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De quatro em quatro anos, a Câmara dos Depu-
tados passa por mudanças em sua estrutura. As 
eleições de 2018 mostraram que a população está 
alinhada às pautas democráticas defendidas pelo 
PSD. Elegemos 34 deputados. Vinte foram reeleitos 
e 14 são novos no Parlamento. Com o resultado, 
passamos da sétima para a quarta maior bancada 
da Câmara.

O desempenho traz mais responsabilidade para 
continuarmos trabalhando para o Brasil. É com essa 
motivação, e contando com o apoio da Direção Na-
cional do Partido e dos servidores da Liderança do 
PSD, que estamos entrando na 56ª Legislatura.

Por trás de cada deputado, existem profi ssionais 
que dedicam suas vidas a melhorar o cotidiano das 
pessoas por meio da política. Em 2018, a Liderança 
entregou 5.018 produtos para a sociedade. A equi-
pe é formada pelas assessorias jurídica, de ple-
nário, orçamentária, administrativa, de tecno-
logia da informação e de imprensa. Juntos, 

O PSD e os desafi os
da 56ª Legislatura

eles atuam de forma estratégica no plenário da Câ-
mara, realizam notas técnicas, pareceres, estudos, 
elaboram emendas, projetos de lei, propostas de 
emendas à Constituição, atendem a imprensa, infor-
mam e dialogam com a sociedade via redes sociais.

Nas próximas páginas, você vai conhecer parte 
desse trabalho capitaneado por nossos deputados. 
Procuramos mostrar a atuação à frente da Comis-
são de Ciência e Tecnologia, presidida pelo depu-
tado Goulart e de Cultura, presidida pela deputada 
Raquel Muniz.

Apresentamos também o compromisso dos nos-
sos secretários Joaquim Passarinho à frente da Se-
cretaria de Relações Internacionais da Câmara e de 
André de Paula e Rômulo Gouveia (em memória) na 
Quarta Secretaria. Prestamos também uma singe-
la homenagem ao nosso saudoso Rômulo, que nos 
deixou este ano.

Por fi m, quero apresentar os novos deputados 
eleitos em 2018. Destacamos, também, alguns dos 
principais temas debatidos pela bancada neste ano, 
entre eles, saúde, educação, trânsito e transporte, 
segurança, esporte, previdência, desenvolvimento 
regional e acesso à trabalho e emprego.

Boa leitura e obrigado pela confi ança

Domingos Neto
Líder do PSD na Câmara
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Os parlamentares do PSD são referência no Con-
gresso Nacional. Neste ano, Marcos Montes (MG) e 
Fábio Trad (MS) estão entre os 100 parlamentares 
mais infl uentes do cenário político de acordo com 
o Departamento Intersindical de Assessoria Parla-
mentar (Diap).

O grupo reúne os deputados considerados líde-
res e infl uentes nos debates, votações e articula-
ções. “Honrado com o reconhecimento por ser um 
dos 100 cabeças do Congresso. Trata-se de um ins-
tituto de altíssima respeitabilidade e que utiliza de 
critérios extremamente seguros”, comemora Trad.

“Agradeço a todos que tornam meu trabalho pos-
sível e aos mineiros que confi aram em mim para re-
presentá-los aqui no parlamento. Tudo que eu quero 
é honrar o voto de confi ança que cada cidadão depo-
sitou em mim”, agradece Marcos Montes.

Deputados
do PSD

CONGRESSO EM FOCO

Vinte e três parlamentares do PSD foram votados 
no Prêmio Congresso em Foco 2018. O objetivo é 
premiar os melhores deputados e senadores e os 
que se destacaram nas categorias combate à cor-
rupção e ao crime organizado, combate às desigual-
dades sociais, defesa da advocacia pública e defesa 
da agropecuária.

Cesar Souza
Danrlei de Deus
Diego Andrade
Domingos Neto
Goulart
Hugo Leal
Indio da Costa
Irajá Abreu
Edmar Arruda
Evandro Roman
Expedito Netto
Fábio Mitidieri

infl uentes do 
Congresso

Fábio Trad
Joaquim Passarinho
José Nunes
Júlio César
Marcos Montes
Marx Beltrão
Misael Varela
Reinhold Stephanes
Sandro Alex
Sérgio Brito
Stefano Aguiar

BANCADA DO PSD INDICADA AO

CONGRESSO EM FOCO 2018:
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Santas Casas

Saúde
é prioridade para o PSD

A Câmara dos Deputados fi nalmente resolveu 
uma luta de anos travada pelas santas casas, hospi-
tais fi lantrópicos e instituições que atuam em favor 
das pessoas com defi ciência. A Medida Provisória 
848/18, aprovada em 2018, cria linha de crédito 
com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) para socorrer essas instituições.

Pelo texto, 5% do programa anual de aplicações 
do fundo serão destinados para esse fi m. São cerca 
de R$ 4 bilhões relativos somente a 2018. Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social irão realizar 
as operações.

O relator/revisor da matéria, deputado Antonio 
Brito (BA) afi rma que a proposta traz esperança de 
dias melhores para a saúde pública. Os hospitais fi -
lantrópicos e as Santas Casas são responsáveis por 

70% dos atendimentos do Sis-
tema Único de Saúde. “Criamos 
uma opção para essas entida-
des fi lantrópicas buscarem cré-
dito com juros baixos e 
não pararem as ativi-
dades. Obviamente 
que não resolve o 
problema, mas dá 
um fôlego. O que 
nós queremos 
é o refi nancia-
mento do SUS”, 
explica o depu-
tado baiano. 

mentos do Sis-
aúde. “Criamos 
a essas entida-
s buscarem cré-
aixos e 
ativi-
nte
o 

dá 
e
s

Antonio Brito (BA)

Gastos com medicamentos 
deduzidos do IR

De acordo com pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE), em 2015, os gastos das famí-
lias brasileiras com remédios consomem 48,6% da despesa 
com saúde. Um gasto médio mensal de R$ 153,81.

Na Câmara, o Projeto de Lei 10.349/18, de autoria do de-
putado Marx Beltrão (AL), altera a legislação que rege o im-
posto de renda (Lei 9.250/95), para incluir as despesas com 
aquisição de remédios nas hipóteses de dedução do imposto 
de renda das pessoas físicas.

Marx Beltrão (AL)
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Agentes Comunitários de Saúde

Mais recursos Para o Inca

Em 2018, os deputados do PSD trabalharam 
ativamente pela aprovação da Medida Provisória 
827/2018 que regula a atividade dos agentes 
comunitários de saúde e de endemias. A MP vai 
aumentar o piso salarial da categoria de saúde 
em 52,86% ao longo de três anos.

