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VEREADOR JOSÉ FREITAS (PRB) – Comunicação de Líder: Sra. 

Presidente; colegas vereadores; público que nos assiste; hoje eu 

subo a esta tribuna para oficializar a mudança de sigla do nosso 

partido, de PRB para Republicanos. Dia 15 de agosto, o ministro 

Jorge Mussi, do Tribunal Superior Eleitoral, acatou a mudança do 

nome do Partido Republicano Brasileiro, PRB, para Republicanos. A 

alteração do nome para Republicanos foi decidida em convenção 

nacional do partido dia 7 de maio, em Brasília, agora aprovado pela 

Justiça Eleitoral. Além da nomenclatura, o partido passou por uma reformulação 

completa, consolidando a posição como uma sigla conservadora nos costumes e liberal 

na economia. É uma evolução de mudança de nome, mudança de logotipo, de logomarca, 

mas de manutenção de postura republicana, de postura ética, de postura ímpar com o 

zelo e com a coisa pública, com o erário e com o bem público. Desde a fundação, em 25 

de agosto de 2005, o Republicanos tem demonstrado força política nas urnas. Na primeira 

eleição, em 2006, o partido elegeu um deputado federal e três estaduais, desde então, 

cresceu em todas as eleições que disputou. Hoje, contamos com um senador, um 

governador, 31 deputados federais, 41 deputados estaduais, 2 distritais, 106 prefeitos e 

1.618 vereadores. Outro dado relevante da sigla é em relação à evolução do número de 

filiados. Dentre todos os partidos com até 20 anos de fundação, o Republicanos foi o 

único que cresceu em número de filiados, conquistando mais de 18 mil novos filiados em 

2018.  

Sra. Presidente, a partir de agora, oficializo que é só Republicanos. Eu e o meu vice-

presidente, Ver. Alvoni Medina, nós teremos que nos acostumar, a partir de agora, com a 

nova sigla. Quero mostrar para vocês o novo logo.  

  

(Procede-se à apresentação de imagens.)  

 

VEREADOR JOSÉ FREITAS (PRB): O novo logotipo do Republicanos traz uma árvore 

frondosa, cujo caule é uma criança do sexo feminino apontando para uma estrela de seis 

pontas, com as cores da bandeira do Brasil. A criança como tronco é a esperança das 

futuras gerações. O fato de a criança ser do sexo feminino faz um contraponto ao fato de 

o nome Republicanos ser masculino – equilíbrio de gênero – e pela mulher ser maioria no 



 
SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA 

074ª SESSÃO ORDINÁRIA 19AGO2019 

 

 

pág. 2 

 

Brasil. A árvore representa uma forte conexão com a terra através da raiz. Embora forte 

conexão com a raiz, com conservadorismo, a criança aponta para o céu, para o futuro e 

para o desenvolvimento. A estrela de seis pontas é uma referência à origem do partido, 

que nasceu Partido Municipalista Renovador – PMR, antes de se tornar PRB, que tinha 

essa estrela no logotipo. Além dessa conexão, a árvore representa solidez, firmeza e 

potencial para frutificar. Somos 10, e quem quiser venha ser 10 também. Um forte abraço. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


