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Partido unido para
o crescimento

PSD na Câmara:
partido unido
para o
crescimento
Caros leitores e caras leitoras,
Assim como 2020 foi um ano difícil para o Brasil
e para o mundo, 2021 também mostrou ser necessário ter força para enfrentar os desafios. No PSD
na Câmara dos Deputados, a resiliência de cada
parlamentar ajudou não só a atravessar o ano, mas
a proporcionar o crescimento do partido em vários
aspectos.
Sob a liderança do deputado Antonio Brito (BA),
houve muitas novidades no partido este ano. O espaço físico foi alterado: a sede da Liderança passou
por uma reforma que transformou o ambiente e o
deixou mais agradável e adaptado para receber pessoas, respeitando o distanciamento social.
Além disso, com forte articulação do líder, conhecido por ser sempre atuante, a Sala 55, que fica
próxima ao Salão Verde, passou a fazer parte da Liderança.
A proximidade dessa sala com o Plenário Ulysses
Guimarães pode ser usada como uma metáfora para
este ano: o PSD está mais próximo e empenhado do
que nunca em relação aos assuntos que movimentam o Congresso Nacional e o Brasil.
Para além do espaço físico, o PSD se destacou
em matérias importantes. Nossos parlamentares relataram projetos essenciais para o desenvolvimento
do Brasil, como a reforma administrativa, a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios na
comissão especial, o Orçamento Geral de 2022, a
Medida Provisória (MP) 1018/20 que propõe novas

regras para facilitar a democratização do acesso à
internet, e a MP 1040/21, que busca melhorar o
ambiente de negócios.
10 anos: a primeira década de muitas que virão
O ano de 2021 também trouxe simbolismo numérico de uma década de existência para o Partido Social Democrático. No dia 27 de setembro de 2011, o
PSD obteve o registro nacional no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
Para comemorar os 10 anos de sua criação, a
Liderança organizou uma exposição no Hall da Taquigrafia, apresentando as conquistas e as personalidades do partido.
A exposição mostrou a força do PSD, com a participação e o reconhecimento de políticos de peso do
cenário nacional.
Hoje, o PSD é a quinta maior bancada da Câmara, com 35 parlamentares, e a segunda maior no Senado, com 12 senadores. No Brasil, são ao todo 58
deputados estaduais. Nas últimas eleições, o partido fez dois governadores, 654 prefeitos, 508 vice-prefeitos e mais de 5.600 vereadores. Além disso, o
partido conta com mais de 400 mil filiados.
Nesta revista, preparada pela equipe do PSD na
Câmara, os leitores vão saber quais foram as principais ações de cada deputado do partido, além de ficar
por dentro de como foi o ano de 2021 na Liderança.
Boa leitura!
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O Partido Social Democrático completou 10 anos
e estamos preparados para disputar nossa terceira eleição federal. O partido cresceu a cada pleito,
elegendo cada vez mais representantes, enquanto
nossa estrutura partidária tornou-se a cada dia mais
sólida, enraizada e fortalecida por dirigentes competentes em cada estado. O PSD é reconhecido como
espaço democrático, de diálogo, em que as posições são definidas pelo entendimento entre nossas
lideranças. Partido em que se pratica a boa política.
Idealizado por líderes de diversas regiões do País,
a partir de São Paulo com Guilherme Afif Domingos,
Cláudio Lembo, Alfredo Cotait, eu e inúmeros companheiros, o PSD nasceu na Bahia, no primeiro ato
público realizado em 20 de março de 2011 ao lado
de Otto Alencar e quadros de diversas regiões. No dia
seguinte, na Assembleia Legislativa de São Paulo, divulgamos o manifesto e as ideias básicas do PSD.
A legenda rapidamente conquistou respeito entre os parlamentares e o eleitorado. Recebemos
centenas de filiados exercendo mandatos e nossos
candidatos, já em 2012, tiveram reconhecimento
eleitoral. Em 2020, nossa quinta eleição, o PSD se
consolidou como o terceiro que mais elegeu prefeitos e vereadores no País.
O trabalho realizado por nossas lideranças ao
longo desse período será, mais uma vez, reconhecido nas urnas em 2022, primeira eleição federal sem
coligações nas disputas proporcionais. As legendas
terão de mostrar suas propostas para conquistar
a confiança do eleitor. Será nossa diretriz lançar a
maior quantidade possível de candidatos a governador e temos hoje confiança no senador Rodrigo
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Pacheco, que avalia sua candidatura a presidente
da República.
A atuação dos parlamentares do PSD, hoje sob
a liderança de Antonio Brito na Câmara, aliada ao
desempenho marcante no Senado, liderado por Nelsinho Trad, confere reconhecimento de políticos de
todo o País que, cada vez mais, querem se unir ao
PSD. Filiamos ao longo dos últimos meses senadores, deputados federais e prefeitos que, ao lado de
lideranças locais, escolheram o PSD para desenvolver seus projetos políticos.
Nossos parlamentares tiveram excelente atuação em 2021, seja no Senado, com protagonismo
na CPI da Covid, seja na Câmara, como podemos ver
nesta publicação. Tenho certeza de que 2022 será
um ano em que, com muito trabalho, faremos o PSD
ainda mais forte, em defesa dos interesses de todos
os brasileiros.

Gilberto Kassab

Presidente nacional do PSD

3

André de Paula
apoia isenção do
Imposto de Renda
para aposentados com
sequela da Covid-19
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de
Lei 1100/21, de relatoria do deputado André de
Paula (PSD-PE), que concede isenção do Imposto
de Renda (IR) para os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão recebidos por pessoa com sequelas da Covid-19.
“Essa doença pode prejudicar a saúde do paciente por longo período. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as consequências vão desde
dores de cabeça, esquecimento, palpitação e falta
de ar, até inflamação no músculo cardíaco, disfunção pulmonar e distúrbios neurológicos. Algumas
pesquisas começam a sugerir mais de 50 efeitos
prolongados da Covid-19 nas pessoas afetadas”,
destaca o parlamentar, que também é 2º vice-presidente da Câmara dos Deputados.
Medicina especializada
Segundo o texto aprovado pela Casa, a isenção de-

verá ser concedida com base em conclusão da medicina especializada e valerá mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou concessão da pensão.
Ainda de acordo com a proposta, o benefício valerá a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao de
publicação da futura lei.
Levantamento realizado pelo Instituto do Coração (InCor) com pessoas que foram acometidas pela
Covid-19 aponta que 80% dos participantes da pesquisa tiveram sequelas cognitivas, como dificuldade
de concentração ou atenção, perda de memória e
diminuição da coordenação motora.
Unicamp
Já a pesquisa NeuroCovid, conduzida pela neurologista e professora da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) Clarissa Lin Yasuda, mostrou
que os pacientes examinados tinham múltiplas queixas, mesmo dois meses após a infecção.
Além disso, dados da OMS de antes da pandemia
mostram que 9% da população brasileira sofre de
ansiedade; entre os participantes da pesquisa Neurocovid, esse índice ficou em 28%.
O projeto seguiu para o Senado Federal, onde
aguarda deliberação.
André de Paula (PE)
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Articulação de
Antonio Brito
pelas santas casas e
hospitais filantrópicos é
destaque no Congresso
O líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antonio Brito (BA), preside a Frente Parlamentar das
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, e tem atuado, no Congresso Nacional, para garantir que essas
instituições consigam os recursos e os regulamentos necessários para sua manutenção e seu funcionamento.
Considerado fundamental para o setor filantrópico, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 134/19
aguarda sanção presidencial. O texto é o marco regulatório que define os critérios de contrapartidas
que as entidades precisam oferecer ao governo fe-

Pesquisa
Pesquisa realizada em 2018 pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif) apontou
que, no Brasil, a cada R$ 1 obtido em isenções fiscais dadas pelo governo, as entidades filantrópicas
dão um retorno de R$ 7,93 em benefícios para a
sociedade. Na saúde, por exemplo, 59% de todas as
internações de alta complexidade no SUS são
realizados pelas santas casas e hospitais
filantrópicos.

deral para terem imunidade tributária em relação às
contribuições para a seguridade social.
Antonio Brito, um dos principais representantes
do setor no Congresso, foi relator da matéria na Comissão de Seguridade Social e Família, onde construiu um amplo acordo em torno do texto e articulou
a aprovação da proposta na Câmara dos Deputados,
que se deu quase por unanimidade.
Além disso, também agiu pela aprovação, no Senado, do PL 1417/21, que prevê socorro financeiro
de até R$ 2 bilhões a hospitais filantrópicos e santas
casas. A proposta agora será analisada na Câmara.

