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COMPROMISSO 
COM O BRASIL!

PSD:



O ano de 2019 fi cou marcado por importantes 
avanços na sociedade brasileira. Com a eleição de 
um novo governo, o PSD assumiu o compromisso 
de contribuir com medidas que impulsionaram o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social 
no país.

A bancada do PSD na Câmara tem hoje 37 de-
putados. São parlamentares experientes, com 
longas trajetórias de serviços prestados ao país e 
seus estados. 

Concluído o ano, considero que liderar a bancada 
do partido na Câmara foi o maior privilégio de minha 
vida pública. Nesta função, percebi na prática o que 
a política pode fazer de melhor trabalhando em prol 
da sociedade.

E foi com este propósito que, em 2019, a Lide-
rança entregou 5.981 produtos para a sociedade, 
entre as áreas de assessoria jurídica, plenário (pro-
cesso legislativo), orçamento, administração, tecno-
logia da informação e comunicação. 

Esse trabalho em conjunto resultou em notas 
técnicas, pareceres jurídicos, estudos, emendas, 
projetos de lei, informações de relevância para a mí-
dia e estrutura organizacional que posiciona nosso 
partido como um dos mais bem vistos no Congresso 
Nacional. Aumentamos ainda nossa presença nas 
redes sociais: o perfi l do Instagram do PSD na Câ-
mara já é o segundo mais acessado entre as lide-
ranças da Casa.

Pautas do país
Avançamos neste ano em assuntos de extrema 

importância para a sociedade: aprovamos o Pacote 
Anticrime e outras medidas no combate à violên-
cia. Na área econômica, tiramos do papel a Refor-
ma da Previdência que desafoga o orçamento 
da União e respalda o crescimento do país. 

O PSD e o compromisso com o 
desenvolvimento do Brasil

Também adotamos medidas que facilitam a aber-
tura de empresas no país, gerando emprego e renda 
e iniciamos a discussão sobre a reforma tributária. 
Pela primeira vez na história, um companheiro nos-
so, o deputado Domingos Neto (CE), relatou o Orça-
mento da União. A medida acrescenta receitas em 
saúde, educação, desenvolvimento regional, infra-
estrutura e outras áreas essenciais para o progresso 
do Brasil. 

Avançamos, fi nalmente, no debate sobre a prisão 
em segunda instância por meio de um texto que não 
fere a Constituição Federal e confere celeridade ao 
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Nas próximas páginas, o leitor terá acesso a amplo 
material que retrata de forma minuciosa o trabalho 
de toda a bancada do PSD. Não deixa de ser, no en-
tanto, um prelúdio de nossa árdua missão de reafi r-
mar todos os dias o compromisso social e democrá-
tico a que fomos legitimados pelo povo.

Ótima leitura e muitíssimo obrigado pela confi ança!

André de Paula
Líder do PSD na Câmara
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C u lt u r a
Vaquejada (PL 8240/17): Altera a Lei nº 13.364, 

de 29 de novembro de 2016, para incluir o laço, 
bem como as respectivas expressões artísticas e 
esportivas, como manifestação cultural nacional e 
elevar essas atividades à condição de bem de na-
tureza imaterial integrante do patrimônio cultural 
brasileiro e para dispor sobre as modalidades es-
portivas equestres tradicionais e sobre a proteção 
ao bem-estar animal.

p a u ta s
para o avanço do país

Em 2019, o Congresso Nacional aprovou e de-
bateu importantes matérias que colaboram com o 
desenvolvimento do país. O PSD se manteve no pro-
pósito de colaborar com a democracia e geração de 

emprego, renda, educação, saúde e segurança para 
o Brasil. Nas próximas páginas, você vai conhecer 
mais sobre esses e outros projetos que tiveram atua-
ção dos deputados do PSD. 

T u r i s m o
Companhias aéreas (MP 863/18): Abre o capital 

estrangeiro das companhias aéreas permitindo mais 
investimentos e alavancando o turismo no Brasil.

S a ú d e
Médicos pelo Brasil (MP 890/2019): Institui o 

Programa Médicos pelo Brasil, que leva os profi ssio-
nais de saúde para os municípios que mais preci-
sam. Também autoriza o Poder Executivo federal a 
instituir serviço social autônomo denominado Agên-
cia para o Desenvolvimento da Atenção Primária à 
Saúde.

Revalida (PL 4.067/2015): Institui o Exame Na-
cional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedi-
dos por Instituição de Educação Superior Estrangei-
ra (Revalida).

Santas Casas (MP 859/2018): Viabiliza o uso 
de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço para empréstimos às santas casas, evitando o 
fechamento de importantes instituições de saúde 
que atendem pelo Sistema Único de Saúde.

E c o n o m i a
Reforma Tributária (PEC 45/19) - A proposta 

está em tramitação na comissão especial e busca 
modernizar o Sistema Tributário Nacional, desbu-
rocratizando e garantindo mais desenvolvimento e 
geração de emprego e renda.

Reforma da Previdência (PEC 6/19) - Aprovada 
pelo Congresso Nacional e promulgada em novem-
bro, modifi ca o sistema de previdência social. Esta-
belece regras para a aposentadoria.

S e g u r a n ç a
Prisão em segunda instância (PEC 199/2019):

Altera o art. 102 e o art. 105 da Constituição, trans-
formando os recursos extraordinário e especial em 
ações revisionais de competência originária do Su-
premo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça. Relatoria do dep. Fábio Trad.

E d u c a ç ã o
Banda Larga nas Escolas (PL 1481/07): atual-

mente tramita no Senado Federal. Altera as Leis nºs 
9.472, de 16 de julho de 1997, e 9.998, de 17 de 
agosto de 2000, para dispor sobre a fi nalidade, a 
destinação dos recursos, a administração e os ob-
jetivos do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust).
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Pesquisa realizada pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta 
que 12,5% dos professores brasileiros disseram ser 
vítima de agressões verbais ou de intimidação de 
alunos pelo menos uma vez por semana. Para en-
frentar o problema, o deputado Expedito Netto (RO)
apresentou o Projeto de Lei nº 3.286/19, que cria o 
Sistema de Informação sobre Violência nas Unida-
des de Ensino Públicas e Privadas. 

O objetivo é agregar dados que ajudem a criar 
planos de ação interdisciplinares em conjunto 
com órgãos de segurança repressivos e preventi-
vos. “Nossos professores são guerreiros na arte de 
ensinar, amam o que fazem e muitas vezes acu-
mulam dezenas de funções. São profi ssionais que 
enfrentam lutas diárias para trabalhar. É por isso 
que precisamos acompanhar dados e criar políti-
cas públicas de enfrentamento à violência”, defen-
de Expedito Netto.

Projetos de deputados do PSD valorizam professores e estudantes brasileiros

Em defesa da educação!

Expedito Netto (RO)

Com o aumento do consumo de conteúdos au-
diovisuais na internet, o deputado Fábio Faria (RN)
apresentou o Projeto de Lei nº 899/19, que altera 
o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir 
um aviso de classifi cação aos conteúdos das plata-
formas de vídeos na internet. 

O alerta deverá ter informações quanto a ima-
gens relacionadas a sexo e nudez, violência, drogas 
e vocabulário inadequado para o público infantil. “As 
normas que disciplinam a classifi cação indicativa 
devem sofrer alterações para se adaptarem à nova 
realidade”, defende o deputado.

Proteção para as
crianças na Internet

Fábio Faria (RN)



Para ampliar o acesso dos jovens à uni-
versidade e interiorizar o ensino, o deputa-
do Otto Alencar Filho (PSD-BA) defende a 
criação da Universidade Federal da Chapada 
Diamantina. “Essa é uma luta que vou levar 
adiante para que os jovens que terminam o 
ensino médio tenham a oportunidade de in-

Criado pela Emenda Constitucional nº 
53/06, o Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profi ssionais da Educação possui vigência 
até 2020. Em busca de manter esse fi nancia-
mento, a Câmara dos Deputados analisa a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 15/15 
que pretende tornar o fundo permanente.