O deputado Joaquim Passarinho (PA) comemo-
ra a medida. “Esses profi ssionais são os únicos 
que chegam de barco no nosso baixo amazonas 
no Pará. É preciso investir em qualifi cação, condi-
ções de trabalho e transporte. Por isso, o que fi ze-
mos aqui na Câmara foi reconhecer a importância 
desses profi ssionais”, destaca o parlamentar.

Preocupado com as ações de prevenção e con-
trole do câncer, o deputado Fernando Torres (BA) 
elaborou projeto de lei que destina ao Instituto Na-
cional de Câncer (Inca) 1% da arrecadação bruta 
das loterias da Caixa Econômica Federal para o Inca 
PL 3.987/15.

Há 80 anos, o instituto atende pacientes e rea-
liza pesquisas sobre o câncer. É o responsável por 
mensurar os refl exos da oncologia na saúde públi-
ca do país. De acordo com estimativas do próprio 
órgão, para 2018, a tendência é registrar aumento 
de cerca de 600 mil novos casos da doença que a 
cada ano mata milhares de pessoas no Brasil. “Os 

“Com a aprovação destas medidas, a Câmara 
reconhece o trabalho desses servidores, que de-
baixo de sol e de chuva, buscam ajudar a popu-
lação”, reconhece o deputado Alexandre Serfi otis 
(RJ), que é médico e foi secretário de saúde do 
município de Porto Real (RJ).

Antônio Brito (BA) e o líder Domingos Neto 
(CE) também trabalharam pela regulamentação 
da profi ssão. “São esses profi ssionais que levam 
saúde às nossas casas e merecem nossa valori-
zação”, destaca Domingos Neto.

Fernando Torres (BA)

Domingos Neto (CE)

relevantes serviços prestados 
para a sociedade tornam o 
Inca uma referência. É ne-
cessário aplicar mais re-
cursos com objetivo de 
ampliar o atendimento 
e as pesquisas contra o 
câncer”, justifi ca o autor 
da proposição, deputado 
Fernando Torres.
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Criminalização do uso do cerol
Tramita na Câmara proposta do deputado Stefano 

Aguiar (MG) que criminaliza a fabricação, comercialização 
ou o uso do cerol (PL 7.598/17). Dados da Polícia Militar 
Rodoviária apontam que ao menos uma pessoa morre 
por ano na grande Belo Horizonte vítima de acidente por 
conta de material cortante. “Não há norma federal que 
discipline ou puna o uso indevido das linhas com cerol, 
o que representa perigo de morte”, explica o deputado.

Construção e Mercado Imobiliário
A Frente Parlamentar de apoio à Industria da Construção e ao 

Mercado Imobiliário é presidida pelo deputado Edmar Arruda (PR). A 
frente conta com apoio de lideranças do setor, entidades representa-
tivas do empresariado e políticos que estão unidos para defender a 
pauta da categoria. Reforma tributária, seguro desemprego, preser-
vação do fundo de garantia por tempo de serviço e desoneração da 
folha de pagamento são temas tratados pela frente.

TRABALHANDO

PARA A 

SOCIEDADE

Aposentadoria complementar
Cerca de 19 milhões de brasileiros estão aposentados pelo 

INSS. Quem se enquadra na regra, recebe, em média, dois 
salários mínimos. Mas, muitos brasileiros trabalharam na 
informalidade ao longo dos anos e não conseguem se en-
quadrar para se aposentar por tempo de serviço. O deputado 
Expedito Netto (RO) apresentou o Projeto de Lei 1.096/15, 

que pretende alterar a legislação e permitir que os segurados 
da previdência possam realizar contribuições adicionais ao Re-

gime Geral da Previdência Social.

Cadastro positi vo
Brasileiros bons pagadores poderão ter os nomes incluí-

dos numa lista especial chamada de Cadastro Positivo. A 
medida (PL 441/17) aprovada pela Câmara contou com o 
relatório do deputado Walter Ihoshi (SP). “Acreditamos que 
o Cadastro terá desdobramentos importantes para a popu-
lação, como o acesso a juros menores”, defende.
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Aviação
Os impactos das últimas normas impostas pelo setor da 

aviação brasileira foram os motivos para instalação da sub-
comissão permanente dos direitos e deveres das empre-
sas aéreas. O colegiado está ligado à Comissão de Defesa 
do Consumidor e tem como vice-presidente o deputado 
Marcos Reátegui (AP). “É preciso regulamentar o serviço 
aéreo. Precisamos rever a relação entre consumidor e 
fornecedor desse serviço”, esclarece.

Segurança Pública
Arolde Oliveira (RJ) é autor de um projeto que usa o 

Sistema Nacional de Informações de Segurança Públi-
ca para facilitar a localização de pessoas desaparecidas 
e a recuperação de bens subtraídos (PL 9.475/18). “Esse 
sistema pode ser baixado em qualquer celular e todos po-
derão acompanhar mais facilmente se pessoas e bens fo-
ram encontrados”, explicou o parlamentar.

Royalti es do pré-sal
João Rodrigues (SC) debateu a redistribuição do lucro 

dos royalties de petróleo e gás natural. Hoje, 75% 
do lucro dessas atividades é direcionado para in-
vestimento na educação. Os outros 25% vão para 
a saúde. A nova proposta estabelece 55% para a 
educação, 25% para a saúde e 20% para a segu-

rança. “Temos que ouvir a Confederação Nacional 
dos Municípios para saber se é viável levar essa res-

ponsabilidade para os municípios que estão quebra-
dos fi nanceiramente”, explica o deputado.

Isenção de Imposto de
renda para idosos

Proposta do deputado Fábio Faria (RN) pre-
tende isentar do imposto de renda dos contribuintes 

com mais de 70 anos que têm aposentadoria ou pen-
são até o limite mensal de R$ 3,8 mil. O texto ainda prevê 

a isenção progressiva do tributo para idosos a partir dos 66 
anos. “O aposentado começa com desconto de 20% no IR, que 
vai subindo 20 pontos percentuais por ano até a isenção total 
ao atingir 70 anos”, explica o parlamentar.