O parlamentar ressalta que, apesar de essas entidades serem essenciais na pandemia da Covid-19,
sofreram com a falta de recursos e considerável elevação nos custos dos insumos.
Antonio Brito ainda lembra, que em março de
2021, foi sancionada a Lei 14.123/2021, que trata
da prorrogação da suspensão da obrigatoriedade de
manutenção das metas quantitativas e qualitativas
contratualizadas pelos prestadores de serviço de
saúde no âmbito do SUS, além de adequações referentes à certificação das entidades. A legislação
teve origem no PL 2809/20, de sua autoria.

Essa sanção foi muito importante para
a manutenção da assistência destas
entidades, que estavam passando por
dificuldades financeiras”, ponderou.
Antonio Brito (BA)
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Cezinha de Madureira
atua em defesa das
atividades religiosas
presenciais na pandemia
Em 2021, uma das prioridades da atuação do deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), presidente
da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos
Deputados, foi obter a permissão para a volta das
atividades religiosas com a presença de fiéis.
A prática religiosa coletiva foi uma das atividades
mais afetadas pela pandemia da Covid-19 no Brasil, por causa da exigência, em várias cidades, do
distanciamento social e do isolamento. Durante boa
parte de 2020, primeiro ano da pandemia, os cultos, as missas e outras atividades religiosas foram
realizados de forma remota ou deixaram de ocorrer
temporariamente no País.

de São Paulo para o controle da pandemia. Segundo
ele, a medida impediu a realização de missas e cultos de caráter coletivo, fato que feriu diretamente a
liberdade religiosa e de culto.
“Tratou-se de uma posição de coragem e, principalmente, de respeito à Constituição Federal. As
atividades religiosas são essenciais e a igreja jamais
deveria ter seus cultos proibidos”, justificou o deputado, que trabalha no Parlamento para assegurar os
direitos das igrejas.
Por ter sido uma ação de constitucionalidade, a
decisão definiu outras questões no mesmo sentido
em todo o País.

Preceito fundamental
Cezinha de Madureira ingressou com ação junto
ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a
volta das atividades religiosas presenciais em todo
o País. O ato foi feito em conjunto com o Conselho
Nacional de Pastores do Brasil (CNPB) e foi registrado como Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 811.
O congressista reforçou que a ADPF apontou a
inconstitucionalidade no Decreto 65.563 do estado

6

As atividades religiosas são
essenciais e a igreja jamais deveria
ter seus cultos proibidos”.
Cezinha de Madureira (SP)
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Charles Fernandes
prioriza energias
renováveis e
agricultura familiar
na Câmara dos
Deputados
O deputado Charles Fernandes (PSD-BA) está
em seu primeiro mandato como deputado federal.
Já foi prefeito e vereador de Guanambi, sua terra natal, na Bahia, a qual defende com ‘unhas e dentes’.
Na Câmara, Charles trabalha pela agricultura familiar e pela diversificação da matriz energética do
Brasil. “É urgente o aumento de investimentos em
energia renovável, como forma de melhorar a qualidade de vida da população brasileira”, afirma.
Quem acompanha os trabalhos parlamentares
sabe que Charles Fernandes participa ativamente
das sessões plenárias, aproveitando todas as oportunidades para alertar os pares e o governo federal
sobre a situação vivida pela parcela mais carente da
população do Nordeste.
“As famílias do interior da Bahia voltaram a cozinhar com lenha e deixaram os carros parados, por
falta de dinheiro para abastecê-los. No interior, há
dificuldade de locomoção”, protestou diversas vezes
em Plenário. Segundo ele, os aumentos sucessivos
dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis
em 2021 foram abusivos.

“É preciso dar as condições de subsistência para
essas famílias que colocam a comida nas nossas
mesas. Por isso, me preocupo também em indicar
emendas para compra de tratores para que possam
trabalhar a terra”, explica.
O Nordeste e, especialmente, o sudoeste da
Bahia são regiões com grande potencial de produção de energia eólica (vento) e solar (luz do sol), pois
a área é rica nesses recursos naturais.
“Mais de 45% da nossa matriz energética, no
Brasil, é renovável. Mas só usamos 20% do que é
gerado. Hoje, 65% de toda fonte de energia vem de
hidrelétricas. Esse formato já se mostrou esgotável,
além de ter um forte impacto no meio ambiente e
nas comunidades ribeirinhas”, diz o parlamentar.

Agricultura familiar
O parlamentar sempre trabalhou ativamente na
defesa dos agricultores familiares, pela implantação
de rede de água e pela instalação de poços artesianos nas propriedades.
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Criação do Simples
Trabalhista em apoio
à microempresa é
prioridade de
Darci de Matos
As micro e pequenas empresas representam
99% dos negócios brasileiros, compõem 30% do
Produto Interno Bruto (PIB) do País e geram mais
da metade das vagas de emprego no Brasil (55%).
Os dados são do Ministério da Economia e serviram
de base para o deputado Darci de Matos (PSD-SC)
apresentar o Projeto de Lei Complementar (PLP)
136/21, que cria o Simples Trabalhista.
O objetivo é propor regras gerais de tratamento
diferenciado ao cumprimento de obrigações trabalhistas para os microempreendedores individuais
(MEIs), às microempresas e às empresas de pequeno porte.
“A proposição visa apresentar, nesse momento
tão difícil em que o País está passando, alternativas para facilitar a reorganização administrativa e
financeira das empresas e, consequentemente, auxiliá-las na manutenção dos empregoss ofertados
ofertados”,,
explica Darci.

em consonância com a garantia do tratamento diferenciado estabelecido pela Constituição Federal às
microempresas e empresas de pequeno porte”, diz.
Estatuto Nacional
O projeto altera a Lei Complementar 123/06, que
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte.
“A legislação que define regras especiais a serem
aplicadas às microempresas e empresas de pequeno porte e a lei que instituiu o Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) não têm sido suficientes para
ajudar os empresários a superarem os impactos da
pandemia. Por este motivo, o Simples Trabalhista
será o suporte necessário”, reforça Darci.

Portas fechadas
Segundo o parlamentar, o Simpless Trabalhista
permitirá que os pequenos empresários
os possam se
livrar da estatística de empresas que fecharam
echaram suas
portas.
“As regras diferenciadas propostas
as concedem
desconto nos valores de multas, prazo
azo
maior para obrigações trabalhistas acesessórias ou para recorrer de decisões addministrativas, parcelamento de obrigagações financeiras e trabalhistas. Tudo isso
sso
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Darci de Matos (SC)
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Após vandalismo na
Aprosoja, Éder Mauro
propõe prisão e aumento
da pena por invasão
Após a sede da Associação dos Produtores de
Soja do Brasil (Aprosoja), em Brasília, ter sido invadida e depredada por manifestantes do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em outubro deste ano, o deputado Delegado Éder Mauro
(PSD-PA) apresentou à Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei 3589/21, que aumenta a pena para
quem pratica invasão no País.
“No Brasil, a propriedade particular é quase que
diariamente vilipendiada, pois em toda a parte eclodem invasões de terra, de casas e até edifícios particulares, sem que os legítimos proprietários possam
de defender”, afirma o parlamentar.
O projeto de lei altera o artigo 161 do Código Penal, definindo pena de um a quatro anos de detenção para quem se apropriar, no todo ou em parte, de
coisa imóvel alheia.
“Imaginem se fossem punidos com prisão em flagrante e pena de oito anos de reclusão. Garanto que
não haveria um para invadir a Aprosoja”, frisou.
O projeto propõe o dobro da pena caso, o invasor
cometa atos de violência durante a sua ação.
Força policial
Ainda de acordo com a proposta de Éder Mauro,
o proprietário do bem invadido poderá pedir o auxílio
de força policial para retirada dos invasores, inde-
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Delegado Éder Mauro (PA)