O deputado Sidney Leite (AM) é membro 
titular do colegiado e defende a revisão da dis-
tribuição desses recursos conforme as diferen-
ças regionais. “É preciso criar condições para 
minimizar desigualdades como a distância e o 
isolamento. Meu estado possui um milhão e 
meio de quilômetros quadrados, mais de um 
fuso horário e municípios isolados. É o caso, 
por exemplo, no município de São Gabriel da 
Cachoeira, que faz fronteira com a Colômbia 
e Venezuela, onde os valores repassados não 
cobrem nem o custo para compra da merenda 
escolar e nem o transporte para chegar até as 
escolas de lá”, explica.

gressar no ensino superior público de quali-
dade”, enfatiza o parlamentar. A solicitação já 
foi protocolada junto à Casa Civil da Presidên-
cia da República.

A exemplo do que já acontece na zona fron-
teiriça da Região Sul do Brasil, o deputado Sid-
ney Leite defende a criação da Universidade 
Federal da Tríplice Fronteira. A ideia é que a 
unidade de ensino se  localize no Alto Soli-
mões, extremo Oeste amazonense, na região 
das cidades de Tabatinga (Brasil), Santa Rosa 
(Peru) e Letícia (Colômbia). “Estamos empe-
nhados em instalar essa universidade que 
deverá benefi ciar mais de 76 mil indígenas, 
300 aldeias e mais de 18 etnias. Vai ser um 
ganho antropológico e de biodiversidade para 
toda a América do Sul”, explica. O deputado 
destaca que o próprio Ministério da Educação 
estuda preparar prova em espanhol que ser-
virá de vestibular para os alunos estrangeiros 
da região.

Interiorização
das universidades

Fundeb

É preciso criar condições 
para minimizar 

desigualdades como a
distância e o isolamento.”

Sidney Leite (AM)
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Os parlamentares do PSD já têm tradição de atua-
ção na área de Ciência e Tecnologia. Em 2019, o de-
putado Cezinha de Madureira (SP) reforçou o time 
no colegiado atuando para o desenvolvimento da 
área no país.

Um dos temas debatidos no ano foi a adoção do 
5G no Brasil.  A tecnologia já está em estudo e apli-
cação em outros países. Cezinha de Madureira des-
taca que este será um novo padrão de comunicação. 
“Com esta tecnologia melhoraremos a qualidade de 
vida das pessoas, a saúde, o ensino, entre outras 
importantes inovações”, explica. A expectativa é de 
que o leilão do 5G aconteça no próximo ano e, em 
seguida, ocorra a implementação do sistema”.

A tecnologia de reconhecimento facial também 
vem despontando como uma importante inovação, 
pois propõe aumento na segurança em operações fi -
nanceiras e dá agilidade na comprovação de dados. 
“Na Comissão de Ciência e Tecnologia realizamos 
teste desta tecnologia para a marcação de presen-
ça, o que dinamizou o registro. Também já há uso 
por bancos e secretarias de segurança pública no 
combate ao crime. Toda nova tecnologia que vem 
melhorar as relações sociais deve ser incentivada 
e discutida pelo Parlamento e é este um dos meus 
compromissos”, ressalta Cezinha de Madureira.

Tecnologia 5G, reconhecimento facial
e bolsas do CNPQ foram temas
abordados neste ano

C i ê n c i a  e  T e c n o l o g i a  e m  p a u t a !

Bolsas CNPQ

Deputados do PSD se uniram ao ministro 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos 
Pontes, para uma solução no pagamento das 
bolsas de pesquisa administradas pelo Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPQ). Os deputados Cezinha 
de Madureira e Domingos Neto (CE) chega-
ram a se reunir com o ministro. Na pauta: o 
pagamento das bolsas de pesquisa.

6
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Sob o comando do deputado Fábio Mitidieri 
(SE), a Comissão do Esporte (Cespo) da Câmara dos 
Deputados tratou de relevantes temas sociais neste 
ano. É do parlamentar sergipano o Projeto de Lei nº 
6.035/16 que tramita no colegiado e cria bolsa para 
competidores olímpicos e paralímpicos. “A proposi-
ção permite que atletas com bom desempenho fun-
cional recebam auxílio para a prática de esportes, 
podendo se dedicar inteiramente aos treinamen-
tos”, argumenta Mitidieri.

A intenção é contemplar pessoas que 
não fazem parte do Programa Bolsa Atle-

ta e Bolsa Atleta Pódio. Em caso de 
aprovação para receber o auxílio, o 

competidor teria o treinamento 
garantido em corporação mi-

litar federal ou estadual.

Projetos sociais ganham destaque
na Comissão do Esporte

Inclusão no

Esporte

Isenção para 
estudantes de 
baixa renda

Outra proposta aprova-
da no colegiado isenta atle-
tas de baixa renda de pagar ins-
crição em campeonatos organiza-
dos com dinheiro público. O PL é de 
autoria do deputado Danrlei de Deus (RS).

“A Lei Pelé, em consonância com a Constituição 
Federal, já prevê como um dos princípios orientar 
a prática esportiva e a participação dos atletas em 
atividades desportivas sem qualquer distinção ou 
formas de discriminação”, justifi ca o parlamentar.

Para serem isentos da taxa de inscrição em com-
petições esportivas, os atletas não podem ser bene-
fi ciários do programa Bolsa Atleta (Lei 10.891/04), 
não podem ter nenhum patrocínio e devem estar 
matriculados em escola pública.



Energia mais barata 
para a população

Após articulação do deputado Joaquim Passa-
rinho (PA), a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) anunciou a redução do preço da tarifa da 
bandeira amarela de R$ 1,50 para R$ 1,34. De 
acordo com a política de arredondamento dos pre-
ços, o órgão havia elevado a tarifa da bandeira ama-
rela para R$ 1,50.

Passarinho chegou a apresentar um projeto de 
decreto legislativo para sustar a normativa, mas 
após reuniões técnicas, o presidente da Aneel, An-
dré Pepitone, anunciou a suspensão dessa política 
e recuou o preço para R$ 1,34, aplicando um preço 
mais justo aos consumidores.

“Discutimos amplamente os cálculos feitos para 
os reajustes tarifários. A Aneel nos colocou os pon-
tos dela e nós contestamos essa política de preços. 
Debatemos que o momento é outro e tivemos a sus-
pensão desse arredondamento. Essa é a boa políti-
ca, a do entendimento”, comemora Passarinho.

O deputado Expedito Netto (RO) também trava 
uma verdadeira batalha contra os aumentos abusivos 
da energia elétrica em Rondônia. Desde dezembro 
de 2018, as contas de luz dos usuários residenciais 

Parlamentares defendem tarifas justas de energia elétrica no país

do estado sofrem reajuste de 25,34%. Nas indús-
trias, esse percentual foi de 27,12%. O parlamentar 
lembra que o aumento é superior à infl ação acumu-
lada nos últimos dois anos, que foi de 8,6%. “Trata-
se de insuportável ‘tarifaço’ que inviabiliza a econo-
mia de Rondônia”, explica.

Frente parlamentar

“Energia cara signifi ca desempre-
go e falta de comida na mesa do brasileiro”, 

foi o que enfatizou o deputado Júnior Ferrari (PA)
ao discursar durante o lançamento da Frente Parla-

mentar Mista em Defesa dos Consumidores de Ener-
gia Elétrica, em abril deste ano. O parlamentar 

também é o vice-presidente do colegiado compos-
to por 195 deputados e seis senadores. Entre as 
principais demandas para discussão da frente 
estão as cobranças abusivas e outras irregula-
ridades praticadas pelas concessionárias de 
energia elétrica.

Júnior Ferrari (PA)

Joaquim Passarinho (PA)
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Um dos debates que mobilizaram a pauta da Câ-
mara neste ano são os incentivos a fontes de ener-
gia limpa. Na Comissão de Minas e Energia, os par-
lamentares debateram uma proposta da Aneel que 
pretende taxar as fontes fotovoltaicas. De acordo 
com a proposta do órgão, a concessionária deverá 
passar a reter 60% da energia produzida em placas 
fotovoltaicas enviada pela rede elétrica. Isso serviria 
de compensação pelo uso da rede de distribuição. 
Deputados do PSD reagiram à medida e participa-
ram ativamente dos debates no colegiado.