Previdência em pauta
Presidente do antigo Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS) de 1974 a 1978, 
e ministro da Previdência em duas oportunidades 

(governos Collor e FHC), Reinhold Stephanes (PR) 
defende uma reforma previdenciária, que elimine por 

completo os privilégios. “Algumas categorias são extre-
mamente privilegiadas quando comparadas a maioria dos 

aposentados do INSS. Precisamos defi nir uma idade mínima 
adequada para a aposentadoria.”
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DEPUTADOS DO PSD
CONTRIBUEM PARA

ESTANCAR CRISE DOS

COMBUSTÍVEIS NO BRASIL
A disparada no preço do óleo diesel levou os ca-

minhoneiros a realizarem uma paralisação geral em 
maio de 2018. Os aumentos diários na tabela de 
preços provocaram o estopim da greve que durou 
dez dias e causou prejuízos como o desabasteci-
mento do comércio em todo país. A crise gerou apro-
ximadamente R$ 10 bilhões em perdas para o setor 

do agronegócio brasileiro, se-
gundo dados da Confedera-
ção da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA).

Um acordo entre o go-
verno e a categoria deu 
origem a medidas provisó-

rias aprovadas pelo Congresso Nacional e sancio-
nadas pela Presidência. Entre as medidas, está a 
MP 833/2018 (Lei 13.711/18), que garante isen-
ção de pedágio em todo o território nacional para o 
eixo suspenso dos caminhões que viajem sem car-
ga. O colegiado foi presidido pelo deputado Sandro 
Alex (PR).

A regra já era prevista na Lei 13.103/15, de au-
toria do próprio Sandro Alex, conhecida como “Lei 
dos Caminhoneiros”. A medida já havia defi nido que 
esses veículos, quando vazios, não pagariam pedá-
gio sobre eixos elevados. Mas, a cobrança foi man-
tida em algumas rodovias estaduais porque muitos 
estados ajuizaram ações para descumprir a regra, 
prejudicando os caminhoneiros. Com o novo texto, 
a regra passou a valer em todo o território nacional.

No debate, o deputado Rogério Rosso (DF) pro-
pôs medida que autoriza a venda direta do etanol 
das usinas às revendedoras (PDC 955/18). O texto 
reduz em 25% o preço do álcool no país. “Há um 
grupo restrito de distribuidoras autorizadas pela 
Agência Nacional do Petróleo [ANP] que monopoliza 
o fornecimento do etanol para os postos de combus-
tíveis”, argumentou o parlamentar.

EDIÇÃO ESPECIAL 2018
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FRETE RODOVIÁRIO

PREÇO DO

A Lei 13.703/18, que teve origem na 
Medida Provisória 832/18, também foi 

aprovada. A proposta permite que a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) fi xe um 

valor mínimo para o frete no transporte rodoviário 
de cargas.

O deputado Alexandre Serfi otis (RJ) foi um dos 
parlamentares que participou da comissão mista. 
Após vários debates, o pessedista comemorou a 
aprovação da medida no plenário. “Foi uma vitória 
dos caminhoneiros de todo o país, sobretudo da 
região sulfl uminense do Rio, que agora terão con-
dições dignas de trabalho para levar a produção 
agrícola e industrial para os brasileiros”, comemo-
rou Serfi otis.

Diferente do diesel e da gasolina, o preço do cha-
mado biocombustível não acompanha as variações 
de preço do dólar. Dessa forma, o aumento suces-

sivo do etanol foi motivo de 
descontentamento por parte 
da população. O deputado 
Joaquim Passarinho (PA) rea-
lizou na Comissão de Minas 
e Energia audiência pública 
para debater a venda direta 

do etanol para postos de 
combustível, sem passar 
pelas distribuidoras. O ob-
jetivo é dar fi m ao aumen-
to abusivo.

Alexandre Serfi otis (RJ)

DE CARGAS

BIOCOMBUSTÍVEL



Sidney Leite (AM)

O deputado é do Amazonas. 
Foi prefeito de Maués e por 

três vezes secretário de 
Educação do município. Já 
exerceu dois mandatos de 

deputado estadual.

Edilázio Júnior (MA)

O parlamentar é advogado de 
formação. Trabalhou no Tribu-
nal de Justiça do estado e no 
Tribunal Regional do Trabalho. 
Em 2010 foi eleito deputado 
estadual e reeleito em 2014.

Ney Leprevost (PR)

Nasceu em Curitiba, é jornalis-
ta e administrador. Ney foi se-
cretário de Esporte e Turismo 
do Paraná, vereador por três 

mandatos e deputado estadu-
al também por três vezes.

Ott o Alencar Filho (BA)

Baiano de Salvador, Otto é 
formado em administração 

de empresas. Foi presidente 
da Agência de Fomento da 
Bahia e diretor do Conselho 
da Associação Brasileira de 
Desenvolvimento (ABDE).

João Ferrari Junior (PA)

João Ferrari é um dos depu-
tados do Pará. Natural de 

Belém, é advogado e empre-
sário. Foi deputado estadual 

por dois mandatos.

Vermelho (PR)

Conhecido como Vermelho, 
Nelsi é advogado. Foi prefeito 

de Salto do Lontra (PR) 
e presidente da Associação 

dos Municípios do
Sudoeste do Paraná.

Quem são nossos

novos deputados
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Francisco Júnior (GO)

Nasceu em Goiânia, formou- 
se em direito e é mestre em 
Desenvolvimento e Planeja-

mento Territorial. Já foi depu-
tado estadual e já concorreu 

ao cargo de prefeito.

Sargento Fahur (PR)

Conhecido como Sargento 
Fahur, é policial militar 

aposentado e ex-integrante 
da Rotam da 4ª Companhia 

da Polícia Rodoviária 
do Paraná.
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Marco Bertaiolli (SP)

É administrador de empresas 
e pós-graduado em gestão 
pública. Foi vice-presidente 
da Federação das Associa-

ções Comerciais de São Pau-
lo. Também foi prefeito de 
Mogi das Cruzes por dois
mandatos consecutivos.

Haroldo Cathedral (RR)

Eleito por Roraima, o agora 
deputado federal é também 
empresário, engenheiro da 
computação, administrador 

de empresas, pós-graduado e 
doutor em Ciências Sociais.

Darci de Matos (SC)

Nasceu em Cafelândia, em 
Santa Catarina. Foi servidor 

público do município e traba-
lhou prestando assistência 
técnica a agricultores. Foi 

deputado estadual por dois 
mandatos consecutivos.

Ricardo Guidi (SC)

É bacharel em Direito, com 
pós-graduação em gestão 
empresarial. Em 2014, foi 
eleito deputado estadual 
em Santa Catarina onde 

defendeu o sul do estado e 
trabalhou para melhorias na 
infraestrutura de rodovias. 