pendentemente de ordem judicial, desde que apresente escritura pública que comprove a propriedade
do imóvel.
Se os invasores permanecerem no local mesmo
após serem notificados pelo proprietário ou pelas
autoridades, a pena deverá ser aumentada de um
terço à metade.
“O direito de propriedade é uma garantia constitucional que preserva os frutos e os instrumentos de
trabalho das pessoas. Tal direito garante ao proprietário a exclusividade das coisas que legitimamente
adquiriu, podendo delas fazer uso ou dispor de acordo com a sua vontade”, lembrou.
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PEC dos Precatórios
garante auxílio para
17 milhões de famílias,
destaca Diego Andrade
A aprovação da PEC dos Precatórios na Câmara
dos Deputados contou com a atuação de destaque
do líder da Maioria, deputado Diego Andrade (PSDMG). Segundo o parlamentar, a Proposta de Emenda
à Constituição 23/21 vai garantir que ao menos 17
milhões de famílias tenham acesso ao Auxílio Brasil,
que será oferecido pelo governo federal.
Foi Diego Andrade quem presidiu a comissão especial que analisou a proposta.
“O Poder Legislativo deu uma resposta clara de
que está ao lado daqueles que mais necessitam.
O texto aprovado garante auxílio para milhares de
brasileiros que estão passando por dificuldades por

conta da pandemia. É nosso dever garantir que haja
comida na mesa dos cidadãos, e não faltamos com
essa responsabilidade”, afirmou.
O deputado lembrou, ainda, que em apenas um
ano, o montante devido em precatórios triplicou –
passando de R$ 30 bilhões para R$ 90 bilhões.
“Agora existem regras claras e que estão aí para
não deixar que esses números cresçam absurdamente e que o governo federal não consiga efetuar
o pagamento. Prova de que estamos pensando nos
mais necessitados é que ficou garantido o pagamento dos precatórios já no próximo ano, desde que seja
valor inferior a R$ 66 mil”, completou.

Dívidas dos estados
De acordo com Diego Andrade, a PEC também
vai permitir a redução dos juros para as dívidas dos
estados e o parcelamento, em até 240 meses, dos
débitos previdenciários dos municípios. O Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), outra
questão que se arrastava desde 2002 no Congresso
Nacional, também será equacionado com a proposta.
“Se faz bem para o Brasil e para os brasileiros,
tem o nosso apoio. Entendemos que era necessário
criar um caminho. E isso foi feito pela Câmara dos
Deputados. Era o momento de socorrer quem mais
precisava, e o Parlamento não deu as costas para
este pedido de socorro”, concluiu Andrade.

10

Diego Andrade (MG)
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Água para todos
e retomada da
economia são
bandeiras de
Domingos Neto
em 2021
Uma das bandeiras mais defendidas pelo deputado Domingos Neto (PSD-CE) na Câmara dos Deputados é o desenvolvimento da Região Nordeste
por meio de iniciativas que incluem fortalecimento
de políticas públicas de acesso ao emprego e renda,
distribuição mais igualitária de recursos e acesso à
água no sertão.
Com foco neste trabalho, no ano de 2021, o deputado atuou principalmente em busca de recursos
e ações para tornar a água mais acessível e pela
retomada econômica e turística dos municípios cearenses.
A partir de um trabalho da Fundação Nacional
de Saúde (Funasa) do Ceará, são instalados mais
de mil poços profundos e 100 sistemas de abastecimento de água em todo o estado. São obras que resolvem problemas de mais de um século de acesso
de milhares famílias à água e à saúde.

Foto: A Lente

“Essas obras ajudam a melhorar a vida da população da zona rural, que sofre com a falta d’água. É
o fim da lata d’água na cabeça. Essas famílias passam a ter acesso a esse bem tão importante, que
traz dignidade, cidadania e qualidade de vida para o
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Domingos Neto (CE)

homem do campo, da zona rural do nosso estado do
Ceará”, afirma o parlamentar.
Litoral
Também com atuação no desenvolvimento do
turismo, Domingos Neto apoia iniciativas de infraestrutura das orlas das praias cearenses, educação e
economia criativa nos litorais.
Praticante de kitesurf, o deputado destaca a importância desse tipo de esporte para as praias cearenses e de outros estados do Nordeste.
“O desenvolvimento e a retomada do turismo envolvem uma enorme cadeia. Vão desde obras até o
investimento em educação. Quando isso é feito de
forma integrada, toda a sociedade ganha”, explica.
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O deputado Edilázio Júnior (PSD-MA) tem trabalhado, no Congresso Nacional, para garantir renda
e dignidade para a parcela da população que mais
necessita de recursos no País. Ele apoiou a ampliação do programa Bolsa Família, por meio da criação
do Auxílio Brasil, que ampliou o valor destinado às
pessoas de baixa renda.
Com 17 milhões de famílias incorporadas, o Auxílio Brasil terá cerca de 2,5 milhões de famílias a mais
que os 14,6 milhões atendidas pelo Bolsa Família.
O novo programa social terá três benefícios básicos
e seis suplementares, que podem ser adicionados
caso o beneficiário arranje um emprego ou tenha um
filho que se destaque em competições esportivas ou
em competições científicas e acadêmicas.

No Congresso,
Edilázio Júnior
contribui para
garantir renda
às pessoas
carentes na
pandemia

Segundo o parlamentar, o Auxílio Brasil dará
maior dignidade às pessoas e funcionará como um
instrumento de justiça social à população que está
na faixa da extrema pobreza – que foi mais afetada
pela crise econômica e financeira provocada no País
pela pandemia da Covid-19.
Auxílio emergencial
Edilázio também trabalhou de forma decisiva
para a aprovação do auxílio emergencial na Câmara dos Deputados – o que garantiu renda para milhões de pessoas no período pandemia – e propôs a
ampliação do Plano Nacional de Vacinação contra a
Covid-19 do Ministério da Saúde, o que permitiu, na
ocasião, a inclusão de algumas categorias profissionais na lista de prioridades no processo de imunização, como profissionais da educação, da segurança
pública e dos transportes.
O deputa
deputado do PSD também assegurou aporte de
R$ 27.129.9
27.129.986 em emenda orçamentária do Fundo
Nacional de Saúde para a saúde pública do Maranhão durante
durant o período de enfrentamento à pandemia da Covid
Covid-19 nos anos de 2020 e 2021.

O Auxílio Brasil dará maior
dignidade às pessoas e funcionará
como um instrumento de justiça
social à população que está na
faixa da extrema pobreza.”
Edilázio Júnior (MA)
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No Parlamento,
Expedito Netto
busca levar
resultados
positivos para
a população
de Rondônia
A atuação parlamentar do deputado Expedito
Netto (PSD-RO) tem sido marcada, diariamente, por
um trabalho de compromisso, que vem sendo desenvolvido para levar resultados positivos à população de Rondônia. As proposições apresentadas por
ele, os discursos, as relatorias e as indicações orçamentárias fortalecem as atividades dos produtores
rurais e proporcionam investimentos na geração de
emprego e renda.
“É uma honra fazer parte deste time de parlamentares tão dedicados. O PSD é um grupo que tem
consciência e vontade de trabalhar pelo Brasil. Não
é à toa que este foi ano de muitas conquistas para
todos nós. Tenho a certeza de que muitas coisas
boas estão por vir. Estou sempre à disposição do
Brasil e, principalmente, da minha Rondônia, para
trabalharmos por mais desenvolvimento em nossos
municípios”, destaca Netto.
Defensor declarado dos direitos dos trabalhadores, o jovem parlamentar de Rondônia já afirmou em
todos os veículos de comunicação que é contrário à
PEC da Reforma Administrativa (Proposta de Emen-
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Expedito Netto (RO)