“Reter 60% da energia gerada signifi ca matar o 
setor. É preciso postergar o prazo para essa con-
sulta pública, que abriu agora em outubro e vai até 
30 de novembro de 2019. Esse assunto veio à tona 
somente agora. Precisamos de tempo para fazer o 
debate”, defendeu o deputado Joaquim Passarinho.

O deputado Otto Alencar Filho (BA) é autor do 
Projeto de Lei 5.293/19, que incentiva as fontes re-
nováveis pela utilização de energia solar. Ele defen-
de que seja garantida segurança jurídica aos empre-
endedores e consumidores que pretendem investir 
e migrar para a energia fotovoltaica. “Com o ritmo 
de expansão do setor é preciso um olhar mais atento 
por parte desse Parlamento. É urgente preencher as 
lacunas na legislação”, afi rma. 

Charles Fernandes (BA) contextualiza a Bahia 
nessa discussão. “Nosso estado possui os maiores 
parques eólicos do país. As empresas da iniciativa 
privada já estão se instalando em Bom Jesus da 
Lapa e em Guanambi. E justo num momento de ex-
pansão como este, tentam taxar a energia limpa?”, 
questiona. 

Para o deputado Sidney Leite (AM), a popula-
ção amazonense seria penalizada com a proposta. 
“Não é justo taxar a energia produzida de forma 
limpa, ainda mais pensando no consumidor brasi-
leiro e no cidadão que vive nas periferias”, analisa 
o parlamentar. 

Na opinião de Marx Beltrão (AL), a medida de-
sincentiva a geração de energia sustentável no país. 
“Não permitiremos a criação de uma taxa sobre o 
uso do sol para gerar energia. Vamos atuar com fi r-
meza para não deixar que se crie mais um imposto 
no Brasil. Ainda mais quando este imposto é absur-
do”, desabafa. 

Fontes renováveis
Deputados do PSD debatem proposta
de taxação de energia fotovoltaica

Charles Fernandes (BA)
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Mais Saúde e
Assistência Social

O ano de 2019 marcou defi nitivamente a pre-
sença do PSD nas pautas da saúde, família e assis-
tência social. À frente da Comissão de Seguridade 
Social e Família (CSSF), os deputados do partido 
bateram recordes de efi ciência: foram mais de 236 
projetos deliberados, 56 audiências públicas, 16 se-
minários, fóruns temáticos e simpósios, 39 reuniões 
deliberativas e também foram ouvidos 6 ministros 
de estado.

Deputado Antônio Brito preside a Comissão de Seguridade Social e Família

EDIÇÃO ESPECIAL 2019

Alexandre Serfi otis Misael Varella
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deliberativas
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Audiências 
Públicas

56 261



Redes sociais

A presidência de Antonio Brito à frente 
da CSSF trouxe avanços na transparência 
das informações e na comunicação da co-
missão com a sociedade. A página do Ins-
tagram passou de 114 para 1.349 segui-
dores no ano, se tornando o colegiado com 
mais acessos na plataforma. Já os vídeos 
da comissão no YouTube tiveram 46 mil 
visualizações. Também foram elaborados 
36 jornais impressos que foram distribu-
ídos nas reuniões deliberativas e nas de-
pendências da Casa.

“Tratamos na CSSF de temas como a saúde, 
previdência, assistência e família, que são centrais 
para a população brasileira e por isso nos dedica-
mos muito. Agradeço ao meu partido pela confi ança 
e apoio para que eu pudesse exercer a função de 
presidente de uma das maiores e mais importantes 
comissões da Câmara”, afi rma o presidente do cole-
giado, deputado Antonio Brito (BA).

O parlamentar baiano comandou os trabalhos da 
CSSF com o apoio dos deputados Alexandre Ser-
fi otis (RJ), 1º vice-presidente, Marx Beltrão (AL), 2º 
vice-presidente e Misael Varella (MG), 3º vice. A de-
putada Flordelis (RJ) e o deputado Marco Bertaiolli 
(SP) atuaram como membros titulares e relataram 
importantes projetos ao longo do ano. Otto Alencar 
Filho (BA) também participou dos debates.

Antonio Brito imprimiu um ritmo dinâmico aos 
trabalhos e convidou, a cada semana, represen-
tantes de importantes entidades internacionais, do 
poder público e da sociedade civil para debaterem, 
com o colegiado, assuntos relevantes para a popu-
lação e para o Legislativo. “O presidente Antonio 
Brito abriu as portas da comissão para um diálo-
go construtivo conosco. Essa troca é fundamental 
para o bom andamento dos trabalhos”, disse o mi-
nistro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em uma 
de suas vindas à comissão.

Para além das audiências, o deputado reativou 
a Subcomissão Permanente da Saúde que fez im-

portantes recomendações ao Ministério da Saúde 
em seu relatório fi nal, propondo inovações para o 
setor avançar.

A reforma da previdência também esteve na pau-
ta da CSSF. Funcionaram a todo vapor as Subcomis-
sões Permanentes da Previdência Social e da Assis-
tência Social. Outras três subcomissões especiais 
foram formadas: de Doenças Raras, da Seguridade 
Social da Mulher e da Adoção, Pedofi lia e Família. 
“Percebemos que o tema da família é central para o 
Governo Federal e por isso trouxemos a pauta para 
dentro da CSSF”, explica Brito.

Outros dois grupos de trabalho foram criados es-
trategicamente: o que discutiu a atualização da ta-
bela de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), 
visto como extremamente necessário para a sobre-
vida das entidades fi lantrópicas e o que tratou da 
violência contra brasileiras no exterior.
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A t u a ç ã o  d o  P S D  a j u d a  a  a l ava n c a r

O ex-ministro do Turismo Marx Beltrão (AL) tra-
balha para alavancar o setor na Câmara dos Depu-
tados. Entre as principais pautas em andamento 
estão a redução do preço das passagens aéreas, a 
implantação do Tax Free no Brasil, a transformação 
da Embratur em agência, a legalização de jogos e a 
proposta que cria as Áreas Especiais de Interesse 
Turístico Nacional. O objetivo é aumentar o número 
de pessoas que visitam o país e incentivar o deslo-
camento interno.

“A nossa pauta também inclui mais recursos e 
investimentos para o turismo. Não sabemos o por-
quê de um setor que gera tantos empregos no Brasil 
ser tão desprestigiado em termos de ações governa-
mentais”, afi rma o parlamentar.

O deputado também articulou a votação e o 
andamento de propostas cruciais para o setor. É o 
caso da abertura de até 100% de capital estrangei-
ro em companhias aéreas com sede no Brasil (MP 
863/18). “O povo quer passagem aérea mais barata 
e maior concorrência no setor. Isso faz o preço bai-
xar. A abertura de capital é um passo enorme para 
alcançarmos mais qualidade e melhorar a oferta 
para quem quer viajar”, argumenta Beltrão.

Ex-ministro Marx Beltrão trabalha em pacote de leis para impulsionar o setor
Turismo no Brasil

Não sabemos o porquê de um setor 
que gera tantos empregos no

Brasil ser tão despresti giado em 
termos de ações governamentais”.
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C a l e n d á r i o

Um dos setores que mais cresce no país, a defe-
sa do turismo foi destaque com a atuação dos parla-
mentares do PSD. O deputado Diego Andrade (MG)
deu parecer favorável, na Comissão de Turismo 
(CTUR) da Câmara, à proposta que cria o Calendário 
Turístico Ofi cial do Brasil (PL. 10.777/18).

“O turista costuma pesquisar antes de decidir 
qual localidade irá visitar. Em um país com 27 esta-
dos tão diversos culturalmente é muito bom que o 
turista tenha as informações sobre eventos concen-
tradas num só lugar”, disse o parlamentar.