Antonio Cezar
Correia Freire (SP)

Conhecido como Cezinha 
de Madureira (SP), foi 
deputado estadual, 

presidente da Comissão 
de Saúde e vice-líder do 
governo na Assembleia 
Legislativa do estado.

Flordelis (RJ)

Cantora e pastora. A quinta 
deputada federal mais votada 
do Rio nasceu e cresceu na 
favela do Jacarezinho, Zona 

Norte da cidade. É mãe de 55 
fi lhos, 51 adotivos, e hoje
cuida de quase trezentas 

crianças em um projeto social.
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Irajá Abreu (TO)

Deputado federal por dois mandatos, 
o parlamentar foi eleito o mais jovem 

senador da história do Congresso. Irajá 
foi escolhido por 214.355 eleitores.

Arolde de Oliveira (RJ)

Deputado federal por nove mandatos
consecutivos, Arolde foi eleito senador com 

17% dos votos válidos. No Rio, o parlamentar 
já foi secretário municipal dos Transportes

e secretário estadual do Trabalho.
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Em 2018, a tradição do povo brasileiro 
e suas raízes encontraram na Comissão de 

Cultura o seu verdadeiro local de fala. Com 
o trabalho e dedicação da presidente Raquel 

Muniz (MG), a comissão soma números exem-
plares no ano: foram 10 reuniões deliberativas, 
18 audiências públicas e seminários num total 

de 66 matérias aprovadas.

Entre os temas de destaque tratados, está a 
aprovação do Dia Nacional da Música e Viola Caipi-
ra, que deve ser comemorado em 13 de julho após a 
deliberação do Senado. O forró, ritmo genuinamen-

ARTE GENUÍNA E HUMANIZAÇÃO DOS DEBATES

A comissão também cedeu espaço para 
relembrar importantes ícones da literatu-
ra brasileira: Raquel Muniz homenageou 

os 110 anos do nascimento do 
escritor mineiro João Guimarães 

Rosa e os 70 anos da morte de 
Monteiro Lobato.

te brasileiro, tam-
bém ganhou desta-
que no debate que 
o reconhece como patrimônio 
cultural do Brasil.

“Além de aprovar matérias e 
dar seguimento a temas impor-
tantes para a nossa cultura, tive-
mos o compromisso de dar voz às 
manifestações, às tradições brasileiras e 
ao nosso povo que é a maior representação cultural 
que temos”, lembra Raquel.
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A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática (CCTCI) avançou em importantes 
projetos que garantem desenvolvimento, recursos 
para pesquisas e regulamentação de novos merca-
dos. À frente da Comissão, estiveram o presidente, 
deputado Goulart (SP), e o vice, André de Paula (PE). 
“A Comissão foi palco dos grandes debates nacionais 
sobre telecomunicações. Avançamos com um traba-
lho consistente e útil à população”, afi rma Goulart.

Entre os projetos aprovados, está o que prorroga 
o vencimento das faturas de serviços continuados 
(PL 2.246/15) e o que reduz a zero a taxa de instala-
ção de estações móveis de telecomunicações para a 
Indústria Cinematográfi ca (PL 7.656/17).

Lei da Informática

Em 2018, a Câmara dos Deputados mo-
dernizou a Lei da Informática. Thiago Peixo-
to (GO) foi o relator da Comissão Mista que 
analisou a MP 810/201, transformada na Lei 
13.674/2018. 

Entre as mudanças promovidas pelo co-
legiado, estão a ampliação do prazo, de três 
para 48 meses, para que empresas do setor 
invistam o mínimo de 5% do seu faturamento 
bruto em pesquisa e desenvolvi-
mento. “Hoje, temos muitas 
empresas inovadoras nas-
cendo no Brasil. A lei per-
mite que as boas ideias de 
tecnologia e inovação pos-
sam ter recursos para 
crescer e ganhar o 
mundo”, explica 
Thiago Peixoto.

Números da Comissão de Ciê
ncia e Tecnologia

Ciência e Tecnologia:

desenvolvimento e modernização do país

Lucro dos Correios

Como já é tradição na Câmara, a Comissão re-
cebeu o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto 
Kassab. Em uma das ocasiões, Kassab anunciou o 
lucro de R$ 667 milhões gerado pelos Correios em 
2017, superando a crise enfrentada pela estatal. 
“Nós tiramos a privatização de pauta. Não se fala 
mais nisso”, afi rmou.

A Comissão de Ciência e Tecnologia também pro-
moveu debate sobre a Internet das Coisas. Este é o 
termo usado para a extensão da internet que permi-
te que qualquer objeto (celulares, TVs, casas, pré-
dios ou eletrodomésticos) se comunique e transmita 
dados. “Aprovamos uma emenda impositiva de R$ 
200 milhões para o ministério da Ciência e Tecno-
logia. É importante que o Brasil se atualize, faça a 
reformulação da legislação e acompanhe o desen-
volvimento”, disse.
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Até novembro 

de 2018, o

colegiado

somou:

17 reuniões deliberativas

3 seminários

9 audiências públicas

31 projetos apresentados

28 propostas aprovadas

7 emendas apresentadas



A proteção de dados e o combate às fake news fo-
ram temas centrais debatidos pelos pela sociedade 
brasileira em 2018. No Congresso não podia ser di-
ferente. A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto 
de Lei nº 4.060/12 que propõe uma série de ações 
para proteger o cidadão do vazamento ou venda de 
seus dados.

O tema é uma das lutas encampadas pela banca-
da do PSD. “As pessoas agora saberão os seus direi-
tos e as empresas, os seus deveres. O país avançou 
nessa questão e o PSD deixou sua marca nesse pro-
cesso”, explica o deputado Sandro Alex (PR).

A Comissão de Ciência e Tecnologia realizou um 
seminário sobre proteção de dados pessoais e com-
bate às ‘fakes news’. Na ocasião, a gerente de Polí-
ticas Públicas e Privacidade do Facebook, Nathalie 
Gazzaneo, declarou que, no Brasil, 84 pessoas bai-
xaram um aplicativo que vazou dados de usuários 
brasileiros. Em torno de 443 mil pessoas foram po-
tencialmente afetadas.

O deputado Sandro Alex (PR) questionou o Fa-
cebook sobre a problemática. “Precisamos saber 
se a empresa entende que a proteção de dados é 
um direito do cidadão. A empresa se desculpa, mas 
desculpas são sufi cientes ou devemos nos atentar 
para esse problema com mais rigor? Será que o Fa-
cebook não deveria ser multado?”, declarou.