da à Constituição 32/20) e à forma como está sendo conduzida a discussão sobre essa reforma.
Secretário da Juventude
Nomeado, este ano, secretário de Juventude da
Câmara dos Deputados, o parlamentar busca trazer
a autenticidade, força e vontade de fazer a diferença,
características marcantes da juventude brasileira.
Relator, na Câmara dos Deputados, do Projeto de
Lei 2303/15, sobre criptomoedas, Expedito Netto
mostrou consciência legislativa e respeito aos consumidores, trazendo um relatório conciso, que foi
construído através de debates entre todas as classes interessadas, com segurança jurídica para todos
os envolvidos e determinação de regulamentação
pelos órgãos controladores.
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Fábio Mitidieri: aprovação
do uso medicinal da
Cannabis sativa trará
benefícios para a população
A legalização do cultivo da Cannabis sativa no
Brasil, exclusivamente para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais, teve parecer favorável, em junho, na comissão especial da Câmara dos
Deputados. O projeto original (PL 399/15) é de autoria do deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE).
O parlamentar destaca que a permissão para a
comercialização de medicamentos derivados da
planta pode beneficiar muita gente.
“Algumas moléstias podem ser tratadas com sucesso, de modo eficaz e seguro, em relação a outras
drogas que não apresentam respostas satisfatórias
em determinados casos”, explica.
A proposta foi aprovada na forma do substitutivo
apresentado pelo relator, deputado Luciano Ducci
(PSB-PR), ao texto original do deputado sergipano e
um apensado.

Fábio Mitidieri (SE)

individual. Seguirão proibidos cigarros, chás e outros
itens derivados da planta.

Restrições

O óleo de CBD, ou canabidiol, é um dos mais de
100 compostos químicos conhecidos como canabinóides encontrados na Cannabis sativa. O óleo de
CBD é extraído da planta de cannabis e diluído com
um óleo transportador, tal como óleo de coco ou de
semente de cânhamo. Seu uso para tratamento de
doenças pode ser na forma direta do óleo, spray,
cremes, cápsulas de CBD, entre outras.

O texto aprovado impõe restrições ao plantio, que
apenas poderá ser feito por pessoas jurídicas (empresas, associações de pacientes ou organizações
não governamentais). Não há previsão para o cultivo

Alguns estudos científicos indicam que o óleo de
CBD pode aliviar sintomas de doenças tanto físicas
como mentais, tais como dores crônicas, incluindo
fibromialgia, e ansiedade.

Em razão do caráter conclusivo, o texto poderia
seguir diretamente para o Senado, mas haverá recurso para análise em Plenário na Câmara.

14

EDIÇÃO ESPECIAL 202
2021
1

PEC da Reforma
Administrativa é ‘monstro
jurídico sem consistência’,
avalia Fábio Trad
Durante o ano de 2021, o deputado Fábio Trad
(PSD-MS) travou uma verdadeira batalha em defesa dos servidores públicos de todo País. Titular da
comissão especial que analisou a PEC da Reforma
Administrativa (Proposta de Emenda à Constituição
32/20), Trad fez questão de participar de todos os
debates que envolveram o tema.
“Nunca votei com tanta convicção contra uma
proposta. Os servidores públicos são responsáveis
por fazer a máquina girar, por prestar serviço à população que mais precisa. Por essas e tantas outras
razões devem ser protegidos”, defendeu.
A medida já foi aprovada na comissão especial
e agora aguarda para ser votada em Plenário, onde
precisa ser aprovada por dois terços dos deputados,
em dois turnos, antes de seguir ao Senado Federal.
“A PEC começou feia e hoje está draconiana: um
monstro jurídico vazio de consistência e sistematicidade. Transformou-se em um código punitivo para
o servidor concursado e um guia de autoajuda para
apadrinhados”, criticou Trad.

Novas categorias
A medida muda regras para os novos funcionários públicos. A PEC em análise cria quatro
categorias de servidores e permite a estabilidade no emprego apenas para uma delas – aqueles ocupantes de cargos típicos de Estado.
A PEC limita os contratos temporários a casos
específicos; acaba com as funções de confiança;
permite acúmulo de cargos; limita as vantagens
de cargos públicos (como aumento de remuneração com efeitos retroativos), entre outras medidas que, na opinião de Trad, são descabidas.
“Em vários casos, o texto exclui os militares
das regras e é extremamente restritivo para
quem representa o Estado frente à população.
Se essa medida for aprovada, vai precarizar,
inclusive, o serviço de saúde e educação. Vou
defender o servidor público sempre, com unhas
e dentes e com toda a coerência que pede o
momento”, prometeu Fábio Trad.

Os servidores públicos são responsáveis por
fazer a máquina girar, por prestar serviço
à população que mais precisa. Por essas e
tantas outras razões devem ser protegidos.”
Fábio Trad (MS)
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Retomada
econômica do País
no pós-pandemia
é prioridade de
Francisco Jr. na
Câmara

A retomada econômica do Brasil e a geração de emprego e Renda no pós-pandemia é
o tema que estará, até o fim de 2022, entre
as prioridades do deputado Francisco Jr. (PSD-GO). O parlamentar integra o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara (Cedes), onde é propositor e relator do grupo de
estudos que discute esse assunto.
O objetivo é ouvir os mais diversos setores
e os especialistas para identificar os segmentos que devem ter uma retomada sustentável
e os que deverão ter um ritmo mais lento.
“Com isso em mãos, vamos apresentar ao
governo federal, aos estados e aos municípios, propostas e medidas mais eficazes para
as áreas em que a atuação do poder público
será indispensável”, explicou o parlamentar.
Reformas
Na abertura do ciclo de audiências públicas sobre a retomada econômica, o secretário
da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo, Henrique Meirelles, destacou que as
reformas estão entre as medidas essenciais
para a recuperação do País, principalmente
a tributária. Na opinião dele, o fortalecimento
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do setor de serviços é importantíssimo, bem
como a busca por investimentos estrangeiros.
Em outra audiência pública, foi discutida
a chamada indústria 4.0, as transformações
na economia global e o desenvolvimento econômico. O Centro de Estudos também reuniu
especialistas para debater o tema “Inovação
e tecnologia nos sistemas produtivos agropecuários”.
“Os apontamentos nos deixam com um
desafio muito grande e que está em todas as
áreas, produtivas ou não: a inclusão. O mundo
é outro. Ficou diferente e tende a ficar mais diferente, segundo os estudos
que foram apresentados.
Se está mudando tanto,
também a nossa legislação precisa mudar e precisa haver uma celeridade maior”, ponderou
Francisco Jr.

Francisco Jr. (GO)
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Acreditar no poder transformador da educação
na vida das pessoas é uma causa defendida pelo
deputado Haroldo Cathedral (PSD-RR). O parlamentar avalia que, em 2021, os professores brasileiros
foram grandes protagonistas no esforço para engajar o interesse de crianças e jovens no ensino remoto – e destaca que os docentes encontraram muitos
desafios no caminho.
Pensando nesses obstáculos, o congressista foi
um defensor dos projetos que contribuíram para valorizar a categoria na Câmara dos Deputados. Haroldo foi favorável ao acesso gratuito à internet para
estudantes carentes e professores da rede pública
de ensino durante o período de pandemia.

Por educação
de qualidade,
Haroldo
Cathedral luta
pela valorização
dos professores

Em junho, ele contribuiu para derrubar o veto
total ao Projeto de Lei (PL) 3477/20, para garantir
recursos do governo federal, na ordem de R$ 3,5
bilhões, para investir em internet com fins educacionais para estados e o Distrito Federal.
“Também sou apoiador de ações para levar acesso à internet gratuita para regiões mais longínquas
dos centros urbanos. Inclusive, para Roraima, conseguimos apoio do Ministério das Comunicações
para beneficiar ao menos quatro municípios do interior do estado com pontos de conexão gratuita à
internet em locais públicos”, conta.
Salários dos professores
O deputado ainda foi um importante apoiador
para impedir o congelamento do salário de professores. Em agosto, a Câmara dos Deputados aprovou o recurso contra a apreciação conclusiva do
PL 3776/08, que reajusta o piso salarial nacional
dos professores pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) acumulado nos 12 meses anteriores. A votação impediu que o projeto fosse direto
para a sanção presidencial, sem ter sido analisado
pelo Plenário da Câmara.
O PL 1540/2021, que cria a política de bem-estar, saúde e qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da Educação, também foi uma
pauta defendida pelo parlamentar.

