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Líder do PROS ressalta importância
da MP que destina recursos para o
PROS
fecha questão contra
mudanças na
enfrentamento
do coronavírus

aposentadoria rural, capitalização, abono salarial e
idade para domésticas
O líder do Pros, deputado Acácio Favacho (AP), declarou apoio à Medida Provisória 921/20, que abre crédito extraordinário,
em favor
do Ministério
A Bancada
entende
que nãoda
háDefesa,
vantagens financeiras ou sociais que justifiquem a penalização, justamente, de quem
no valor de R$ 11.287.803,00, para enrecebe menos. Por esse motivo, fechou questão de ordem para derrubar estes itens da Reforma da Previdência p.3
frentar uma possível situação de emergência pública causada pelo coronavírus.
p.2

PROS se posiciona contra recriação de ministérios
e mudança do Coaf
Entre as discussões urgentes entendidas pelo PROS como prioritárias para a agenda de debates do Governo
Federal com a sociedade estão o contingenciamento de recursos da Educação e o corte de investimentos em
universidades e em pesquisas científicas p.3

Congresso mantem veto de R$ 30 bilhões
do orçamento impositivo
“É importante que o Governo Federal possa gerir parte
dos recursos do orçamento impositivo para executar as
ações em suas áreas prioritárias. Por isso, apoiei como alternativa para resolver esse impasse o Projeto
Lei que dos deputados federais na Comissão Geral da Câmara que recebeu o
Confirade
o pronunciamento
ministro
da
Educação, Abraham Weintraub, para explicar os cortes no orçamento das universidaCORTES
NA EDUCAÇÃO
adequa
o entendimento
entre parlamentaresdese públicas
governadoe de institutos federais
res sobre a LDO”, explica o líder do PROS, deputado federal
Acácio Favacho.
p.3
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Líder do PROS ressalta importância
da MP que destina recursos para o
enfrentamento do coronavírus
O parlamentar do Estado do Amapá se pronunciou após divulgação do
governo francês que há cinco casos confirmados do coronavírus (Covid-19)
na Guiana Francesa.
“Parabenizo o governo do Amapá que já enviou uma equipe de profissionais de saúde ao município de Oiapoque (670 quilômetros da Capital). Além
disso, o governador iniciou o plano de contingência desenvolvido por uma
comissão formada por órgãos estaduais, federais e municipais para enfrentamento de uma eventual chegada do vírus ao Amapá”, explica o deputado.
O envio das equipes para a fronteira foi decidido em reunião presidida
pelo governador Waldez Góes, que contou com a participação de representantes da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Exército, Marinha e Secretaria de Estado da Comunicação
(Secom).
No Brasil, há casos sob investigação e quatro casos confirmados. Todos
são de transmissão importada, de pessoas que estiveram em áreas endêmicas
onde o vírus já circula. Outros 531 suspeitos são monitorados pelo Ministério
da Saúde e 315 casos já foram descartados por exame laboratorial. Apenas
quatro estados não têm casos registrados: Acre, Amapá, Roraima e Tocantins.
Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos
registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Para o novo líder do PROS, o ano legislativo vem com novos desafios para
os parlamentares. O deputado foi eleito por unanimidade pela Liderança da
Câmara.

PROS tem novo Líder
Eleito por unanimidade para a Liderança do PROS na
Câmara, o novo líder do PROS o deputado Acácio Favacho
(AP) prevê um ano legislativo com novos desafios para os
parlamentares.
Favacho nasceu em Macapá, no dia 28 de setembro
de 1983. Acácio Favacho é bacharel em Direito, formado
pelo Centro de Ensino Superior do Amapá (Ceap).
De família tradicional do Amapá, sua trajetória de vida
tem sido marcante na história política do estado. Favacho
iniciou na política em 2008. Foi o vereador mais votado
do município de Macapá, e depois foi reeleito em 2012
e 2016 também com expressivas votações. No dia 1º de
janeiro de 2019 foi reconduzido pela 4ª vez ao cargo de
presidente da Câmara Municipal de Macapá, ainda no
mês de janeiro. Mas, Acácio renunciou ao cargo de vereador e presidente da CMM para assumir, no dia 1º de fevereiro, o cargo de deputado federal para a 56ª Legislatura
(2019-2023). A vida política do parlamentar está baseada
no fortalecimento dos ideais de trabalhar pelo desenvolvimento do Amapá e em garantir melhor qualidade de
vida à população.