Em resposta aos questionamentos do deputado, 
o Facebook explicou que abriu um procedimento in-
terno de investigação em mais de 200 aplicativos. 

As pessoas agora saberão os seus
direitos e as empresas, os seus deveres.
O país avançou nessa questão e o PSD

deixou sua marca nesse processo”.
SANDRO ALEX (PR)
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Rômulo GouveiaRômulo Gouveia
Em 2018 o PSD e a Paraíba perderam o deputa-

do Rômulo Gouveia. O parlamentar faleceu em maio, 
aos 53 anos, vítima de infarto. Ele ocupou os cargos 
de vereador, deputado estadual e presidente da As-
sembleia Legislativa da Paraíba por duas vezes. Tam-
bém foi vice-governador e estava no segundo manda-
to de deputado federal. Na Câmara, ocupou o cargo 
de Quarto Secretário da Mesa Diretora.

Como forma de prestar homenagens, a sala de 
reuniões da Liderança do PSD passou a se chamar 
“Sala Rômulo Gouveia”. “Perdemos uma liderança 
política, um membro devoto, fi el à missão de cons-
truir um partido com princípios e valores democráti-
cos. Já nós, que tivemos a oportunidade de conviver 
com Rômulo Gouveia, perdemos um amigo”, disse 
o líder do partido na Câmara, deputado Domingos 
Neto (CE). 

Marcos Montes (MG), ex-líder da legenda, referiu-
se a Rômulo Gouveia como homem “de grande cora-
ção, pessoa do bem”. André de Paula (PE), um dos 
parlamentares mais próximos a Gouveia, também 
lamentou o ocorrido. “Rômulo era uma das melho-
res fi guras humanas que já conheci. Atencioso com 
todos, generoso, um grande companheiro.”

PSD PRESTA HOMENAGENS A

Logo após a notícia do falecimento do deputado, 
o PSD iniciou uma força tarefa para votar os projetos 
de autoria dele nas Comissões. Tramitaram na Casa 
mais de 270 propostas. São medidas que benefi -
ciam os consumidores, os portadores de necessida-
des especiais e os menos favorecidos.

Um dos projetos (PL 1.679/15) assegura às pes-
soas com defi ciência visual o direito de receberem 
cartões de crédito e de movimentação de contas 
bancárias com as informações em braile, que são os 
caracteres de identifi cação para quem não tem a vi-
são. “Com as informações expressas em linguagem 
tátil, os defi cientes visuais serão capazes de identifi -
car seus diferentes cartões e de utilizá-los de forma 
mais segura e independente, sem ajuda de tercei-
ros”, defendeu Rômulo na justifi cativa do projeto.
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PARA O ESPORTE

PSD TRAZ

mais recursos
O incentivo ao esporte de base, a revisão dos 

recursos aplicados pelas loterias Caixa no futebol 
profi ssional e iniciativas que geram mais seguran-
ça dentro dos estádios pautaram a atuação dos 
parlamentares do PSD em 2018. Os deputados 
Fábio Mitidieri (SE), Evandro Roman (PR) e Danrlei 
de Deus (RS) ocuparam cadeira cativa na Comis-
são de Esportes (Cespo) e articularam importan-
tes avanços para o setor.

Presidente da comissão mista que analisou 
a Medida Provisória 846/18, Roman cen-

tralizou os debates da proposta que au-
torizou a transferência de recursos das 

loterias para áreas como segurança 
pública, esporte e cultura.

O novo texto estabeleceu a 
destinação de cerca de R$ 1 bilhão para a segu-
rança pública, R$ 630 milhões para o es-
porte e R$ 443 milhões para cultura. 
As principais alterações tratam dos 
valores dos prêmios dos vencedores 
da Mega-Sena, Quina, Lotomania e 
Timemania, para serem realocados 
em esporte e cultura.

Evandro Roman (PR)
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O deputado Fábio Mitidieri avançou com o 
texto de sua autoria que atualiza o cadastro 
de clubes da Timemania (PL 7.751/17). Cria-
do em 2008, o jogo de apostas das loterias da 
Caixa consolidou-se como uma das principais 
fontes de renda para os clubes de futebol, mas 
a divisão dos recursos e dos times que podem 
participar jamais foram revistos.

“Existem exemplos emblemáticos como a 
própria Chapecoense, o Boa Esporte de Minas 

e o Confi ança de Sergipe, 
tradicionais equipes do 

futebol brasileiro, que 
não fi guram na lista 
de agremiações dis-
poníveis para aposta 
e não recebem recur-

sos”, explica.

Outra proposta relatada por Mitidieri e 
aprovada na Comissão de Esporte é a mudan-
ça dos valores repassados pela Caixa para in-
centivo ao esporte (PL 6.718/16). Atualmente, 
2,7% da arrecadação bruta das loterias Caixa 
são destinados a fomentar atividades despor-
tivas no país. É este recurso que movimenta a 
formação de atletas e permite a participação 
em competições nacionais e internacionais.

O texto também altera os percentuais des-
tinados ao esporte olímpico e paralímpico, 
garantindo ainda fatia para o desporto uni-
versitário e para a Confederação Brasileira de 
Desporto de Surdos (ver gráfi co). 

Se fora de campo os avanços foram sig-

nifi cativos, dentro dele também. O deputa-

do Danrlei articula a votação do projeto de 

lei que obriga a instalação de aparelhos de 

identifi cação biométrica em estádios com 

capacidade para mais de 10 mil torcedores 

(PL 10.089/18).

Danrlei de Deus (RS)

tradicionais equipes do 
futebol brasileiro, que 
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e não recebem recur-

sos”, explica.

Fábio Mitidieri (SE)

“O projeto pretende aprimorar a iden-

tifi cação dos torcedores e minimizar os 

lamentáveis episódios de violência 

que ainda ocorrem es-

pecialmente no futebol 

brasileiro”, argumenta 

o parlamentar.
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A bancada do PSD teve atuação de destaque na 
educação. A valorização de carreira dos professores 
e profi ssionais da área, os incentivos para pesquisa 
e desenvolvimento e a aplicação dos recursos pro-
venientes do Fundeb deram a tônica das propostas 
defendidas pelos parlamentares.

Neste contexto, uma medida do líder Domingos 
Neto (CE) pode representar 

uma alternativa para trazer 
recursos às universidades 
públicas brasileiras. A Câ-

mara aprovou duas emendas 
do parlamentar que permite 
doações de pessoas físicas 

e jurídicas às instituições 

de ensino superior. Pelo texto, os recursos seriam 
aplicados em um fundo patrimonial destinado à pes-
quisa e ao desenvolvimento. Em troca, o doador re-
ceberia um incentivo fi scal.