Haroldo Cathedral (RR)
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Hugo Leal
cobra pedágios
mais baratos e
garantia de obras
nas rodovias
privatizadas
Hugo Leal (RJ)

As três principais rodovias concedidas à iniciativa privada no Rio de Janeiro – a Via Dutra (ligação
com São Paulo), a BR-040 (trecho Rio-Juiz de Fora)
e a BR-116 (trecho Rio-Teresópolis) – estão em processo de renovação dos contratos e foram uma das
preocupações principais do deputado Hugo Leal
(PSD-RJ) em 2021.
“Há 25 anos, quando as agências reguladoras
sequer existiam, o Rio serviu de cobaia para as
concessões rodoviárias no Brasil. O estado sofreu
prejuízos com tarifas abusivas e obras previstas jamais realizadas. Agora, na renovação, estamos assegurando que o novo modelo garanta a redução do
preço do pedágio e as obras necessárias”, afirma o
parlamentar.
Por iniciativa de Hugo Leal, a Câmara realizou audiências públicas para debater as novas licitações
para as três rodovias no Rio. “Muitas sugestões
apresentadas nas audiências foram incorporadas
aos processos licitatórios que estão em diferentes
fases”, explica o deputado.

Serra das Araras
O sistema Rio/São Paulo já está em fase final
de licitação e o novo contrato deve ser assinado no
primeiro trimestre de 2022. “Teremos a redução do
preço do pedágio e a antecipação de obras importantes como a duplicação do trecho da Serra das
Araras”, destaca Hugo Leal.
O novo eixo Rio/Valadares deve ter seu edital lançado até o fim do ano. A nova licitação para a BR040, agora do Rio a Belo Horizonte, ainda está em
fase de estudos. “Temos a garantia de que haverá
redução nas tarifas e mecanismos para assegurar
o cumprimento do contrato e a realização das obras
previstas”, acentua.
A mesma preocupação com a infraestrutura rodoviária levou Hugo Leal a apresentar o Projeto de
Lei 2543/21, que determina que 25% dos recursos
oriundos do pagamento ao poder concedente pela
outorga da concessão de rodovias federais sejam investidos em outras rodovias na mesma unidade da
federação do lote leiloado.
“A intenção é garantir que toda a infraestrutura
rodoviária local seja beneficiada com os recursos
provenientes da outorga”, justifica.
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Joaquim Passarinho:
precisamos unir forças para
ter ambiente favorável ao
empreendedor
No Brasil, uma a cada quatro pessoas são empreendedoras com ambiente de negócio ativo. Isso
representa 24,76% de toda a população, segundo
dados da pesquisa produzida pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM), com apoio do Instituto
Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) e do
Sebrae. E esse número tem crescido a cada dia.
Para fomentar propostas que estimulem o setor,
em agosto de 2021, foi lançada, no Congresso Na-

Direitos e deveres
Uma das pautas encampadas pelos deputados e senadores da frente é discutir o novo
Código de Defesa do Empreendedor. A ideia é
estabelecer direitos e deveres para o microempreendedor desenvolver a atividade econômica, além de propor o aperfeiçoamento do
Estatuto da Micro e Pequena Empresa.

cional, a Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo. O coordenador do colegiado na Câmara, deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA), destaca que
o intuito é apoiar o setor que mais emprega no País.
“Por isso, precisamos unir forças com o Poder
Executivo para criar mecanismos para desoneração
da folha. Também é necessário realizar reformas
para construir um ambiente de negócio favorável
aos empreendedores”, disse.

Somente na Amazônia, 26
milhões de brasileiros aguardam
o dia em que poderão
empreender com dignidade”.
Joaquim Passarinho (PA)

“Somente na Amazônia, 26 milhões de brasileiros aguardam o dia em que poderão empreender com dignidade. Precisamos adequar
a legislação e garantir melhores condições
para que os micro e pequenos empresários,
possam exercer suas atividades, gerando emprego e renda para a população”, reforça Passarinho.
A frente parlamentar tem como coordenador-geral o deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP). O senador Antonio Anastasia (PSD-MG)
é o coordenador do Senado.
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Defesa da Guarda Civil e dos
servidores públicos são principais
bandeiras de Jones Moura
Filiado ao PSD há sete anos, Jones Moura (PSDRJ) tomou posse como deputado federal em setembro deste ano com uma pauta bem definida: a luta
pelos direitos do servidor público e em defesa da
área da segurança pública, em especial, da Guarda
Civil – na qual atuou por 20 anos na cidade do Rio
de Janeiro.
“Sou servidor público, casado com uma servidora, e não poderia deixar de lutar pelos direitos desse
público”, explica.
Jones Moura decidiu abrir mão do mandato de
vereador do Rio, que ocuparia por mais três anos e
quatro meses, para assumir a cadeira em Brasília,
com mandato que se encerra em 2022. “A abrangência do trabalho na Câmara Federal é maior. Aqui
tenho a oportunidade de ajudar ainda mais quem
precisa”, pondera.
O parlamentar também está atento, em seu trabalho parlamentar, à segurança pública municipal e
às políticas públicas locais de defesa social; à garantia da fonte de financiamento direto da segurança
pública municipal; e à isonomia e reconhecimento
do direito à aposentadoria policial dos guardas municipais.
Reforma administrativa
Assim que tomou posse como deputado federal, Jones participou ativamente das discussões na
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Jones Moura (RJ)

Comissão Especial da Reforma Administrativa (PEC
32/20) e, junto ao PSD e a diversas lideranças, trabalhou pela aprovação do único destaque que inseriu as Guardas Municipais no rol das polícias na
Constituição.
Hoje, o parlamentar é membro da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público.
Jones Moura é gestor em Segurança Pública e especialista em questões de policiamento municipal e
de segurança pública municipalizada. “Sou também
evangélico e me identifico com as pautas mais conservadoras”, ressalta.

EDIÇÃO ESPECIAL 2021

Reforma eleitoral foi
necessária porque
modelo em vigor
estava defasado,
avalia José Nunes
A reforma eleitoral estabelecida pela Emenda
Constitucional 111, promulgada agora em 2021,
traz novas regras que serão aplicadas a partir das
eleições de 2022. O deputado José Nunes (PSD-BA)
apoiou as mudanças feitas pelo Congresso Nacional. “O modelo em vigor estava realmente defasado”, avalia.
A principal modificação é a contagem em dobro
de votos dados a mulheres e pessoas negras para
a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 a
2030, para fins de distribuição, entre os partidos políticos, dos recursos do Fundo Eleitoral.
Ficou determinado, ainda, que não perderão o
mandato deputados (federais, estaduais ou distritais) e vereadores que se desfiliarem, com o aval da
legenda, do partido pelo qual foram eleitos.
Trata-se de mais uma exceção ao princípio da fidelidade partidária, que também prevê a manutenção do mandato nos casos de incorporação, fusão
do partido ou criação de novo partido; mudança
substancial ou o desvio reiterado do programa partidário; grave discriminação pessoal; e durante a janela partidária.
Além disso, a partir das eleições de 2026, a posse do presidente da República será em 5 de janeiro,
e a posse dos governadores será no dia 6. Atualmente, ambas são no dia 1º de janeiro.
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Coeficiente eleitoral
Durante os debates sobre a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 28/2021, que
deu origem à nova legislação eleitoral, José
Nunes subiu à tribuna do Plenário para manifestar sua preocupação sobre a chamada
sobra ou coeficiente eleitoral.
“Não podíamos conviver com situações
como as tais das sobras, que beneficiam
muitas vezes um aglomerado
de pequenos candidatos. Sem
completar o coeficiente eleitoral, eles terminavam galgando
uma vaga na Câmara ou nas
assembleias. Já está provado que isso não funciona
e é contra o sistema democrático brasileiro”,
enfatizou.

