preço das passagens iria diminuir. E o que
aconteceu? Os preços só subiram”, criticou Weliton Prado na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara

despachar uma mala de até 23 quilos e levar uma
bagagem de mão de até cinco quilos no avião.
Para voos internacionais, a franquia permitia o
despacho de duas malas de até 32 quilos, com o
peso da bagagem de mão variando entre oito e
10 quilos, dependendo da companhia aérea.

PROS na Defesa do Consumidor
Com cinco membros na CDC, a Bancada do PROS
levanta discussões sobre o lucro auferido pelas companhias aéreas sem que isso resultasse no barateamento da passagem para o consumidor final.

Grupo Brasil-Espanha indica Clarissa Garotinho
para 2ª vice-presidência
Divulgação/PROS

“Trabalharemos para o aprofundamento das relações bilaterais e na diplomacia parlamentar
entre os dois países” afirmou a deputada

A deputada federal Clarissa Garotinho (RJ) foi
indicada na última semana ao cargo de 2ª vice-presidente do Grupo Brasil-Espanha. “Trabalharemos

pelo aprofundamento das relações bilaterais e na
diplomacia parlamentar entre os dois países”.
Os Grupos Parlamentares são criados sem ônus
para a Câmara dos Deputados a fim de fortalecer as
relações interparlamentares entre o Congresso brasileiro e o parlamento de um país estrangeiro.
A parlamentar disse ainda possuir laços com a
Espanha que vão muito além das relações políticas
entre os parlamentos. “Fiquei muito feliz com a escolha. A Espanha está literalmente no meu coração!
O meu marido nasceu lá e hoje nosso filho, além de
brasileiro, também tem nacionalidade espanhola”.
O Grupo Brasil-Espanha é presidido pelo deputado federal Pedro Lupion (DEM-PR) e tem como

1º vice-presidente o deputado Jhonatan de Jesus
(PRB-RR). A assessoria do presidente afirmou que
a partir desta semana será elaborada uma agenda
de eventos e ações que será discutida pelos integrantes do grupo em uma primeira reunião a ser
convocada.
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Boca Aberta pede instalação de comissão para
investigar maiores sonegadores da Previdência
“A soma dos valores devidos por empresas ao INSS era de R$ 476,7 bilhões em 2018, três vezes maior que o valor
devido há 10 anos. Atualmente, o valor total de todas as dívidas somadas é maior do que o
rombo da Previdência”, afirma Boca Aberta
descontos no Refis.
“É necessário verificar como os estados estão
atuando, acompanhando, fiscalizando e cobrando os valores referentes aos impostos previdenciários das empresas brasileiras sonegadoras de
impostos”, defende o deputado Boca Aberta.

Divulgação/PROS

O deputado federal Boca Aberta (PR) protocolou o Requerimento 635/19 para a criação de uma
Comissão Temporária Externa na Câmara com o
objetivo de acompanhar e investigar os maiores
sonegadores da previdência social. “A soma dos
valores devidos por empresas ao INSS era de R$
476,7 bilhões em 2018, três vezes maior que o
valor devido há 10 anos. Atualmente, o valor total de todas as dívidas somadas é maior do que o
rombo da Previdência”, afirma o autor.
O parlamentar acredita que a criação da Comissão pode ajudar no debate sobre a sonegação
previdenciária. “Entre os sonegadores, há duas
fraudes mais comuns: em uma delas, empresários
pagam contribuições menores do que a realmente devem. Isso é feito desconsiderando parte do
salário do cálculo, como bonificações e outros
auxílios. Na outra fraude, recorrente, grandes empresas transferem funcionários para subsidiárias
optantes pelo Simples, onde as contribuições sobre a folha têm alíquotas menores, sem, na verdade, poder fazer isso”, explica Boca Aberta.
Boca Aberta denuncia também a “cultura do
inadimplemento” que é gerada pela edição sucessiva de programas de refinanciamento de dívidas, com redução de juros, multas e encargos,
que estimulariam os empresários a deixarem de
pagar os tributos na esperança de fazê-los com

Tramitação
O Requerimento de Constituição de Comissão
Externa foi apresentado em Plenário no dia 26 de
fevereiro e aguarda análise do presidente da Câmara para a sua instalação.