Domingos Neto acredita que as doações podem 
se tornar uma tradição brasileira, uma vez que as 
pessoas físicas e privadas terão incentivos fi scais 
para fazer a doação. O abatimento pode ser feito 
pelo imposto de renda. “Além disso, à medida que 
a universidade se desenvolve, pode crescer o inte-
resse em investir no fundo patrimonial”, esclarece.

As emendas foram aprovadas na comissão que 
analisou a Medida Provisória (MP) 851/18 e tam-
bém em plenário. Domingos Neto explica que sua 
intenção é trazer recursos para as universidades. 
“É uma alternativa para fi nanciarmos a pesquisa 
no Brasil e impulsionarmos o desenvolvimento des-
sas instituições.”

Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum a 

incentivo
para universidades
receberem doações
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Doações rendem bilhões às
universidades americanas

ORÇAMENTO DA USP 

PARA 2018

FUNDO PATRIMONIAL

DE HARVARD 2017

R$ 926 MILHÕES

$ 2 BILHÕES
DE DÓLARES

doação privada para as universidades. Ex-alunos 
e empresas renomadas costumam investir nesses 
fundos como forma de retribuir o que receberam 
das empresas. Em 2016, a Universidade de Harvard 
acumulou valor patrimonial de 35 bilhões de dóla-
res. A Universidade de Yale somou outros 25 bilhões 
em doações.

Domingos Neto compara o recurso aos orçamen-
tos das universidades federais. “A Lei Orçamentária 
Anual projeta despesa de R$ 926 milhões para a 
USP neste ano. Somente no ano fi scal que fi ndou em 
junho de 2017, o fundo de Harvard distribuiu quase 
dois bilhões de dólares. Ou seja, mais de oito vezes 
o orçamento total da USP”, analisa.

As emendas aprovadas pela comissão mista tam-
bém limitam a 12% o cálculo das deduções de im-
posto sob as doações.

Importante vetor de desenvolvimento da educa-
ção, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb) alimentou os mais acalora-
dos debates da área da educação no Congresso. A 
principal meta é manter 60% de aplicação dos recur-
sos para a remuneração dos profi ssionais do magis-
tério. O restante é usado para manutenção e desen-
volvimento do ensino, aquisição de equipamentos e 
construção de escolas.

Os avanços na área da educação também com-
templam melhorias para os profi ssionais. O deputa-
do Fábio Trad (MS) é relator de proposta que estabe-
lece diretrizes para a valorização dos profi ssionais 
da educação básica.

O texto inclui plano de carreira, formação continua-
da, atualização dos professores, ingresso por meio 
de concurso de provas e títulos, progressão funcio-

“A Constituição já prevê essa apli-
cação de 60% no magistério, 
mas é preciso encontrar um 
padrão. Vamos seguir na luta 
ao lado dos professores e de 
um Fundeb cada vez 
mais forte”, afi rma 
Domingos Neto.

60% do Fundeb para educação

PSD também luta pela

educação básica
nal, avaliação de desempenho e piso remunerató-
rio. “É um marco regulatório para que a educação do 
país avance”, sintetiza Trad.

A proposta também prevê jornada semanal de 
trabalho de até 40 horas, número adequado de alu-
nos por turma e férias anuais de 45 dias para pro-
fi ssionais em regência de classe e 30 dias para os 
demais profi ssionais da educação básica pública.
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Popularizar o mercado de veí-
culos elétricos no país por meio 
da desoneração tributária. Esse 
é o principal desafi o da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa 
da Eletromobilidade, lançada 
em 2018. “Precisamos de 
uma política de Estado com 
benefícios para que a indús-
tria se instale e gere empre-
go e renda. Se não, a gente vai 
fi car dando murro em ponta 
de faca e nada vai acontecer”, 
afi rma o presidente da Frente, 
deputado Marcelo Matos (RJ).

Carro elétrico:
futuro sustentável para o Brasil

A Lei Seca salvou 41 mil vidas em seus pri-
meiros anos e economizou R$ 558 bilhões para 
o governo. Os dados são do Centro de Pesqui-
sas e Economia dos Seguros e são ressaltados 
pelo autor da Lei, deputado federal Hugo Leal 
(RJ). Os 10 anos da legislação foram comemo-

rados em 2018 pela Câmara dos 
Deputados. “A Lei salvou vidas e 
poupou dinheiro aos cofres públi-
cos. Temos muito o que comemorar. 
E uma lei que pegou, que de fato 
funciona”, analisa o parlamentar.

Em 10 anos, a Lei Seca já
salvou mais de 41 mil vidas
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O uso de câmeras de monitoramento nas 
praças de pedágio deve se tornar lei no Brasil. 
O deputado Diego Andrade (MG), relator da pro-
posta (PL 6.463/16), assegurou que a tecno-
logia pode reduzir os índices de criminalidade.

“As concessionárias de rodovias fi cariam 
obrigadas a fazer a instalação das câmeras, 
bem como fornecer de forma rápida essas ima-
gens para a polícia. É uma medida efi caz tam-
bém no combate ao roubo de cargas”, propõe 
o deputado.

Segurança nas rodovias

Acostamento e faixas nas rodovias

Segurança
para os motoristas

Projeto do deputado federal Sérgio Brito (BA) determina que toda rodovia do país deve 
ter um acostamento. Nos casos de impossibilidade técnica para construção de acosta-
mentos, os projetos deverão ser elaborados e executados com áreas de estacionamento 
ao longo de todo trecho rodoviário, em tamanho e distância defi nida em regulamento, de 

acordo com as condições de segurança e volume de tráfego e das caracte-
rísticas do terreno (PL 10.265/18).

As rodovias brasileiras possuem nas laterais as 
chamadas faixas de domínio. São espaços reserva-
dos para construção de terceiras faixas, instalações 

de postes, infraestrutura de drenagem, entre ou-
tros. O deputado Misael Varela (MG) é 

autor de um projeto que permite ao 
Estado conceder essas faixas a 
pessoas que queiram plantar 
alimentos (PL 7.392/17).
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Sérgio Brito (BA)
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Diego Andrade (MG)

José Nunes (BA) usou a tribuna da Câmara diver-
sas vezes para alertar sobre o perigo que as es-
tradas baianas representam para os motoristas. 
“A BR 116 é uma das maiores rodovias do país. 
Nunca foi duplicada. Se estivesse em melhores 
condições, pouparíamos vidas”, denuncia. O par-
lamentar vai exercer em 2019 o terceiro mandato 
e também é conhecido por trabalhar para levar água 
aos municípios baianos que sofrem com a seca.
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Você sabia que o plástico demora cerca de 200 
anos para se decompor na natureza? Uma reporta-
gem publicada na revista Science Advances informou 
que 79% do plástico produzido no mundo acaba num 
aterro sanitário ou no mar. A mesma reportagem 
mostrou que, desde 1950 até hoje, foram produzi-
das 8,3 bilhões de toneladas do material no mundo.