O intuito é fazer com que as cidades divulguem 
voluntariamente as informações sobre os eventos 
culturais durante o ano todo, bem como incluir no-
vas iniciativas culturais diretamente no calendário 
por meio de autenticação com senha específi ca.

O Anuário Estatístico de Turismo 2019 (ano-ba-
se 2018) revelou que o Brasil recebeu mais de 6,6 
milhões de turistas estrangeiros – crescimento de 
0,5% em relação a 2017. Com uma agenda mais ex-

Diego Andrade dá parecer favorável
a Calendário Turístico no Brasil

Turístico
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pansiva e repleta de atrações programadas, os nú-
meros tendem a crescer.

“Já existe a implantação de um calendário no site 
do Ministério do Turismo. No entanto, depende de 
uma política de governo. O projeto quer tornar o ca-
lendário norma legal e garantir que seja sempre man-
tido, valorizado e divulgado”, defende Diego Andrade.

Em um país com estados tão 
diversos culturalmente é muito 

bom que o turista tenha as
informações sobre eventos

concentradas num só lugar.”
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Estatuto do

+ oportunidade para a Juventude
Aquecer o mercado de trabalho e dar a chance do 

primeiro emprego para milhares de jovens no país. 
Este é o intuito do deputado Marco Bertaiolli (SP) com 
a idealização e relatoria de um projeto de lei que cria 
o Estatuto do Aprendiz. A proposta é tratada como um 
novo marco e vai facilitar a contratação de jovens entre 
14 e 24 anos pelas empresas brasileiras. A Comissão 
Especial que vai tratar do tema será aberta em 2020.

“Entrar para o mercado de trabalho é um grande 
desafi o para a juventude e é por isso que queremos 
garantir que haja mais oportunidades e que estes 
jovens conquistem o sonho do primeiro emprego. 
Passaremos de uma lei burocrática e lenta para me-
canismos rápidos e efi cientes na hora da contrata-
ção”, declara o parlamentar.

Com o aperfeiçoamento da lei, espera-se que 
ao menos 4 milhões de jovens e adolescentes te-
nham a primeira experiência profi ssional nos próxi-
mos dois anos. Está previsto, ainda, a possibilidade 
de que os Microempreendedores Individuais (MEIs) 
contratem aprendizes, situação que não é válida na 
legislação atual.

Hoje, apenas 500 mil jovens estão inseridos no 
programa Jovem Aprendiz – o que representa alcan-
ce de apenas 2% das médias e grandes empresas.

Cota mínima de contratação de jovens 
pelas empresas

Desemprego entre os jovens

3,75%

43,6%

3,50%

28,1%

3,25%

3,00%

Deputado Marco Bertaiolli trabalha por modernização da lei no Brasil

APRENDIZ:
para estabelecimentos que possuam entre 
1000 e 2500 empregados

entre 14 e 17 anos

para estabelecimentos que possuam entre 
2501 e 5000 empregados

entre 18 e 24 anos

para estabelecimentos que possuam entre 
5001 e 7500 empregados

Índice é 3,4 vezes maior que a média 
geral da população desempregada 
(hoje de aproximadamente 12%).

para estabelecimentos com mais de 7501 
empregados

Fonte: IBGE



reformas que alavancam o Brasil

Em 2019 a Câmara dos Deputados discutiu e 
aprovou importantes medidas que têm refl exo ime-
diato tanto para a vida dos brasileiros quanto para 
a economia e desenvolvimento do país. O PSD está 
presente em todas as discussões. Seja no plenário, 
seja nas comissões.

Membro titular da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania da Câmara, Darci de Matos 
(SC) defende a Reforma da Previdência – que já foi 
aprovada – e as reformas tributárias e administrati-
vas, que ainda estão em discussão.

“Com essas medidas, aliadas ao combate à cor-
rupção e ao processo de privatização de concessões, 
vamos voltar a crescer e gerar emprego e oferecer 
oportunidade aos brasileiros. Porque hoje estamos 
falidos, quebrados, com 13 milhões de desempre-
gados, com pessoas morrendo na fi la do SUS, com 
estradas em péssimas condições. Mas, acredito no 
nosso trabalho e no país. Juntos, o Congresso 
Nacional e o presidente Bolsonaro vão cons-
truir um Brasil melhor para todos.”

A Câmara está fazendo seu trabalho: 
debatemos o envio do ISS aos 

municípios, discuti mos a prisão em 
segunda instância, o Pacote Anti crime, 
fi nalizamos a discussão da Reforma da 

Previdência e ainda vamos entrar em 
duas pautas fundamentais que são a 

Reforma Tributária e a Administrati va.

Darci defende também todas as pautas relacio-
nadas ao setor produtivo. “Se nós dermos condições 
para que os empreendedores desenvolvam seus 
negócios, para que as empresas cresçam e voltem 
a gerar empregos, o Estado conseguirá arrecadar 
mais impostos. Com isso, teremos mais recursos 
para as políticas públicas.”

Reinhold Stephanes Junior (PR) é também um 
deputado que defende as grandes reformas. Por di-
versas vezes ele usou a palavra em plenário para 
dizer que o Brasil está no caminho certo.

Darci de Matos (SC)

Reinhold Stephanes Junior (PR)



Cidades
Inteligentes

Criar centros urbanos mais humanos, inteligen-
tes e sustentáveis. Esse foi o foco do trabalho do 
deputado Francisco Jr. (GO) durante o ano de 2019. 
Ele é o presidente da Subcomissão das Cidades In-
teligentes ligada à Comissão de Desenvolvimento 
Urbano (CDU) e ao Centro de Estudos e Debates da 
Câmara dos Deputados (Cedes). O deputado Harol-
do Cathedral (RR) também faz parte do grupo do 
Cedes. “Cerca de 84% da população brasileira já 
vive em grandes centros urbanos. Nossa intenção 
é trabalhar para facilitar a vida dos brasileiros”, afi r-
ma o parlamentar.

Debates

Em parceria com o Cedes, a CDU realizou o Semi-
nário Cidades Inteligentes, que reuniu especialistas 

da área de educação, urbanismo e 
tecnologia. Os debates aborda-

ram temas como o uso de 
tecnologias inteligentes e 

sensitivas nas cidades, 
sociedades inovado-
ras e qualifi cadas, 
governança media-
da por tecnologia e 
participação cidadã, 
além de sustenta-
bilidade ambiental, 

econômica e fi nancei-
ra dos grandes centros 

urbanos.

Tecnologia aplicada às cidades brasileiras

“Temos profi ssionais de ponta no Brasil 
que trabalham com a questão da

tecnologia aplicada à melhoria das
condições de vida dos cidadãos.

Precisamos usar todo o conhecimento 
nos planejamentos urbanos das cidades. 

É necessário ouvir a população sobre 
como deve ser a cidade do futuro”.

Deputado Francisco Jr.
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Projeto

Preocupado em trazer a população para o deba-
te, Francisco Jr. também lançou o projeto ‘Chis da 
Questão’. Os cidadãos de Goiânia - capital do estado 
do Goiás e cidade natal do parlamentar - poderão in-
teragir com o projeto de cidade inteligente através de 
um site criado para receber sugestões sobre como 
tornar o centro urbano melhor. Estão previstos ciclos 
de debates com especialistas além de três grandes 
seminários. “O cidadão sabe o que quer para sua 
cidade”, justifi cou Francisco Jr.

ras

Haroldo Cathedral (RR)



O Plenário da Câmara aprovou neste ano o tex-
to-base de uma lei complementar permitindo que 
o Imposto sobre Serviço (ISS) relacionado à cartão 
de crédito e convênios seja cobrado pelo municí-
pio onde o serviço é efetivamente prestado (PLP 
461/2017). A norma vale independentemente de 
onde a empresa esteja instalada. No substitutivo, 
também foi acolhida a proposta do deputado Fábio 
Trad (MS) (PLP 485/2017), que autoriza a criação 
de um comitê gestor para reduzir a carga tributária 
brasileira. 