Anexo II - Piso Superior - Ala B - Sala 179 | (61) 3215-9996
Email: comunicacao.lidpros@camara.leg.br
Líder: Toninho Wandscheer (PR)
Chefe de Gabinete: Jairo Ribeiro
Coordenadora de Comunicação: Lianna Cosme
Jornalista: Janaína Valadares
Diagramação: Jefferson Santos
Fotografia: Régia Costa

INFORMATIVO DA LIDERANÇA DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

3

Congresso mantém veto de R$ 30 bilhões do
orçamento impositivo
O líder do PROS, deputado federal Acácio Favacho, participou de reuniões
que trataram da articulação dos parlamentares para decidir posicionamento
em relação aos vetos orçamentários, que foram analisados em sessão conjunta do Congresso Nacional.
O Congresso Nacional decidiu nesta quarta-feira (4) manter o veto 52/19
proposto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao dispositivo da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020 que trata do Orçamento impositivo.
A parte do veto que trata da exclusão de órgãos dos contingenciamentos de
verbas foi derrubada pelos deputados e senadores.
Favacho e os outros parlamentares tentaram chegar em um entendimento com o Governo Federal para a manutenção do veto presidencial que trata
da destinação para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
“É importante que o Governo Federal possa gerir parte dos recursos do
orçamento impositivo para executar as ações em suas áreas prioritárias. Por
isso, apoiei como alternativa para resolver esse impasse o Projeto de Lei que
adequa o entendimento entre parlamentares e governadores sobre a LDO”,
explica o líder do PROS deputado federal Acácio Favacho.
A manutenção da parte polêmica do Veto 52 só foi possível após amplo
acordo entre Legislativo e Executivo, que culminou no envio, pelo presidente
da República, de três projetos de lei com o objetivo de regulamentar o orçamento impositivo neste ano.
Não serão contingenciadas as receitas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa); da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); e da Fundação Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística (IBGE). Também não terão cortes as ações de pesquisas e
desenvolvimento e de transferência de tecnologias vinculadas ao Programa
de Pesquisa e Inovações para a Agropecuária.

Acácio Favacho é contra a exclusão de governadores
do Conselho da Amazônia
O deputado Acácio Favacho (AP), manifestou
preocupação com a decisão do Governo Federal de
excluir os governadores do Conselho da Amazônia.
A decisão de transferir o Conselho do Ministério do
Meio Ambiente para a vice-presidência foi tomada
pelo presidente Jair Bolsonaro. Com a mudança, os
governadores do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão,
que integram a Amazônia Legal, foram excluídos da
composição.
“É preciso lembrar que o meio ambiente equilibrado é pré-requisito para a qualidade de vida, por isso
qualquer intervenção na região amazônica precisa
envolver os povos que aqui vivem para que se possa ter efetividade. Aqui temos nossos irmãos índios,
os ribeirinhos que vivem da pesca, os agricultores e
os povos da floresta que dependem da extração dos
produtos da floresta, como por exemplo o açaí e a castanha”, explica o líder.
O deputado afirma que não é contra o vice-presidente da república nem contra os ministros que
compõem o Colegiado da Amazônia, mas que pede
apenas que o Governo Federal fique atento às especificidades da região. “Acredito que um diálogo franco e
aberto sobre a nossa região deve envolver nosso povo
para que possamos ser atores de mudança na busca
de melhorarmos a vida das pessoas que vivem aqui
nesta terra, já que somos todos brasileiros”, afirma o
deputado Acácio Favacho.
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Anistia para PMs do Ceará é tema de projeto de lei de
Capitão Wagner

“É fundamental
que este Parlamento
por seus representantes se manifeste diante da completa injustiça que consistente
na clara utilização
da máquina estatal
pelo atual governo
do Estado do Ceará
como forma de perseguição, intimidação e
punição aos policiais
e bombeiros militares.”

O Projeto de Lei 477/20 de autoria do deputado federal Capitão Wagner (CE) concede anistia aos policiais e bombeiros militares do Estado do Ceará, que participaram, dos movimentos
reivindicatórios por melhorias de vencimentos e condições de
trabalho, ocorridos até o final da paralisação, em março de 2020.
A proposta altera a lei 12.505/11 para conceder anistia para
agentes de segurança envolvidos em motins de todo o país em
2011 e para estender o benefício para o movimento deste ano.
“É fundamental que este Parlamento por seus representantes se manifeste diante da completa injustiça que consistente
na clara utilização da máquina estatal pelo atual governo do
Estado do Ceará como forma de perseguição, intimidação e punição aos policiais e bombeiros militares. A anistia vem para garantir o reconhecimento do direito de poderem legitimamente
defender os seus pleitos, sem a aplicação arbitrária e ilegal de
medidas e punições de natureza claramente política e de perseguição”, afirma o deputado.
O deputado acusa ainda o senador Cid Gomes (PDT) de tentativa de homicídio no caso envolvendo uma retroescavadeira
em Sobral (CE). Wagner critica também o processo de negociação do governador do Estado do Ceará, Camilo Santana (PT),
com a categoria militar.
“A postura do governo é em tudo injustificável, dá preferência pelo confronto, sufocamento do movimento, pela instauração de inquéritos, prisões e corte de salários. Traz a imensa perplexidade e só faz exacerbar o sentimento de descaso e plena
injustiça para com os policiais e bombeiros militares. O descaso, desumanidade e a inabilidade política do atual governo do
Ceará, só não resultaram num quadro mais grave e irreversível,
tendo em vista o clamor nacional pela solução da questão e pela
chegada das Forças Armadas, determinada pelo Governo Federal, em Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, que possibilitou,
enfim, a obtenção de uma solução negociada para o término
do movimento agora no mês de março de 2020 ”, explica o deputado.