José Nunes (BA)
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Relator da emenda que
aumentou repasses a
municípios, Júlio César
comemora mudança
Covid-19
O ano
no
o de
d 2
2021
02
21 foi marcado pela aprovação
ap
de
mais recursos
aos municípios, com a promulgação
os a
da Emenda Constitucional 112, que aumenta em 1
ponto percentual os repasses de alguns tributos do
governo federal para as cidades por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O relator
da proposta na Câmara foi o deputado Júlio César
(PSD-PI).
De acordo com o texto aprovado, a União deverá
repassar para os municípios 23,5% da arrecadação
com o Imposto de Renda e com o Imposto Sobre
Produtos Industrializados (IPI) – atualmente, são
22,5%. O 1% adicional deverá ser depositado no
FPM no início de setembro de cada ano. Os novos
repasses já começarão em 2022.
“A emenda era muito esperada, por ser no mês
de setembro, um mês difícil para os municípios. Ela
vai gerar mais recursos para as prefeituras, porque
é o mês em que temos a maior devolução do IPI e do
Imposto de Renda. O novo texto constitucional vai
devolver o que é de direito das cidades brasileiras”,
comemorou o parlamentar.

Júlio César é também o presidente da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos
Deputados. Ele lembra que, ao longo de 2020, o
Congresso Nacional esteve voltado para os projetos
emergenciais no combate à pandemia da Covid-19.
Por isso, muitas propostas tramitando nas comissões ficaram paralisadas no ano passado.
Ao retornar os trabalhos em 2021, o desafio dos
presidentes dos colegiados foi dar andamento à
pauta. Ao assumir o comando da CFT no início deste
ano, o deputado deu agilidade à votação das propostas, sem esquecer da austeridade no orçamento
público.
Isso permitiu a aprovação de proposições importantes, como a desoneração da folha de pagamentos até 2026 (PL 2541/21). A medida tinha prazo
para expirar e foi preciso dar celeridade à sua tramitação.
“A comissão acolheu parecer favorável do relator,
deputado Jerônimo Goergen (PP-RS). Caso não fosse aprovado, poderia elevar os custos de contração
para os importantes setores da indústria, serviços,
transportes e construção”, lembrou Júlio César.

O novo texto constitucional vai
devolver o que é de direito das
cidades brasileiras”.
Júlio César (PI)
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O deputado Júnior Ferrari (PSD-PA) defende a
aprovação, pelo Congresso Nacional, da proposta
que determina a prisão após a condenação do réu
em segunda instância (Proposta de Emenda à Constituição - PEC - 199/19).
A Câmara dos Deputados instalou, em dezembro
de 2019, a comissão especial destinada a analisar
a matéria, logo depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que um condenado só poderia
começar a cumprir pena depois do fim do processo.
“A sociedade brasileira não aguenta mais esta
sensação de impunidade que assola nosso País”,
destacou o parlamentar, que foi autor do requerimento que trouxe o então ministro da Justiça Sérgio
Moro para falar durante a audiência pública na Câmara sobre o tema. “A oitiva do ministro contribuiu
para os nossos trabalhos das alterações constitucionais”, avaliou.
O parlamentar ainda declarou ser favorável às alterações no Código de Processo Penal.
“Precisamos dar a segurança jurídica necessária
para a aplicação da lei e da ordem, e para o combate à corrupção e à criminalidade no nosso Brasil. É
necessário pacificar e unificar as decisões dos tribunais superiores”, declarou.
Comissão especial

Júnior Ferrari
defende
aprovação da
proposta sobre
prisão após
condenação em
2ª instância

O relator da PEC 199/19 é deputado Fábio Trad
(PSD-MS), que já está com parecer pronto desde setembro de 2020. A comissão especial que analisa a
matéria deve votar o texto ainda neste ano.
“Precisamos dar a segurança
ança jurídica necessária
para aplicação da lei e da ordem, para que o Brasil
possa se orgulhar desta importante
portante conquista que é
a prisão a partir da condenação
ação em segunda instância. O Brasil tem pressa. Pelo
o Pará, Pelo Brasil e pela
prisão após condenação em
m segunda instância”, finalizou Ferrari.

Júnior Ferrari (PA)
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Marco Bertaiolli
atua na Câmara
pela geração
de empregos e
pela retomada
econômica

Defensor da retomada econômica para a geração
de emprego e do fortalecimento das micro e pequenas empresas, o deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP)
assumiu um protagonismo que o tornou referência
no Congresso Nacional para as discussões e debates
sobre a recuperação da economia. Em apenas um
ano, três projetos que tiveram o parlamentar como
relator foram transformados em leis que destravam
e simplificam o sistema tributário e fiscal do Brasil.
“O nosso maior objetivo é que o País volte ao
eixo, que recupere seu desenvolvimento econômico
e social, com mais empregos e oportunidades de
renda para as pessoas que enfrentaram dois anos
de muitas dificuldades”, destaca Bertaiolli, que é
vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara e coordenador-geral da Frente Parlamentar Mista
do Empreendedorismo.
As leis que receberam reconhecimento nacional em razão do trabalho do deputado foram a do

Marco Bertaiolli (SP)
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Contribuinte Legal, a da Liberdade Econômica e a
do Ambiente de Negócios. Todas tiveram como foco
principal a recuperação econômica, proporcionando
ao empreendedor um sistema seguro e com previsibilidade para novos investimentos.
“Sempre que fomentamos novos negócios, aceleramos a produção e abrimos as portas para os empregos. Essa é a tríade que faz gerar a economia e
tira da informalidade e da marginalidade econômica
milhares e milhares de brasileiros”.
Jovem aprendiz
Outro trabalho de destaque assumido pelo deputado Bertaiolli é a relatoria do novo Estatuto do
Jovem Aprendiz. O objetivo é o de revisar a Lei da
Aprendizagem, criada em 2000, trazendo um texto
mais moderno, que esteja afinado com as novas necessidades dos jovens e tendências do mercado.
“São mais de duas décadas. Tudo mudou muito
e precisamos abrir o mercado de trabalho para os
jovens, oferecendo qualificação e proporcionando
experiência”, afirma.
Por fim, Bertaiolli ainda se destacou no trabalho
em defesa das santas casas e hospitais filantrópicos, revisando e estabelecendo um novo Marco
Regulatório para as Entidades Filantrópicas, que
passaram a contar com um ambiente fiscal e tributário mais justo, eficaz e seguro, garantindo, assim,
o atendimento às pessoas que precisam da rede pública de saúde.
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Marx destaca
conquistas em
defesa do cidadão
e trabalho pelo
desenvolvimento
de Alagoas
As ações para melhorar a vida dos alagoanos e
as vitórias no Plenário da Câmara em 2021 foram
destacadas pelo deputado Marx Beltrão (PSD-AL).
O parlamentar fez um balanço positivo do terceiro
ano da atual legislatura.
“Acredito que nada resiste ao trabalho. E, com
muita luta e determinação, garantimos avanços, atuamos com firmeza no enfrentamento da pandemia,
para salvar vidas e assegurar empregos”, ressaltou.
O deputado alagoano atua em diversas frentes
de luta para defender os trabalhadores, propondo,
articulando e aprovando medidas importantes para
Alagoas e para o País.
Ele é autor de mais 370 iniciativas legislativas,
entre projetos de lei, relatorias de proposições, indicações ao Poder Executivo, requerimentos de informações de interesse público, pedidos de audiências públicas e emendas nas comissões temáticas
da Casa.
Fundef
Neste ano, Marx Beltrão também articulou pela
aprovação do Projeto de Lei 10880/18, que regulamenta o rateio dos recursos dos precatórios do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental) e trabalhou pela derrubada do
Veto Presidencial 48, em relação ao mesmo assunto.
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Marx Beltrão (AL)