Com intuito de barrar o avanço do lixo e prote-
ger o meio ambiente, um projeto do deputado Cesar 
Souza (PL 10.564/18) proíbe a fabricação, a comer-

cialização e o uso de canudos plásticos 
em todo território nacional. De acordo 
com o texto, o material deverá ser substitu-
ído por produtos biodegradáveis ou que não sejam 
de uso único.

Quando o projeto virar lei, os fabricantes terão 
até 36 meses para parar de fabricar os canudos, o 
comércio terá um prazo de 48 meses para parar a 
comercialização do material e em 60 meses o pro-
duto não será mais utilizado pela população.

lásticos 
acordo 

Todos os temas que envolvem meio 
ambiente são importantes. Desde

reciclagem de lixo ao aquecimento 
global. Temos muito trabalho a fazer.”

CESAR SOUZA (SC)
Relator da Emenda de Kigali, que trata 
da preservação da camada de ozônio
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Projeto quer acabar
com a fabricação de

canudos no Brasil



Cidades goianas e mineiras foram incluídas na 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal (Ride). A iniciativa teve forte articulação do 
deputado Rogério Rosso (DF), que liderou a votação 
da Lei Complementar nº 163/18, de autoria do pró-
prio parlamentar.

Já em vigor, a lei anexou doze municípios de Goi-
ás e Minas Gerais à região de desenvolvimento do 

DF. Segundo o parlamen-
tar, a iniciativa une 
esforços dos dois es-

tados e do DF. A me-
dida permite maior 
engajamento em 
questões pontuais 

para a população.
A RIDEA RIDE

Criada em 1998, a Ride surgiu como canal 
de articulação de ações administrativas da 
União, dos estados de Goiás e Minas Gerais, 
além do Distrito Federal. O objetivo é promo-
ver projetos de desenvolvimento econômico e 
melhorias em políticas públicas na escala re-
gional. Os investimentos devem priorizar inte-
resses comuns entre os membros, de modo a 
promover o desenvolvimento integrado e favo-
recer a população.

LEI INTEGRA CIDADES DE

À REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO DF

LLEI INT

DFENTO DO DF
Goiás e Minas Gerais
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“A população dessas cidades transita constan-
temente no Distrito Federal. Com a Lei vamos po-
tencializar a economia e encontrar juntos soluções 
para os problemas que já nos desafi am”, argumen-
ta Rosso.

Farão parte da Ride os municípios: Alto Paraíso, 
Alvorada do Norte, Barro Alto, Cavalcante, Flores de 
Goiás, Niquelândia, São Gabriel, São João d’Aliança, 
Simolândia, Vila Boa e Vila Propício, todos no estado 
de Goiás; bem como Cabeceira Grande, no estado 
de Minas Gerais.

Rogério Rosso (DF)



Em 2018, o deputado Joaquim Passarinho (PA) 
assumiu a Secretaria de Relações Internacionais da 
Câmara (SRI). O órgão é responsável por estabelecer 
as diretrizes da diplomacia parlamentar na Câmara, 
promover a cooperação com parlamentos estrangei-
ros e apoiar delegações, comitivas e representações 
de deputados em missão ofi cial.

“É um momento que exige boas relações com to-
das as delegações que nos visitam. A missão é mos-
trar que, independente da crise econômica, nosso 
parlamento é democrático e que vamos sair dessa 
crise por meio de um legislativo forte e interligado 
com o mundo”, destaca Passarinho.

Ao longo de 2018, a secretaria recebeu a visita de 
delegações de diversos países, entre elas Moçam-
bique, Japão, Quênia e Marrocos. Em missão ofi cial 
ao Vaticano, Passarinho encontrou o embaixador do 
Brasil junto à Santa Sé, Luiz Felipe Mendonça Filho. 
“Tratamos de assuntos diplomáticos e da nossa rela-
ção com a sede da Igreja Católica”, explica Passari-
nho. O parlamentar também teve a oportunidade de 
se encontrar com a Sua Santidade, o Papa Francisco.

Gestão do PSD fortalece relações
internacionais do parlamento

brasileiro com o mundo
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Joaquim Passarinho foi vice-presidente da 
Comissão Especial que analisou a PEC do fi m 
do foro privilegiado. O parlamentar defende a 
extinção da prerrogativa para todos os cargos.

“Minha defesa é que a gente possa ter nes-
se foro os chefes dos Poderes Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário, no máximo. Apenas isso, o 
resto não. Quem cometeu algum crime, seja 
assassinato ou desvio de dinheiro público, tem 
que ser julgado como qualquer cidadão”, argu-
menta Passarinho.

Fim do foro privilegiado
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PSD EM DEFESA DA MULHER

EM PÚBLICO AGORA

ATITUDE OBSCENA

Em 2017, a mídia nacional noticiou o caso de um 
homem que foi fl agrado ejaculando em uma passa-
geira de ônibus na Avenida Paulista, em São Paulo. 
O rapaz foi preso e liberado 24 horas depois, pois o 
juiz entendeu não se tratar de estupro e sim de um 
atentado ao pudor.

Indignados com o caso, deputados do PSD se mo-
bilizaram. Goulart (SP) apresentou projeto prevendo 
sanções àqueles que forem fl agrados praticando ato 
libidinoso em espaço público, como masturbação, 
por exemplo. A proposta foi incorporada a um projeto 
do Senado e agora importunação sexual e divulga-
ção de cenas de estupro viraram crime previstos na 
Lei 13.718/18.

“É inadmissível a discriminação em relação 
a tarefas entre homens e mulheres. É neces-
sário facilitar a participação deles no cuidado 
com os fi lhos. Não podemos consentir com re-
trocessos”, escreveu Rômulo Gouveia (em me-
mória). Um projeto de autoria dele prevê que 
banheiros públicos e privados deverão ter fral-
dários para homens cuidarem dos seus fi lhos.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) revelaram que, em 2017, 
enquanto a média salarial das mulheres foi 
de R$ 1.868,00, a dos homens foi de R$ 
2.410,00 para desempenhar as mesmas fun-
ções no trabalho.