Projeto do deputado Boca Aberta consta em quarto
lugar na lista de mais acessados no site da Câmara
O site da Câmara dos Deputados divulgou a lista das propostas mais acompanhadas pela sociedade nesta legislatura. O deputado federal Boca Aberta (PR) consta na
lista com o Projeto de Lei 2829/19, que trata do fornecimento gratuito de material
escolar e uniforme a crianças carentes. A proposta aparece em quarto lugar na lista
com temática de Educação, Cultura e Esportes.
O texto autoriza o Poder Executivo a fornecer gratuitamente, aos alunos da pré-escola e do ensino fundamental da rede estadual de ensino, comprovadamente
carentes, todo o material escolar, assim como o respectivo uniforme. O benefício é
destinado aos alunos matriculados no ensino fundamental que estejam cursando da
1ª à 4ª séries.
De acordo com o projeto, serão considerados alunos comprovadamente carentes,
aqueles cuja renda familiar mensal não seja superior a dois salários mínimos ou exista
a comprovação de desemprego dos pais ou responsáveis. O projeto está em análise
na Comissão de Educação (CE).
Segundo o site da Câmara, atualmente há 24.101 propostas de emenda à Constituição, projetos de lei e projetos de lei complementar em análise. Dessas, 5.370 foram
apresentadas no ano passado. A lista aborda os seguintes temas: Agropecuária; Cidades e Transportes; Ciência, Tecnologia e Comunicações; Consumidor; Direitos Humanos; Economia; Educação, Cultura e Esportes; Meio Ambiente e Energia; Política e
Administração Pública; Relações Exteriores; Saúde; Segurança; Trabalho, Previdência
e Assistência.
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Clarissa Garotinho propõe reforma tributária“3D”
A deputada federal, Clarissa Garotinho (RJ), participou no Senado Federal de reunião da Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária. A
parlamentar é membro da comissão e defende a reforma “3D” com três
eixos: distribuição, desoneração, e desburocratização dos tributos.
“Esta é a principal reforma em análise pelos parlamentares. É claro,
que toda novidade que exige transição também traz um certo receio do
novo. Porém, não consigo vislumbrar uma reforma que não possa pensar
no que eu chamo de os 3D: o primeiro, que distribua as receitas tributárias sem uma visão municipalista do processo e que entenda que não podemos mais ter tantas receitas tributárias nas mãos da união; o segundo
d é de desonerar essa carga tributária elevada; e o terceiro e último d seria
de desburocratizar para não termos mais perda de tempo ao calcular os
impostos brasileiros”, explica a deputada.
A aprovação da reforma tributária é o principal ponto defendido pelo
Partido Republicano da Ordem Social, PROS. A deputada também é 3ª
vice-presidência na comissão especial que analisa a proposta da Reforma
Tributária (PEC 45/19) na Câmara dos Deputados.
“Defendo a redução da carga tributária e a redistribuição das receitas
tributárias e que a reforma não deve imponha ônus excessivos aos municípios. Além disso, defendo também uma fiscalização maior do emprego
dos recursos arrecadados”, afirma a deputada.