“É necessário verificar como os estados
estão atuando, acompanhando, fiscalizando
e cobrando os valores referentes aos impostos previdenciários das empresas brasileiras
sonegadoras de impostos”, defende o deputado Boca Aberta.

Deputado Vaidon Oliveira propõe proibição de
bandeiras tarifárias para energia elétrica
Divulgação/PROS

“O sistema de bandeiras tarifárias interfere no bolso do consumidor, aumentando os gastos. Entendemos que o
regime é prejudicial”, afirma o autor
A Câmara analisa o Projeto de Lei 9084/17, de
autoria do deputado federal Vaidon Oliveira (CE),
que põe fim ao sistema de bandeiras tarifárias, o
qual permite o repasse ao consumidor final do suposto custo extra das distribuidoras com a geração
de energia.
Desde de 2015, explica o parlamentar, a Aneel
implementou o sistema de cobrança de bandeiras
tarifárias que permite o repasse do custo extra do
que foi gasto pelo consumidor de energia elétrica.
Ainda segundo o parlamentar, o objetivo da Aneel
era o de “sinalizar mensalmente” o gasto de energia para que os consumidores adaptassem o seu
consumo.
“Contudo, entendemos também que a simples
existência de um cenário ruim não pode expor o
consumidor a cobranças ilegítimas de energia,
deixando claro que mesmo num cenário insólito
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e hostil, o consumidor, principalmente o de mais
baixa renda, não pode ser penalizado”, argumenta
o deputado.
Vaidon Oliveira defende que o consumidor
receba, proporcionalmente, os valores extras arrecadados com a medida. “Afinal, o brasileiro pagou
pela cobrança extra e as empresas arrecadaram
bem além dos custos, para gerar energia quando
cai o volume de água nos reservatórios das hidrelétricas”, disse.

Tramitação
A proposta altera a Lei da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel, 9427/96), que institui e disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, aguarda escolha de relator
na Comissão de Defesa do Consumidor (CDC).
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Acácio Favacho ressalta desafios da Comissão de
Defesa do Consumidor
O parlamentar foi eleito 1º vice-presidente do colegiado. “Este primeiro momento é de agradecimento. Me coloco
à disposição para fazer um bom trabalho nesta comissão”, disse
Divulgação/PROS

“Vou ter um olhar diferenciado para questões como planos de saúde, telefonia, passagens
aéreas e energia. Sempre defendi a livre concorrência e o livre mercado, priorizando oportunidades econômicas para todos, mas sem abusos”,
disse o deputado Acácio Favacho (AP) eleito 1º
vice-presidente do colegiado.
Para o parlamentar, apesar dos avanços, o
país ainda enfrenta muitos desafios no cumprimento dos direitos dos consumidores. “Apesar
de a lei do Código de Defesa do Consumidor ter
sido promulgada há quase 29 anos, nós ainda
enfrentamos muitos desafios no Brasil. Reconhecemos os avanços, principalmente, no mercado de compras feitas pela internet, já que não
era um serviço tão comum na época em que o
Código foi criado. Estamos cientes dos desafios
e como membro da CDC, quero contribuir com
o país, no sentido de apoiar propostas que visam garantir o respeito ao consumidor”, afirmou.
O PROS tem a maior representação partidária na Comissão de Defesa do Consumidor, já
que conta com cinco parlamentares membros.