No sistema antigo, poucas cidades do Brasil, a 
maioria em São Paulo, retêm o imposto cobrado pe-
las transações do cartão de crédito. Com a aprova-
ção, essa taxação será dividida em todo o país, de 
acordo com o município onde o serviço foi prestado. 
A regra também vale para consórcio, leasing e em-
préstimos.

“O sistema tributário atual penaliza os pequenos 
comerciantes e empresários e por isso não somos 
competitivos no mercado internacional. Todos saem 
ganhando, afi nal de contas, teremos mais capacida-
de para gerar emprego e renda”, explica Trad

A aprovação do texto foi comemorado pelos de-
putados que defendem a pauta municipalista, já que 
traz arrecadação para os estados. “É um momento 
histórico para todos os municípios do Brasil. Agora, 
o imposto será dividido em todo o país. Estamos du-
plamente felizes porque o plenário também acolheu 
a proposta do nosso colega deputado Fábio Trad”, 
comemora o deputado Wladimir Garotinho (RJ).

“A Câmara dos Deputados fez justiça ao País. Os 
municípios brasileiros de modo geral não recebiam 
os benefícios do ISS. São bilhões por ano que vá-
rios municípios vão receber. Parabéns a esta Casa 
que hoje corrigiu algo muito ruim que acontecia 
há anos, evitando a sonegação e a concentração 
de renda”, comemorou o deputado Reinhold Ste-
phanes Junior (PR).

Simplifi cação da
administração pública

“O PLP 485 promove a simplifi cação da adminis-
tração pública a partir de um ambiente de integra-
ção dos diversos entes da federação, cria um am-
biente digital único, nacional e padronizado, o qual 
permite a inserção de informações, autenticações 
de livros e estoques cadastrais, contábeis e fi scais 
das pessoas físicas de todo o país”, explica Trad.

Atualmente, o Brasil ocupa a posição de país 
mais burocrático e complexo do mundo para se fa-
zer negócios segundo a publicação Doing Business, 
do Banco Mundial.

Fábio trad (MS)



O deputado Sérgio Brito (PSD-BA) assumiu no início de 2019 o 
cargo de secretário de Desenvolvimento Urbano do estado 

da Bahia. Na secretaria Brito trabalhou para que o projeto 
de construção da ponte que vai ligar Salvador à Itapa-

rica saísse do papel. De volta ao parlamento a pauta 
prioritária do deputado continua sendo a moderniza-
ção do Código de Trânsito Brasileiro. “Como relator 
do PL 8085/14 sugeri uma importante modifi cação 
no código: o entendimento de que o motorista que 

beber e causar acidente com morte será culpado e 
responderá por crime doloso. Isso retira a responsabi-

lidade do juiz decidir se houve dolo ou não”, esclarece. 
Na atual legislatura, a Câmara voltou a debater o tema 

na Comissão de Constituição e Justiça e recebeu o apoio do 
deputado durante os debates.

O deputado Paulo Magalhães (BA) comemora o leilão que 
escolheu a empresa que irá construir a ponte que vai ligar 
a cidade de Salvador à Itaparica e Vera Cruz, consideradas 
regiões metropolitanas do município. “Serão mais de 12 qui-
lômetros de asfalto. A obra também prevê a construções de 
túneis e viadutos para o acesso à ponte tanto em Salvador 
quanto em Vera Cruz. Com esta construção mais de dez mi-
lhões de baianos serão benefi ciados. Para nós da Bahia é um 
sonho que será realizado”, disse o parlamentar. A empresa 
ganhadora terá cinco anos para concluir o projeto e iniciar a 
operação da ponte. Além disso, a empresa fará a administra-
ção do equipamento num período de trinta anos. A previsão 
de investimento é de mais de R$ 5 bilhões.

O deputado Charles Fernandes (BA) é autor 
do projeto de lei que altera o Código de Trânsito 
Brasileiro para regulamentar o transporte remu-
nerado de passageiros em todo País, o chamado 
transporte alternativo (PL 4601/19). “Essa ativi-
dade movimenta a economia. Insere no merca-
do de trabalho milhares de pais de família que 
prestam serviço transportando pessoas para os 
hospitais, clinicas médicas e universidades. A ci-
dade de Guanambi, no Sudoeste da Bahia, que 
possui 90 mil habitantes, recebe estudantes 
universitários de 38 cidades da região - inclusive 
do Norte de Minas Gerais - que só chegam ao 
destino graças à esses trabalhadores que fazem 
o transporte alternativo.”

Transporte alternati vo

Desenvolvimento urbano

Infraestrutura para a Bahia
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para nossas cidades
+ desenvolvimento

Semiárido fl uminense

Apesar de o Rio de Janeiro não se encontrar no 
Nordeste do país, a região Norte e o Noroeste Flu-
minense possuem as mesmas características climá-
ticas. O deputado federal Wladimir Garotinho (RJ)
apresentou o Projeto de Lei nº 1440/19 que classi-
fi ca a região Fluminense como área de semiárido e 
cria um fundo de desenvolvimento econômico. 

O tema do projeto envolve a competência de 
mais de três comissões de mérito, por este motivo 
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já 
instalou comissão especial para analisar a proposi-
ção. A medida tem como objetivo criar mecanismos 
institucionais de crédito e de fi nanciamento para o 
desenvolvimento dos municípios que integram a re-
gião. “Isso vai ajudar principalmente os agricultores 
que poderão ter acesso a créditos com juros mais 
baixos. Com isso, serão gerados mais empregos. 
Mais recursos vão circular pelas cidades, contribuin-
do para o desenvolvimento da região e para o aque-
cimento da economia”, afi rma Garotinho.
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Saneamento básico

A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 
11.445/07) trouxe avanço para o país ao instituir as 
principais obrigações dos entes prestadores, regula-
dores e fi scalizadores desses serviços. O deputado 
José Nunes (BA) entende que estes são essenciais 
para a saúde e qualidade de vida da população. 
Por este motivo, ele apresentou o Projeto de Lei nº 
1419/15 que reduz os entraves que difi cultam o 
acesso da população mais carente aos serviços de 
saneamento básico.

“A medida de minha autoria obriga as compa-
nhias prestadoras desses serviços a adotarem a 
tarifa social, além de procedimentos mais transpa-
rentes para esclarecer os constantes aumentos de 
valores e cortes de subsídios à parcela mais pobre 
da população”, explica.

José Nunes (BA)

Wladimir Garotinho (RJ)



Desenvolvimento

Júlio César  foca na pauta municipalista
para desenvolver o Nordeste e o Brasil

O início da nova legislatura foi marcado pela atua-
ção do setor municipalista. Um encontro realizado 
na sede da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) reuniu deputados, senadores e represen-
tantes dos municípios brasileiros. O deputado Júlio 
César (PI), coordenador da bancada do Nordeste e 
presidente da Frente Parlamentar Municipalista na 
última legislatura, fez uma retrospectiva dos proje-
tos do setor.

Desde o ano passado, Júlio César conduz a re-
latoria na Comissão Especial destinada a analisar 
o Projeto de Emenda a Constituição 391/17, que 
aumenta em 1% o valor do repasse aos municípios, 

oriundos do Imposto de Renda e da Importação dos 
Produtos Industrializados (IPI).  Na noite da última 
sessão do ano, os deputados aprovaram a medida. 
“Foram dois anos de tramitação na Câmara dos De-
putados e conseguimos essa vitória. Serão liberados 
R$ 59,1 bilhões escalonados pelos próximos quatro 
anos. Este é o início da revisão do Pacto Federativo”, 
comemora Júlio César.

Atuante na fi scalização de recursos federais aos 
municípios, Júlio César destaca a receita e o tesouro 
do governo. “Todo mês eu fi scalizo e trago para a co-
missão de fi nanças, da qual sou membro titular, os 
valores retidos sobre a arrecadação do IPI e IR. Nos 
últimos seis anos o governo já pagou R$ 14 bilhões 
aos municípios, graças a esta fi scalização.”