Para combater essa prática o deputado 
Thiago Peixoto (GO) apresentou um projeto 
que proíbe o vencimento desigual entre gê-
neros ou opção sexual. Se aprovada, a norma 
prevê penalidade para aqueles que infringi-
rem a regra, com o pagamento da diferença 
salarial ao empregado, mais multa no valor de 
um salário mínimo, por mês.

Já o Delegado Éder Mauro (PA) sugeriu acres-
centar ao artigo 215 do Código Penal o crime de 
violência sexual mediante constrangimento ilegal 
(PL 8.795/17). Essa proposta aguarda parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça.

Banheiro masculino 
com fraldário

Salários iguais para 
homens e mulheres

O que as mulheres precisam é que pare-
mos de prestar mais atenção nas suas 

roupas do que nos seus discursos”.
Goulart (SP)

Delegado Éder Mauro (PA)



Projeto obriga

prefeitos a criarem

mecanismos de

redução da violência
Preocupado em estimular ações concretas de 

combate à violência, o deputado Indio da Costa (RJ) 
propôs no Projeto de Lei Complementar 186/15, a 
criação do Plano Plurianual de Redução da Violên-
cia. A medida também dispõe 
sobre o planejamento e trans-
parência na segurança pública.

O intuito é permitir que os 
municípios estabeleçam metas e  
projetos para redução da violên-
cia, com base nos dados do Sis-
tema Nacional de Informações de 
Segurança Pública, Prisionais e sobre 
Drogas (Sinesp). Além disso, o Poder 
Executivo deverá fi scalizar as ações que 
forem propostas. 

“Quando virar lei, os municípios acima de 
100 mil habitantes deverão ser obrigados a rea-
lizar ações efetivas de combate à criminalidade. 
Hoje, na prática, o acompanhamento da ordem ur-
bana não depende do governador, mas dos prefei-
tos, que são fundamentais na condução da ordem 
pública nos municípios. É necessário instituir estru-
tura mínima de planejamento para ser aplicado nos 
três níveis da federação”, explica Indio.

O projeto tramita em regime de prioridade e foi 
aprovado na Comissão de Finanças e Tributação 
(CFT) e está em análise na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC). 

É necessário insti tuir
estrutura mínima de

planejamento para ser
aplicado nos três níveis

da federação”.
INDIO DA COSTA (RJ)
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promete ser o ano da 
pauta municipalista

Os municípios devem ganhar mais destaque a 
partir do próximo ano. É o que garante o deputado 
Júlio César (PI). O parlamentar, que é defensor da 
causa dos gestores municipais, foi eleito relator da 
Comissão Especial que analisa a Proposta de Emen-
da à Constituição do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM).

A PEC 391/17 prevê aumento de 1% no valor do 
repasse aos municípios, oriundos do Imposto de 
Renda e da Importação dos Produtos Industrializa-
dos (IPI), sobre a arrecadação de setembro. “Essa 
PEC é importante para amenizar a situação dos mu-
nicípios, que vivem em situação de estrangulamen-
to fi nanceiro”, explica Júlio César.

Hoje os prefeitos contam com duas propostas 
de autoria do deputado Júlio César. Uma delas é 
o repasse de 1% no mês de dezembro, quando os 
prefeitos têm que pagar as contas de fi m de ano e 
o décimo terceiro do funcionalismo. O outro 1% é 
no mês de julho, quando há queda no repasse do 
FPM em consequência da restituição do Imposto de 
Renda. “Cada 1% representa cerca de R$ 4 bilhões 
a mais nos cofres das prefeituras brasileiras”, res-

salta o parlamentar.

2019
Socorro aos municípios

A partir de agora municípios 
brasileiros terão mais facilidade 
para receber recursos e obter fi nan-
ciamento bancário. O Congresso aprovou 
o Projeto de Lei Complementar 270/2016, 
relatado na Câmara pelo deputado Paulo 
Magalhães (BA). O texto ajusta o limite 
da despesa com pagamento de pes-
soal prevista na Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF) para municípios 
que tiveram uma queda brusca de 
receita, permitindo que eles continuem 
recebendo transferências voluntárias e fi nan-
ciamentos bancários.

A norma valerá apenas 
para os municípios que te-
nham queda acima de 
10% da receita do pe-
ríodo fi scal anterior. “A 
lei é uma adequação 
da LRF frente à situa-
ção dos municípios 
brasileiros. Vai permi-
tir que eles saiam do 
sufoco”, explica Paulo 
Magalhães.

salta o parlamentar. brasileiros. Vai permi-
tir que eles saiam do 
sufoco”, explica Paulo 
Magalhães.

Júlio César (PI)

Paulo Magalhães (BA)
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Nos últimos dois anos, coube ao PSD exercer im-
portante função para a economia da Câmara dos 
Deputados, mas que muitas vezes passa desaper-
cebido pela sociedade: administrar a ocupação dos 
apartamentos funcionais da Casa. Por lei, essa fun-
ção cabe à Quarta Secretaria, atualmente, ocupada 
pelo deputado André de Paula (PE).

COM GESTÃO DO PSD, CÂMARA REGISTRA
MAIOR OCUPAÇÃO DOS APARTAMENTOS
FUNCIONAIS DOS ÚLTIMOS DOZE ANOS

Economia de recursos

Hoje, a taxa de ocupação das unidades é a maior 
dos últimos 12 anos, o que representa economia de 
recursos do auxílio-moradia para a Casa. Todas as 
345 residências disponíveis e que não passam por 
manutenção estão ocupadas. 

André de Paula explica que a medida refl ete me-
lhor aproveitamento do patrimônio público da Câma-
ra. “Coube ao PSD conduzir este trabalho iniciado 
pelo saudoso deputado Rômulo Gouveia. Os apar-
tamentos funcionais passaram por um processo de 
valorização que deve perpetuar pelos próximos 50 
anos”, esclarece.

Economia

Em 2007, a Quarta Secretaria re-
gistrou média anual de 225 unida-
des habitacionais ocupadas, o me-
nor número na última década. O 
índice subiu consideravelmen-
te sob a tutela dos deputados 
pessedistas, alcançando 
em 2018 média de 350 
apartamentos em uso.

Consequentemente, 
o número de deputados 
que prefere o auxílio-mora-
dia reduziu drasticamente: 
eram 294 em 2007 e agora são apenas 159.
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André de Paula (PE)