Capitão Wagner lamenta tragédia em Suzano (SP)
e recomenda sistema de segurança nas escolas
Em pronunciamento no Plenário da Câmara, o deputado federal Capitão Wagner
(CE) lamentou a tragédia ocorrida na quarta-feira (13) em que foram vitimados estudantes e funcionários da escola Raul Brasil, em
Suzano (SP).
“Esse tipo de tragédia tem acontecido
mundo afora e traz com ela o debate do desarmamento. Sou um profissional de segurança pública e defendo a utilização responsável da arma de fogo. Defendo que o projeto
do desarmamento deve ter requisitos estabelecidos e rigorosos para a liberação do porte
de arma de fogo. É preciso avaliar critérios
psicológicos, as condições de utilização de
uso para que a arma não se transforme em
ferramenta para esse tipo de crime, como o
que aconteceu hoje em São Paulo”, disse o
deputado.
Recentemente, Capitão Wagner protocolou o Projeto de Lei 627/19, que sugere alternativas para a implementação de um sistema
de segurança em escolas públicas e privadas,
com a adoção de equipamentos elétricos,
eletrônicos, de filmagens ou de controle de

Divulgação/PROS

O parlamentar comentou a fatalidade ocorrida no último dia 13 em Suzano (SP) e recomendou medidas para
melhorar a segurança de alunos e professores, como o uso de detectores de metais e sistemas de monitoramento

acesso às dependências das unidades com
detectores de metais. “O projeto tem como
único e exclusivo objetivo garantir a segu-

rança não só das crianças, mas também dos
funcionários que trabalham nas escolas”, afirma o parlamentar.
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“A proposta da Previdência como está é
extremamente injusta para o povo”, diz Gastão Vieira
Em entrevista à TV PROS, Gastão Vieira afirma ser favorável a uma Reforma na Previdência do país, desde que
alguns pontos sejam melhor discutidos com os parlamentares
Divulgação/PROS

tendo alguns pontos sensíveis será possível conquistar o consenso da maioria. “São questões fundamentais e espero que o governo tenha lucidez
para sentar à mesa e abrir mão de alguns desses
pontos”.

Conciliação
Empossado na terça-feira (19), o deputado
federal Gastão Vieira (MA) falou sobre suas expectativas para esta Legislatura. “Acho que a Câmara
precisa neste momento de muita conciliação e de
muito entendimento, para que a gente possa dar
ao povo brasileiro aquilo que ele realmente deseja,
que é um país melhor. Não é uma tarefa fácil, mas
eu espero colaborar no que for preciso”, destacou.

Vídeo
Em entrevista à TV PROS sobre as perspectivas
para o mandato de deputado federal, Gastão Vieira (MA) disse que o texto da proposta de Reforma
da Previdência é “extremamente injusto”, especialmente para a população de baixa renda.
“Falando da realidade do povo do Maranhão,
eu acho que essa reforma é extremamente injusta.
Eu sei como eles vivem e a realidade é de uma população que sobrevive com menos de um salário
mínimo”.
Gastão Vieira, no entanto, disse que a Reforma
é necessária para o país, mas defende alterações
no texto quanto ao Benefício de Prestação Conti-

nuada e um debate em torno das mudanças sobre
a aposentadoria para trabalhadores rurais.
“Sabemos que a receita para pagar a Previdência é, na maioria das cidades maranhenses, superior ao que o município dispõe com o Fundo de
Participação dos Municípios. Precisamos repensar
isso, sem esquecer da dignidade das pessoas. Não
sou intransigente quanto uma Reforma da Previdência, ela é necessária do ponto de vista fiscal,
mas é preciso debater algumas questões como a
contribuição continuada e a aposentadoria rural,
respeitando os mais pobres”.
Na opinião de Gastão Vieira, o governo deba-

Gastão Vieira comenta sobre os próximos
debates na Comissão de Educação e os
convites feitos para os ministros Ricardo
Vélez Rodríguez, da Educação, e Paulo
Guedes, da Economia.

Weliton Prado reabre frente mista em
defesa dos lotéricos
O deputado Weliton Prado (MG) reabriu
para esta legislatura a Frente Parlamentar
Mista em Defesa dos Lotéricos no Congresso
Nacional. “Temos diversas questões a serem
debatidas, como a segurança jurídica envolvendo o trabalho dos lotéricos e a relacionada à segurança pessoal e patrimonial em
locais onde não há serviços de transporte de
valores”, declara Weliton Prado.
A mesa diretora dos trabalhos da Frente
é composta por dois parlamentares do PROS:
Weliton Prado, que a preside, e o senador Telmário Mota (RR), no cargo de secretário adjunto.
O presidente Weliton Prado informa que
ainda neste mês será realizado evento de lançamento da Frente, criada no último dia 12.
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Divulgação/PROS