Na PEC 45 (Reforma Tributária), Júlio César apre-
sentou emenda na qual propõe o compartilhamento 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 
“No passado a CSLL era tirada do Imposto de Ren-
da da Pessoa Jurídica e compartilhada entre os três 
entes federados e os fundos constitucionais. Apre-
sentei emenda para que a CSLL volte a ser com-
partilhada como antes. Isso vai gerar R$ 19 bilhões 
para os municípios; R$ 17 bilhões para os estados e 
R$ 2,5 bilhões para os fundos constitucionais do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.”

p , g ç

Na PEC 45 (Reforma Tributária
sentou emenda na qual propõe o
da Contribuição Social sobre o Lu
“No passado a CSLL era tirada d
da da Pessoa Jurídica e comparti
entes federados e os fundos con
sentei emenda para que a CSLL
partilhada como antes. Isso vai g
para os municípios; R$ 17 bilhões
R$ 2,5 bilhões para os fundos 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.”

REGIONAL EM FOCO



O Congresso promulgou a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 48/19 que permite a transferên-
cia direta de recursos de emendas parlamentares a 
estados e municípios, sem vinculação a uma fi nali-
dade específi ca. Na Câmara, o deputado Vermelho 
(PR) liderou a articulação política que possibilitou a 
aprovação da matéria, tendo presidido a comissão 
por três vezes.

“O Brasil mudou e a forma de governar também. 
A descentralização dos recursos, o chamado fun-
do a fundo, vai permitir que as emendas impositi-
vas dos deputados e senadores cheguem direto do 
ministério para as prefeituras. Viemos para fazer a 
diferença e como municipalista abracei esta causa, 
visando a modernização e a simplifi cação da vida 
dos gestores públicos”, disse Vermelho.

Atuação que leva recursos
para os municípios

Estrada do Colono:
mais desenvolvimento no Paraná

O deputado Vermelho é autor do Projeto de Lei 
984/19 que cria a unidade de conservação Estrada- 
Parque, permitindo a reabertura da Estrada do Colo-
no, unindo as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.

A proposta já foi aprovada na Comissão de Via-
ção e Transportes (CVT) e está em regime de urgên-
cia para ser votada em Plenário. O texto tem apoio 
do presidente Jair Bolsonaro e do governador Rati-
nho Júnior (PSD).

“Nosso projeto vai muito além da resolução de 
um problema de logística no Paraná, uma vez que 
corrige essa injustiça histórica - que foi o fechamen-
to da Estrada do Colono - e atende ao clamor social 
de décadas do povo paranaense, resgatando a his-
tória e as relações socioeconômicas, ambientais e 
turísticas da região”, disse Vermelho.

Duplicação da rodovia das Cataratas e da BR-277

Ampliação da pista e reforma do aeroporto

Segunda ponte com o Paraguai e Perimetral Leste

Arena multiuso

Legalização de jogos

Mais verbas para a saúde de Foz e região

Investimento em turismo e geração de empregos

Primeira escola de turismo do país

Escola cívico-militar

Na luta por Foz do Iguaçu



S t e f a n o  A g u i a r  l u ta  e m  p r o l  d o  c u lt i v o  d a

O deputado Stefano Aguiar (MG)
reacendeu na Câmara os deba-
tes sobre e legalização do plan-
tio e cultivo da moringa, planta 
de origem indiana conhecida 
como a “árvore da vida”. A mo-
ringa possui alta concentração 
de nutrientes, antioxidantes, 

substância anti-infl amtó-
rias e aminoácidos, 
mas teve sua comer-
cialização para fi ns 
medicinais proibida 
pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sa-

nitária (Anvisa).

moringa no Brasil
Em novembro deste ano, Aguiar foi convidado 

para participar, na África do Sul, do 2º Simpósio In-
ternacional da Moringa.

“Trouxemos para o Congresso este debate a fi m 
de conscientizar sobre o uso medicinal e adequado 
das propriedades da moringa”, relatou. A moringa 
oleífera é uma planta tropical tolerante à seca e que 
se adapta facilmente ao clima semiárido.

O óleo obtido das sementes pode ser usado no 
preparo de alimentos, fabricação de sabonetes, cos-
méticos e até biodiesel. Já as folhas são ricas em 
vitamina A e C, fósforo, cálcio, ferro e proteínas, po-
dendo ser servidas como alimento humano e tam-
bém para animais.

C o c o i c u lt u r a  n o  N o r d e s t ed e s t e
O deputado Otto Alencar Filho (BA) foi relator de importante projeto aprova-

do na Comissão de Finanças e Tributação que amplia e fortalece a produção 
e o processamento do coco no Brasil e estimula o consumo e a exportação 
(PL 10788/18).

“A Política Nacional de Incentivo à Cocoicultura é importantíssima 
para o Norte e Nordeste do país, principalmente para o estado da 

Bahia. O projeto apoia os incentivos fi scais, traz mais recursos 
para o fi nanciamento subsidiado, melhora a condição da 

produção nacional e da comercialização para o 
exterior. Quem vai sair ganhando é o pequeno 
produtor”, comemorou o parlamentar.



Em defesa da mulher

Flordelis (RJ)

Em 2019 a deputada Flordelis (RJ) defendeu a 
pauta feminina na Câmara dos Deputados. A parla-
mentar participou de reuniões da Bancada Feminina 
e como titular das Comissões do Esporte (CE) e de Se-
guridade Social e Família (CSSF) levou temas relacio-
nados à questão de gênero para a mesa de debates.

A CE realizou um seminário que discutiu a impor-
tância da mulher no mundo do futebol. Flordelis de-
fendeu que participar dessa modalidade, seja atuan-
do diretamente como atleta, seja nos bastidores, é 
um direito de todas. “Podemos estar na arbitragem e 
no comando de times também. Porque lugar de mu-
lher é onde ela quiser. Que olhem para nós não como 
o sexo frágil que não pode ocupar determinadas po-
sições. Podemos sim e temos provado isso dia a dia. 
Que possamos ser aceitas, abraçadas, acolhidas e 
termos cada vez mais a oportunidade de mostrar-
mos a nossa capacidade”, esclarece a deputada.

Ainda na Comissão do Esporte Flordelis discutiu 
o combate à violência contra a mulher. Ela partici-
pou de audiência pública sobre o projeto que im-
plementa medidas protetivas e serviços de apoio 
psicológico às atletas vítimas de violência física 
(PL 4866/2019). “Muitas mulheres atletas sofrem 
abuso e dos abusadores que são denunciados, não 
temos informação sobre a punição. Isso precisa 
mudar. Nós temos sonhos a serem conquistados. 
Crescemos em número nesta Casa e junto com os 
homens vamos mudar o quadro de descaso com re-
lação à violência de gênero”, explica.

Na CSSF Flordelis realizou o seminário Cruzada 
pela Adoção: 9 meses, família para todos. O objetivo 
foi discutir adoção tardia no Brasil. “Não queremos 
mais crianças e adolescentes em abrigos. Quere-
mos o fi m da burocracia nos processos adotivos.”

A parlamentar também foi a relatora do eixo que 
tratou de adoção na Subcomissão Especial da Ado-
ção, Pedofi lia e Família da CSSF. No relatório fi nal, 
a parlamentar sugeriu que pessoas que adotam 
crianças possam ser preparadas para lidar com a 
nova realidade familiar. Além disso, defendeu que 
mães encarceradas possam ter acesso à justiça, 
com seus direitos preservados. “A realidade fi nan-
ceira das mulheres em 
confl ito com a lei não 
pode pautar a justi-
ça. O mesmo direito 
que é dado a uma 
mãe presa, deve 
ser dado a todas.



Pacote Anticrime:

O ano de 2019 também fi cou marcado por propo-
sições que atualizam o Código Penal (CP) e o Códi-
go Processual Penal (CPP). Na Câmara, o deputado 
Fábio Trad (MS) integrou o Grupo de Trabalho (GT) 
que analisou mudanças para endurecer o enfrenta-
mento contra o crime.