Segundo o parlamentar, foram duas vitórias históricas para os profissionais da educação de Alagoas e de todo o Brasil, após anos de luta em Brasília.
“O rateio dos precatórios do Fundef é direito dos
professores, e minha luta foi para que o Congresso
Nacional confirmasse essa garantia, valorizando os
profissionais da educação. Fiz apelos nas reuniões
da Comissão de Educação e conseguimos unir forças e garantir que a aprovação desses dois importantes projetos para que o pagamento dos precatórios aos professores tenha segurança jurídica e se
faça justiça a esses profissionais tão importantes”,
defendeu Marx.
Após a aprovação do texto, o parlamentar iniciou
uma luta e uma mobilização para que os recursos sejam pagos de pelos gestores locais aos professores
com urgência e para que a nova lei seja cumprida.
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Combate ao câncer e valorização
da vida estão entre as prioridades
de Misael Varella
Uma das principais bandeiras do deputado Misael Varella (PSD-MG) é combater o câncer valorizando a vida, por meio do apoio à Fundação Cristiano
Varella (FCV). A instituição, idealizada pelo seu pai,
o senador suplente Lael Varella, tem como objetivo
diagnosticar e tratar o câncer com o que há de mais
moderno na medicina.
A fundação está localizada às margens da rodovia BR-116, em Muriaé (MG). Atualmente, atende à
população de 160 municípios da zona da mata de
Minas e do entorno, com abrangência de mais de 2
milhões de habitantes.
Um dos grandes destaques é a “Campanha Móvel de Diagnóstico Precoce e Controle do Câncer”,
que já visitou mais de 300 municípios com unidades
móveis – carreta com consultórios e mamógrafo e

ônibus consultório –, que oferecem serviços de prevenção gratuitamente.
Além disso a FCV abre suas portas para que equipes multiprofissionais das prefeituras, estudantes e
profissionais utilizem o Centro de Educação Corporativa (CEC). Assim, o hospital oferece seu padrão de
qualidade e humanizado para a formação de equipes em diversas cidades.
Governo de Minas
Através de diversas articulações, o deputado foi
o principal intermediário junto ao governo de Minas
para expandir as atividades da FCV na microrregião
de Ubá. O projeto será um serviço adicional de oncologia clínica para infusão de quimioterapias ambulatoriais, mais próximo dos pacientes daquela região,
reduzindo o transporte sanitário e dando maior comodidade.
Misael acredita que investir em saúde é proporcionar o bem-estar da população. Por esse motivo,
destina a maioria dos seus esforços e recursos para
a área, com investimentos em equipamentos e custeio, tanto na instituição, quanto nos municípios que
compõem sua área de atuação.

Misael Varella (MG)

26

O deputado também atua na Comissão de Seguridade Social e Família e na Comissão Mista de Orçamento, onde busca recursos para investimentos
nas mais diversas áreas.
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Projeto de
Neucimar
Fraga cria
Universidade
Federal Digital
do Brasil com
sede em Brasília

Criar uma universidade federal 100% virtual,
para atender a milhões de alunos em todas as localidades do País, ampliando a oferta e democratizando o acesso ao ensino no Brasil – é esse o objetivo
de proposta do deputado Neucimar Fraga (PSD-ES)
apresentada à Câmara. O Projeto de Lei 3342/21,
de autoria do parlamentar, cria a Universidade Federal Digital do Brasil (UFDB).
“Será um grande salto na educação brasileira”,
prevê o deputado, ao ressaltar que a falta de condições materiais e tecnológicas para acompanhar as
atividades escolares teve impacto direto no processo educacional em 2020, ano em que a pandemia
da Covid-19 atingiu o País.
“O ano escolar totalmente atípico mostrou o tamanho da desigualdade social e educacional no
Brasil, prejudicando principalmente os alunos da
rede pública. Somente com um ensino totalmente
digital será possível garantir o desenvolvimento tecnológico e a democratização do acesso à educação
nas universidades federais”, disse.
Ministério da Educação
De acordo com a proposta, a UFDB será vinculada
ao Ministério da Educação, terá sede e foro em Brasília (DF), e deverá desenvolver pesquisa nas diversas
áreas do conhecimento e extensão universitária.
Para estruturar a UFDB, o projeto de Neucimar
EDIÇÃO ESPECIAL 2021

Neucimar Fraga (ES)

prevê que os investimentos financeiros sejam provenientes de dotações consignadas no orçamento
geral da União; auxílios e subvenções concedidos
por entidades públicas e particulares; receitas eventuais de serviços prestados a entidades públicas e
particulares; além de convênios, acordos e contratos celebrados com entidades ou organismos nacionais e internacionais.
“Sem as amarras físicas, como distância, número
limitado de vagas, custos de manutenção dos estudantes em outras cidades, deslocamento, materiais,
dentre outros tantos que poderíamos citar, a Universidade Federal Digital irá atender a milhões de
alunos. Isso ocorrerá de maneira mais democrática,
acessível, e sem tais empecilhos, bastando apenas
a utilização da internet para que a pessoa possa ter
uma formação”, reforçou Neucimar Fraga.
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Em 2021, sob a presidência do deputado Otto
Alencar Filho (PSD-BA), a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
da Câmara dos Deputados votou 225 projetos (137
aprovados e 88 rejeitados) e analisou 65 requerimentos em 27 reuniões deliberativas. Ainda realizou
21 audiências públicas sobre temas relacionados
ao colegiado. Os dados referem-se a levantamento
realizado até o início de novembro deste ano.
Otto Filho afirma que o total comprometimento
dos membros da comissão e a dedicação da assessoria técnica ao longo do ano garantiram esses resultados.

Otto Alencar
Filho: meta da
Comissão de
Desenvolvimento
Econômico foi
ajudar o Brasil
a crescer

“A meta é contribuir para que o nosso País volte a crescer, vença os problemas estruturais, seja
competitivo e amenize as desigualdades. A luta é
árdua, mas gratificante. Queremos um Brasil gigante e socialmente justo, um Brasil maior e melhor
para todos”, destaca.
Covid-19
Segundo o parlamentar, outro foco do colegiado
foram as ações para atender as demandas da sociedade e amenizar o sofrimento das pessoas por
conta da pandemia da Covid-19.
“Frente ao quadro pandêmico, a comissão aprovou projetos visando mitigar os efeitos nocivos causados pela crise sanitária e dar fôlego às empresas,
principalmente aos pequenos negócios”, lembra.
Entre outras propostas aprovadas, o parlamentar ressalta:
- o PL 958/19, que cria o programa de apoio
ao crédito para os microempreendedores individuais. O objetivo é melhorar a política de
crédito e garantir às empresas de menor porte
tratamento diferenciado;
- o PLP 238/20, que anistia as dívidas das micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI) no montante de no
máximo R$ 5 mil, acumulados até 31 de dezembro de 2020; e
- o PL 125/21, que prorroga de 36 meses para
60 meses o prazo de pagamento do crédito
adquirido pelo Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe).
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Relatoria de
Paulo Magalhães
contribuiu para a
democratização
da internet no
Brasil
Em junho deste ano, foi sancionada a Lei
14.173/21, que trouxe novas regras para facilitar
a democratização do acesso à internet no Brasil.
O relator da matéria na Câmara dos Deputados foi
o Paulo Magalhães (PSD-BA), que recomendou a
aprovação do texto da então Medida Provisória (MP)
1018/20.
“Essa medida vai fazer uma revolução nas comunicações de todo o Brasil. Os mais longínquos
rincões vão receber pontos de internet”, garantiu o
relator. “E eu e meu partido – que tivemos a oportunidade de relatar e de participar deste avanço tecnológico que vai beneficiar os mais necessitados,
os mais carentes – estamos extremamente felizes
de poder dizer ao Brasil que o PSD está ajudando,
num momento decisivo, na evolução e na melhoria
da qualidade de vida do povo brasileiro”, declarou o
parlamentar na ocasião.