“Queremos debater diversos assuntos, entre eles a segurança jurídica envolvendo o trabalho dos
lotéricos no país”, diz Weliton Prado
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PROS integra frentes da Segurança Pública e
Contra a Corrupção

Divulgação/PROS

Líder do PROS, deputado Toninho Wandscheer (PR), ressaltou o empenho da Bancada em defender temas de
interesse da sociedade

Deputados se mobilizam em duas Frentes
Parlamentares para o debate em torno das
propostas da Lei Anticrime e de Emenda Constitucional do Fim do Foro Privilegiado (PEC
333/17).
Na última semana, a Câmara dos Deputados foi palco dos lançamentos da Frente Parlamentar da Segurança Pública e da Frente Parla-

mentar Mista Ética contra a Corrupção.
O líder do PROS, deputado Toninho Wandscheer (PR), integrará a Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção, iniciativa que reúne mais de 220 parlamentares de 24 partidos.
O parlamentar ressalta que um dos principais temas a ser debatido será a PEC 333/17,
que trata do Fim do Foro Privilegiado. A proposta está pronta para a apreciação do Plenário da Casa.
“Sou totalmente a favor do fim do foro privilegiado. O privilégio que o político tem é representar o povo que votou nele. Esse deve ser
o nosso único privilégio”, afirma Wandscheer.

tares: Toninho Wandscheer (PR); Boca Aberta
(PR); Eros Biondini (MG); Capitão Wagner (CE);
Vaidon Oliveira (CE); e Weliton Prado (MG).

Segurança Pública

A frente parlamentar é uma associação
suprapartidária que pode ser composta
por deputados e senadores e são destinadas a aprimorar a legislação referente
a um tema específico.

O PROS conta com seis integrantes nesta
Frente, apoiada por mais de 300 parlamen-

Vídeo

Eros Biondini comemora novos convênios entre
governo e comunidades terapêuticas
Foram autorizados 216 novos convênios com as Comunidades Terapêuticas para o tratamento de
dependentes químicos

Sessão Solene

O deputado Eros Biondini (MG) participou na
terça-feira (19) do Lançamento das Ações de Fortalecimento das Comunidades Terapêuticas, no
Ministério da Cidadania. Na oportunidade, foram
anunciados 216 novos convênios entre o Governo Federal e as Comunidades Terapêuticas.
“Esse é um momento histórico para as comunidades terapêuticas. Estamos sendo reconhecidos pelo Governo Federal, através do ministro
Osmar Terra, um grande apoiador dessa causa e
dessa luta tão honrosa”, disse Eros Biondini.
Os convênios são direcionados para o tratamento de dependentes químicos. A articulação

Eros Biondi convocou sessão solene na Câmara, n a última quarta-feira (20), para homenagear
os 50 anos de trabalho das comunidades terapêuticas no país.
De acordo com Eros Biondini, a solenidade
tem como objetivo lembrar o trabalho que vem
sendo realizado desde a década
de 1960 pelas Comunidades Terapêuticas. As instituições surgiram
no Brasil para cobrir a falta de opções de atendimento dado pelo
poder público à população, caracterizado, em sua maioria, pelo tradicional tratamento em hospitais
psiquiátricos.
“Eu não poderia deixar de solicitar essa homenagem tão importante, não apenas por ser integrante e o coordenador da Frente
Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, mas também por ser grande admirador do

trabalho dessas instituições”, afirma o deputado.
Segundo dados da Confederação Nacional
de Comunidades Terapêuticas (Confenact), há
atualmente 412 Comunidades Terapêuticas autorizadas a atuar no país. São mais de 28 mil acolhimentos por ano e cerca de 80 mil atendimentos
realizados diariamente.
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.
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Divulgação/Assessoria do Parlamentar

Divulgação/PROS

do deputado Eros Biondini junto ao Governo
contou com o apoio da Secretaria Nacional de
Cuidados e Prevenção às Drogas (Senapred), do
Ministério da Cidadania.