“Temos a certeza de que não é apenas pelo en-
durecimento do regime punitivo que vamos resolver 
a criminalidade, mas o grupo de trabalho deu uma 
resposta efetiva à sociedade no sentido de comba-
ter a impunidade e a morosidade da justiça”, lem-
bra Trad.

A Câmara e o Senado aprovaram o Pacote Anti-
crime. “Construímos o melhor texto possível com o 
grupo, destacando o aumento da pena máxima, 
mais tempo para que o condenado progrida de 
regime e o fi m das chamadas saidinhas tem-
porárias, o que a população já mostrou 
ser contra”, lembra o parlamentar.

Temas polêmicos como a defi ni-
ção de que não há crime se a lesão 
ou morte é causada por forte medo 
(o chamado excludente de ilicitude) 
foram retirados pelo grupo de tra-

Fábio Trad é relator da PEC da 2a instância
O deputado Fábio Trad é o relator da comissão especial que vai 

analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 199/19 
que trata da prisão em segunda instância. O texto já foi aprova-
do na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
por 50 votos a 12. A previsão é que o relatório fi nal seja votado 
no início do ano que vem.

“Estou sintonizado com as aspirações da maioria do povo brasileiro que quer o encurtamento 
do período de tempo entre a data do crime e o início da pena. A CCJ aprovou a PEC, que não altera 
cláusula pétrea, mas sim os artigos 102 e 105 da Constituição Federal. Nós vamos trabalhar para que 
nestas dez sessões façamos as audiências e na 11ª já estarei pronto para oferecer à comissão um 
relatório que permita a execução da pena no trânsito em julgado logo depois da segunda instância”, 
argumentou Trad.

FÁBIO TRAD COMANDA AÇÕES POR MAIS
SEGURANÇA JURÍDICA NA LEI PENAL

apenas pelo en-
e vamos resolver 
abalho deu uma 
ntido de comba-
da justiça”, lem-

m o Pacote Anti-
possível com o
ena máxima, 
progrida de
has tem-
trou

i-

balho que analisou o assunto. Formado por deputa-
dos, o grupo avaliou duas propostas: a apresentada 
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes e o Pacote Anticrime do ministro 
da Justiça, Sérgio Moro.
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Deputados do PSD marcam presenca
na Comissão de Seguranca

A benevolência da legislação atual passa a ideia de que o 
crime compensa, que o bandido vai sempre encontrar brecha 
na lei para fi car impune e que o cidadão de bem fi cará atrás 
das grades de sua casa e do local de trabalho. O Pacote An-
tricrime é de suma importância para que as leis possam ser 

mais severas com os criminosos, principalmente os que ainda 
são benefi ciados com a legislação vigente. Precisamos mudar 

isso e é agora”, deputado Delegado Éder Mauro.

Apoio totalmente o Pacote Anticrime do ministro Sérgio Moro. Vejo 
positivamente as mudanças propostas no projeto e acredito que possa 

de fato diminuir a criminalidade, seja com punições severas aos cri-
minosos ou mesmo inibindo a prática de crimes. Em plenário defendo 
todas as pautas anticorrupção, bem como as que forem desfavoráveis 

também a criminosos comuns”, deputado Sargento Fahur.

Os deputados Delegado Éder Mauro (PA) e Sargento Fahur (PR) 
marcaram forte presença na Comissão de Segurança Pública.
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deputado do PSD é relator da
Comissão Mista de Mudanças Climáticas

Amazônia em foco
Em meio às discussões sobre a proteção da Ama-

zônia, o deputado Edilázio Júnior (MA) foi escolhido 
relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas 
(CMMC).

No relatório fi nal, Edilázio Júnior destaca a impor-
tância do Fundo Amazônia e da regularização fundiá-
ria, que segundo ele combate os confl itos de terras. 
Para evitar as queimadas, o parlamentar sugere 
uma linha de crédito especial para que os pequenos 
produtores tenham acesso às tecnologias de produ-
ção ambientalmente adequadas.

Para combater o desmatamento, Edilázio enca-
minhou pedido ao STF/CNJ para que realizem mu-
tirão de julgamento das ações civis públicas contra 
os responsáveis pela baixa ilegal da fl oresta. O CNJ 
já respondeu e informou que solicitou ao Conselho 
Nacional do Ministério Público levantamento sobre 
todas as ações em tramitação. “Ao Legislativo propo-
mos que projetos correlatos ao tema sejam votados 
em plenário com prioridade máxima”, explicou. Rotas turísticas

O roteiro turístico Caminho da Neve pode se tor-
nar realidade graças ao trabalho do deputado Ricar-
do Guidi (SC). Ele defendeu a pauta quando relatou 
projeto que cria essa nova opção de lazer. “É um 
circuito voltado para o turismo cultural e rural nos 
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com 
objetivo de promover a conservação dos ecossiste-
mas da região”, explicou o parlamentar.

Para ele, a medida valoriza o legado cultural e 
histórico da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha. 
No relatório, Guidi justifi cou seu posicionamento 
argumentando que essas são as regiões mais frias 
do país e as únicas em que a neve é uma certeza 
durante todo o inverno. “Com picos que superam 
os 1.800 metros, a paisagem é arrebatadora, for-
mada por fl orestas de araucárias, rios, cachoeiras, 
vales, campos de altitude e grandes cânions”, des-
creve o deputado.

Ele frisa ainda que a criação desse roteiro vai im-
pulsionar a geração de emprego e renda, atraindo 
novos investimentos, promovendo o turismo interno. 
“Será um fator determinante para a preservação 
desse importante ecossistema”, explica Guidi.

que preservam o meio ambiente

Edilázio Junior (MA)

Ricardo Guidi (SC)
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O lábio leporino é uma condição caracterizada 
por um “corte” ou falta de tecido entre o lábio su-
perior e o nariz de bebês e pode ser reparado com 
cirurgia. De acordo com o Projeto de Lei nº 1.172/15 
do deputado Danrlei de Deus (RS) o procedimento 
pode ser viabilizado pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). A proposta foi aprovada pela Câmara dos De-
putados e está em tramitação no Senado Federal. 

 “O SUS entende que a cirurgia plástica reconstru-
tiva de lábio leporino ou fenda palatina é um proce-
dimento estético, e por isso não o realiza. Não se tra-
ta de estética, mas sim de condição congênita que 
afeta famílias, a autoestima e até mesmo o convívio 
social do indivíduo”, lembra o deputado Danrlei. 

O lábio leporino ou a fenda palatina podem ser 
detectados logo no pré-natal. A proposta também 
exige que o SUS preste atendimentos de reeducação 
oral e acompanhamento psicológico em situações 
de necessidade.

A Câmara dos Deputados instalou a Comissão 
Especial do Projeto de Lei 399/2015, de autoria de 
Fábio Mitidieri (SE) que trata sobre medicamentos 
à base de cannabis. O grupo, formado por 34 depu-
tados titulares e outros 34 suplentes, tem o prazo 
de 40 sessões da Casa para apresentar o parecer 
do projeto. 

“Esses medicamentos ajudam no tratamento de 
doenças como epilepsia, dores crônicas, microcefa-

Cirurgia de reparo de
L Á B I O  L E P O R I N O  N O  S U S

Não se trata de estéti ca,
mas sim de uma condição 

congênita que afeta famílias, a 
autoesti ma e até mesmo o

convívio social do indivíduo”.

Por iniciativa de Fabio Mitidieri
 C A N N A B I S  M E D I C I N A L  É  PA U TA  N A  C Â M A R A
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Anvisa

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) autorizou 
no dia 3 de dezembro o registro 
de medicamentos feitos a partir 
da cannabis, mas não permitiu 
o cultivo da planta pelas empre-
sas produtoras.

lia, entre outros. A sociedade amadureceu e já en-
tende que o intuito não é fl exibilizar o uso recreativo 
da Cannabis”, defendeu o parlamentar sergipano.

