Jornal do Brás

PROS é oficializado em São Paulo
05-Dez-2016

Fundado em 2013, o Partido Republicano da Ordem Social &ndash; PROS-SP empossou dia 26 de novembro último
na Câmara Municipal de São Paulo, seus novos presidentes, em encontro de lideranças e executiva, de diversos
municípios, comandadas pelo presidente nacional, Eurípedes Junior e pelo presidente estadual, vereador Ricardo
Teixeira.
Ao Jornal do Brás, Eurípedes Junior lembrou que foi vereador e presidente da Câmara em Planaltina,
Goiás. O PROS surgiu em 2013, com 8.000 filiados e atualmente conta com mais de 110.000 filiados no Brasil. O
partido defende a redução dos impostos no Brasil. Eurípedes acrescentou que na fundação do partido, em São Paulo havia
2.200 filiados &ndash; hoje há mais de 13.000. Outro dado importante é que na primeira eleição do PROS em 2014, em
torno de 11.000 pessoas disputaram as eleições pelo partido. A sede nacional do PROS fica em Brasília
Evando Reis
presidente municipal Evando Reis, subprefeito da Mooca há dois anos e meio, assumiu o cargo de presidente
municipal do PROS. Ele disse ao Jornal do Brás que o PROS pretende levar o partido para todo o Estado de São
Paulo. &ldquo;A comunidade está cansada da política que está aí. Estamos apresentando uma nova alternativa. Existe
uma perspectiva muito grande da participação popular no nosso partido&rdquo; &ndash; explicou ele, ressaltando que no
período como subprefeito, implantou na Mooca os princípios do PROS. &ldquo;A nossa administração deu certo e foi
aprovada por toda a sociedade&rdquo;
Ricardo Teixeira Estadual O vereador Ricardo Teixeira foi empossado
presidente estadual do PROS. Ele salientou que o PROS tem propostas novas, como a diminuição dos impostos e redução
da desigualdade social. &ldquo;Vamos começar a movimentar a modernidade, com muito trabalho. As leis estão muito
velhas, temos que reformar este País&rdquo;. Ele completou que o presidente Eurípedes Junior o convidou a se
candidatar a deputado federal
Liderança Feminina A presidente municipal do PROS Mulher, Josi Oliveira, disse ao
Jornal do Brás que é importante o PROS contar com mulheres líderes, de segmentos diversos, para fortalecer as
políticas públicas voltadas às mulheres. Na Câmara Municipal, há apenas 11 mulheres vereadoras com 44 vereadores.
&ldquo;Vamos trabalhar muito na questão no empoderamento feminino, com a mulher sendo protagonista da própria
história. Iremos fazer empreendedorismo, políticas públicas, educação e saúde, principalmente pelo social&rdquo;
&ndash; contou ela
Plenário da Câmara ficou lotado de correligionários do PROS
Momento da oficialização da p
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