Defendo a redução
da carga tributária e a
redistribuição das receitas tributárias e que
a reforma não deve imponha ônus excessivos
aos municípios. Além
disso, defendo também
uma fiscalização maior
do emprego dos recursos arrecadados”

Comissão da MPV 907 discute a transferência da
Embratur para o Rio de Janeiro
A autora da proposta, deputada federal
Clarissa Garotinho defende que a Embratur
retorne para o Estado do Rio de Janeiro.
“Hoje debatemos a localização da Embratur
e defendemos o retorno da empresa para o
Rio de Janeiro. Isso vai fortalecer e valorizar
o Estado do Rio de Janeiro, que é a vitrine
do Brasil no mundo inteiro”, afirma a parlamentar.A Comissão Mista que analisa a MPV
907/20, que trata da transformação da Embratur em Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, aprovou
nesta terça-feira (18) solicitação de audiência pública da deputada Clarissa
Garotinho (RJ). A medida transforma a Embratur em serviço social autônomo,
com receitas próprias.
“O objetivo disso é fazer parte de uma estratégia de reparação histórica
que a cidade do Rio de Janeiro busca desde a transferência do Rio de Janeiro
para Brasília há 60 anos. O Rio tem tido perdas históricas relacionadas a isso,
vários estudiosos afirmam que os grandes problemas, principalmente os de

natureza econômica que o Rio vem enfrentando nas últimas décadas, se devem em parte a essa transferência e a uma fusão mal planejada entre o antigo
estado do Rio de Janeiro e o da Guanabara. Sem que nenhuma compensação
efetiva fosse dada a nossa antiga capital e ao estado que depois sofreu esta
fusão. O Rio de Janeiro é porta de entrada para os turistas no Brasil, é a capital
turística do nosso país”, ressalta Clarissa Garotinho.
Segundo a MP, a nova Embratur terá personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e, como principal fonte de receitas, 15,75% do adicional incidente sobre as contribuições sociais pagas para o Sistema S. Esse
adicional foi criado pela Lei 8.029/90 para beneficiar, principalmente, o Sebrae. Com a mudança, a Embratur deixa de ser dependente de recursos do
Orçamento da União, sujeitos a contingenciamento.
A medida provisória traz ainda dois pontos importantes. Primeiro, a nova
Embratur poderá licenciar a “Marca Brasil”, desenvolvida neste ano para vender a imagem do turismo brasileiro no exterior. Os recursos obtidos com o
licenciamento ficarão com a entidade. O segundo ponto é a possibilidade de
assinatura de contratos de prestação de serviços com pessoas físicas ou empresas para atingir os objetivos previstos no contrato de gestão.

Deputado Toninho Wandscheer defende Reforma
Tributária que contribua para o crescimento do Brasil
O vice-líder do Governo no congresso e deputado federal Toninho Wandscheer (PR) defende uma
Reforma Tributária que atenda a classe empresarial
e a trabalhadora, principalmente para a nação.
Wandscheer disse que a ideia é aprovar a proposta ainda esse ano. “É difícil, mas não é impossível
aprovarmos a Reforma Tributária. Vamos trabalhar
para isso acontecer. Uma reforma que leva em conta os empresários, o trabalhador, o consumidor e
acima de tudo, o nosso país. E que vai trazer uma
mudança significativa, diminuindo o número de
impostos e atraindo novas indústrias. Um projeto

que vai mudar a cara do nosso Brasil”, disse o parlamentar.
Além da Reforma Tributária, o deputado destacou ainda, pautas prioritárias para 2020, a Reforma
Administrativa, a PEC Emergencial, a PEC do pacto
federativo, a PEC dos Fundos Públicos, o Foro Privilegiado, além da prisão após condenação em Segunda Instância.
“É preciso garantir a aprovação dessas propostas já no primeiro semestre para evitar impacto das
eleições, que acontecem no mês de outubro, em
todo país”, explica o deputado.
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Plenário

Durante o mês de fevereiro, a Bancada votou os destaques à MP 897/19
(MP do Agro). A medida traz mudanças
relacionadas ao crédito rural, como um
fundo de garantia para empréstimos,
linhas de subvenção para construção
de armazéns de cereais e aperfeiçoamento de regras de títulos rurais. A
Bancada também participou da sessão
do Congresso em que foram votados
os destaques dos vetos presidenciais.

O deputado Weliton Prado (MG) participou do planejamento da Comissão Especial de Combate ao Câncer, além do andamento das emendas impositivas para
o enfrentamento à doença em Minas. O parlamentar
recebeu também na Liderança do PROS o prefeito de
Lagoa Grande, Edson Sabino, e o vereador Arlindo Braz
e conversou sobre os recursos para elaboração do projeto para pavimentação asfáltica da Rodovia do Progresso Marcolino Galvão.

O deputado Eros Biondini votou favorável a
indicação do deputado Major Vitor Hugo para
presidir a Frente Católica da Câmara e pela manutenção do veto 52. “Reforçando hoje na Câmara
as ações da Frente Católica e o meu apoio ao líder Major Vitor Hugo, pessoa do bem, qualificada
para a função, sem qualquer tipo de presunção ou
arrogância. Vamos juntos lutar por um Brasil melhor”, afirma o deputado.
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