Mitidieri lembra que trata-se de um projeto que 
precisa de celeridade. “Ouço muitos relatos de pa-
cientes que tinham dezenas de convulsões por se-
mana passaram a ter uma ou nenhuma no mesmo 
período depois de utilizar remédios deste tipo. En-
tão imagina o quanto essa pessoa não aguarda para 
que esse assunto seja logo resolvido”, afi rma. 
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Resultado de um ano de trabalho de relatoria 
do deputado federal Domingos Neto (CE), a Lei Or-
çamentária Anual de 2020 foi aprovada no dia 17 
de dezembro pelo plenário do Congresso Nacional. 
Na matéria, está previsto acréscimo no orçamento 
de diversos ministérios e áreas estratégicas para a 
sociedade. “Fizemos um texto em consonância com 
as demandas que a população precisa. Foram cen-
tenas de reuniões, atendimentos e visitas para se 
chegar a um entendimento sobre o que é prioritário 
para o país”, explica Domingos Neto. 

De acordo com o relator, só foi possível realizar 
os acréscimos porque o Congresso trabalhou verifi -
cando as áreas que gastavam menos recursos, alo-
cando onde precisava. “Assim, os investimentos vão 
para as áreas que a população mais precisa. Foi as-
sim que aumentamos o orçamento nas áreas mais 
estratégicas”, explica Domingos Neto.

Segundo o relator, o texto teve como tônica o bor-
dão “Mais Brasil, menos Brasília”, que leva em conta 

RELATADO POR DOMINGOS NETO,
ORÇAMENTO GARANTE MAIS
RECURSOS PARA AS ÁREAS
QUE A POPULAÇÃO PRECISA

a ideia de distribuir com justiça os recursos da união 
para estados e municípios, levando investimentos 
também para o interior do país. Dessa forma, o or-
çamento de despesas discricionárias para o Minis-
tério do Desenvolvimento Regional saltou de R$ 6.5 
bilhões na proposta enviada pelo governo para mais 
de R$ 14.7 bilhões, um salto de R$ 8 bilhões no or-
çamento (veja tabela). 

O desenvolvimento regional é o ministério res-
ponsável pelos programas Minha Casa, Minha Vida 
e de Transposição do Rio São Francisco. Ainda com 
essa fi nalidade, o Ministério de Infraestrutura teve 
um acréscimo de R$ 1,4 bilhão em relação à propos-
ta do governo. Na pasta, estão projetos importantes 
de rodovias por todo o país.

ORÇAMENTO POR SETOR*

8.604.535.653

26.874.614.894

6.575.450.368

20.430.707.607

3.363.162.346

2.088.442.832

3.950.836.884

1.441.330.892

5.507.904.329

8.175.532.921

2.570.271.492

1.600.444.974

1.726.951.339

943.886.729

Acréscimo

INFRAESTRUTURA

DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

CIDADANIA, CULTURA
E ESPORTE

JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

SAÚDE

EDUCAÇÃO

AGRICULTURA

Proposta do governo

10.045.866.545

32.382.519.223

14.750.983.289

23.000.979.099

4.963.607.320

3.815.394.171

4.894.723.613

Valor do relatório
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*Despesas discricionárias
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No texto, estão previstos mais de 32 bilhões em 
despesas discricionárias para a área da saúde, um 
acréscimo de R$ 5,5 bilhões em relação ao projeto 
enviado pelo governo. Durante a aprovação do proje-
to em Plenário, a presidente da Frente Parlamentar 
em Defesa da Sáude e da Subcomissão da Saúde, 
deputada Carmem Zanotto, agradeceu ao deputado 
pelo reforço nos recursos para a saúde.

O Ministério da Cidadania, Cultura e Esporte, res-
ponsável pelos projetos sociais, teve acréscimo de 
R$ 1,6 bi. A agricultura, responsável pela política 
de alimentação e desenvolvimento do agronegócio, 
ganhou um suplemento de R$ 1,7 bilhão nas despe-
sas discricionárias.

Os deputados Misael Varella (MG), José Nunes 
(BA) e Marx Beltrão (AL) fi zeram parte da Comissão 
Mista de Orçamento. Beltrão foi o relator setorial de 
Cidadania.

“Foi uma das grandes missões que tive neste 
ano. Estou orgulhoso do texto fi nal que foi aprovado 
por unanimidade nesta comissão. Cada centavo co-
locado neste relatório tem como fi nalidade melhorar 
a vida das pessoas, seja por meio do Esporte, da 
Cultura, do Desenvolvimento Social. Essa relatoria 
se traduz em mais oportunidades, inclusão e justiça 
social neste país no ano de 2020”, afi rma Beltrão.

Saúde

Comissão Mista de Orçamento

É o mais Brasil,
menos Brasília na práti ca!

Os recursos vão para
os nossos municípios,

para as áreas que a
população mais precisa”.

Domingos Neto
Relator geral do Orçamento



Ações preventivas e medidas que geram mais se-
gurança no trânsito deram a tônica dos trabalhos do 
deputado Hugo Leal em 2019. Referência no assun-
to, o parlamentar assumiu o protagonismo e delibe-
rou uma série de audiências, seminários e eventos 
na Câmara.

Duas das maiores frentes parlamentares forma-
das no Congresso tem a assinatura de Hugo Leal: a 
Frente Parlamentar do Trânsito e da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) e a Frente Parlamentar do Trânsito 
Seguro, as quais o pessedista é presidente.

O objetivo principal da Frente do Trânsito Seguro 
é apurar os resultados da Lei 13.614/18 que esta-
belece o Plano Nacional de Mortes e Lesões no Trân-
sito (Penatrans). Também em 2019, o parlamentar 
liderou a criação de subcomissão especial, na CVT, 
responsável por promover estudos e apresentar pro-
postas para a modernização do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Já no âmbito do serviço público, Hugo Leal coor-
dena a Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimen-
to da Gestão Pública. “É importante que acompa-
nhemos tudo que tem acontecido do ponto de vista 
tecnológico, administrativo e de recursos humanos 
para o aprimoramento do serviço público, já que é 

ele quem dá suporte para as políticas pú-
blicas do país”, disse o parlamentar.

Vamos unifi car a fi scalização, 
padronizar este trabalho de 

acompanhamento real para sabermos 
onde os acidentes acontecem e porquê. 

É a partir daí que produziremos 
campanhas e ações preventivas para 
reduzir cada vez mais os acidentes no 

trânsito. E, agora, contando ainda mais 
com o trabalho inestimável

da Polícia Rodoviária Federal”,
explica Hugo Leal.



Diego Andrade articula TRF-6 com
deputados e senadores mineiros

JUSTIÇA AO
ALCANCE DE TODOS

O alto volume de processos no Judiciário de Mi-
nas tem preocupado autoridades e parlamentares. 
Na Câmara, o deputado Diego Andrade (MG) arti-
cula junto à bancada mineira uma proposta que 
permite a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª 
Região (TRF-6) em Belo Horizonte.

Com o processo já bastante adiantado, o presi-

dente do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), João Otá-
vio Noronha, fez uma visita 
ao presidente da Câmara, Rodri-
go Maia. O encontro teve a participação de Diego 
Andrade, que atuou como coordenador da bancada 
mineira no ano de 2019.

Também neste ano políticos e magistrados lan-
çaram o Movimento Minas Mais Justiça tendo a 
criação do TRF-6 como prioridade. Hoje, todos os re-
cursos em segunda instância em processos federais 
são julgados no TRF-1, em Brasília.

“O mineiro terá acesso ao princípio, meio e fi m 
dos processos da Justiça Federal sem sair do esta-
do. Vamos aproveitar a estrutura já existente”, lem-
bra Diego Andrade. Para o TRF-6 já existe a previsão 
de atuação de 18 desembargadores.

Diego Andrade acompanha o 
presidente do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), João Otávio Noronha,

em visita à Câmara.

É uma luta de muitos anos da bancada.
Precisamos de mais agilidade nos processos da 
Justiça Federal, pois muitos levam 15, 20 anos 

para chegarem a uma conclusão. O que propomos 
é um tribunal digital, sem a criação de cargos”, 

disse Diego Andrade.
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