Pandemia
A medida provisória levou em consideração a
pandemia da Covid-19, que fez com que muitas empresas passassem a manter seus funcionários em
trabalho remoto. Esse e novos comportamentos adquiridos durante pandemia alteraram os padrões de
consumo de internet no mundo inteiro.
De acordo com pesquisa realizada pela empresa
Amdocs, no Brasil, o período de uso da internet para
trabalho de casa passou de 3 horas e 41 minutos
para 6 horas e 44 minutos por dia, ou seja, um aumento de pouco mais de três horas.
Entretanto, o acesso à banda larga ainda é desigual no país. Pesquisa promovida pelo Comitê
Gestor da Internet do Brasil revelou que quase 20%
da população com mais de 10 anos ainda não tem
acesso à internet em casa.
A desigualdade também se reflete também no
ensino básico. O censo escolar de 2020 revelou
que apenas 32% das escolas públicas do ensino
fundamental têm acesso à internet para os alunos,
porcentagem que chega a 65% no caso das escolas
públicas do ensino médio.

Eu e meu partido estamos extremamente
felizes
felize de poder dizer ao Brasil que o PSD
está ajudando, num momento decisivo,
na evolução
e na melhoria da qualidade
e
de vida do povo brasileiro”.
Paulo Magalhães (BA)
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Especialista
em logística
e transporte,
Paulo Caleffi
busca melhorar
regulamentação
do setor

Paulo Vicente Caleffi (RS)

Logo ao assumir o mandato de deputado federal
em maio deste ano, Paulo Vicente Caleffi (PSD-RS)
apresentou à Câmara dos Deputados o Projeto de
Lei 1809/21, que proíbe o afretamento de embarcações estrangeiras nos rios do Brasil.

ções com baixo ciclo de vida para navegar em águas
brasileiras, uma forma rentável de se livrar da sucata. A nós, brasileiros, ficaria a despesa de lidar com
o impacto ambiental que isso acarretaria em nosso
território’’, explica o deputado.

Segundo o parlamentar, o que pode, em um primeiro momento, ser confundido com mero protecionismo, na verdade tem como principal objetivo a
defesa da biodiversidade brasileira.

Ele destaca que sua proposta permite apenas
que essas embarcações participem do transporte
de mercadorias na navegação de cabotagem, bem
como da navegação de apoio portuário e de apoio
marítimo quando fretadas por empresas brasileiras.

‘‘Corre-se o risco de o Brasil tornar-se um grande depósito daquilo que é descartado em outros
países. O mercado internacional, como já fez anos
atrás com os pneus ‘meia vida’, enviaria embarca-

Caminhões de carga
Outro projeto apresentado por Caleffi diz
respeito ao tanque de combustível suplementar dos caminhões de carga. O PL 1949/21
altera a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) para a não caracterização de tanque suplementar nas atividades periculosas.
Especialista em logística e transporte, o parlamentar é taxativo ao dizer que existe um erro
na interpretação do que é carga e o que é combustível necessário para o consumo do veículo.
“Isso leva a uma insegurança jurídica que
pode ser extremamente nociva a todo setor
produtivo, pois a maior parte da produção
nacional é transportada via caminhão, assim
como as pessoas viajam mais de ônibus e a
agricultura se faz com máquinas. Isso só é
possível com tanque suplementar”, esclarece.
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Projeto de Pedro
Augusto Palareti
torna obrigatórios
sistemas de
captação solar em
novas construções
O volume de chuvas até agosto deste ano no
Brasil foi o mais baixo em 91 anos, segundo informações de auditores o Tribunal de Contas da União
(TCU). Como o sistema de geração de energia no
País é predominantemente hidrelétrico, a segurança
energética nacional é afetada pela falta de chuvas.
Nesse cenário de baixos índices pluviométricos,
a geração de energia solar é uma opção para impedir o racionamento e a falta de energia nas residências e nas empresas.
Atento a essa situação, o deputado Pedro Augusto Palareti (PSD-RJ) apresentou à Câmara dos
Deputados projeto de lei torna obrigatória a instalação de sistemas de captação de energia solar em
todos os empreendimentos, públicos ou privados, a
serem construídos no País (PL 1707/21).
Política pública
Na opinião do parlamentar, a proposta contribui
para o desenvolvimento de políticas públicas em favor do meio ambiente e de toda a população.
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Pedro Augusto Palareti (RJ)

“O Brasil caminha em passos lentos em relação a
outros países quando se trata de sustentabilidade e
captação de energia solar. Por isso, o poder público
deve acompanhar a evolução da tecnologia, criando meios de contribuir com a produção de fontes
renováveis de captação de energia não poluentes a
toda população, devendo as empresas respeitarem
o meio ambiente, criando ações conscientes e positivas”, afirma.
De acordo com o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), as fontes de energia solar representam 2% da matriz elétrica do Brasil, e podem atingir
2,9% até o fim de 2021.
Por outro lado, as hidrelétricas brasileiras têm a
maior capacidade instalada e geram a maior quantidade anual de energia. Por isso, a segurança energética do País ainda é altamente dependente das
condições hidrológicas.
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Atuação de Stephanes
Junior na Câmara dos
Deputados leva mais
recursos para o Paraná
O deputado Reinhold Stephanes Junior (PSD-PR) vem trabalhando em Brasília para trazer recursos para o estado do Paraná, com o objetivo de melhorar ainda mais a vida da população.
Muitos investimentos estão sendo realizados na
área do desenvolvimento e infraestrutura das rodovias paranaenses. O principal projeto, segundo o
parlamentar, é a nova concessão de pedágio, com
mais de 1.700 quilômetros de duplicação dessas rodovias, novos contornos, e a tarifa que deve cair pela
metade para os diversos veículos, ou ser zerada, no
caso dos motociclistas.

Reinhold Stephanes Junior (PR)

Saneamento
Auxílio emergencial
O parlamentar também participou de votações
no Congresso Nacional que permitiram a liberação
de recursos para combater as consequências da
pandemia da Covid-19 na vida das pessoas.
Alguns desses recursos possibilitaram o pagamento do auxílio emergencial para parte dos brasileiros, com o voto favorável de Stephanes Junior na
Câmara dos Deputados.
“É o trabalho em Brasília que não pode parar,
trazendo uma vida melhor para todos”, ressalta o
deputado.
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Stephanes Junior ainda participou da votação da
lei do novo Marco do Saneamento do Brasil, que vai
gerar mais empregos e melhorar a qualidade de vida
das pessoas que vão poder contar com saneamento
básico em suas residências.
“Cada real gasto em saneamento representa seis
reais na área de saúde, ou seja, é importante esse
novo marco de saneamento do Brasil”, afirma.
Além disso, em agosto, o parlamentar fez uma
grande entrega de recursos a serem aplicados na
saúde para as cidades paranaenses, demonstrando
o compromisso do seu trabalho com o estado.
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Com olhar atento para Santa
Catarina, Ricardo Guidi já beneficiou
161 municípios no mandato
Dos 295 municípios de Santa Catarina, mais da
metade já foi atendida com recursos destinados
pelo deputado Ricardo Guidi (PSD-SC). Isso representa todas as regiões catarinenses beneficiadas
e 161 administrações municipais contando com o
apoio do parlamentar para levar obras e serviços essenciais à população.
A área de saúde tem destaque no mandato do
deputado, com centenas de emendas distribuídas
para custeio de equipamentos, exames, consultas,
cirurgias e outros. “Em primeiro lugar está a vida das
pessoas. Precisamos cuidar do que é mais valioso: a
nossa gente”, aponta.
Nossa missão é olhar com atenção para
todas as áreas e para tudo que traz
melhoria à vida das pessoas”.
Ricardo Guidi (SC)

Outra área que recebe o apoio de Guidi é a infraestrutura urbana e turística, com pavimentação de
inúmeras rodovias, construção de espaços de lazer e
criação de locais que promovem conforto e bem-estar.

Agricultura familiar
A agricultura familiar, fonte de renda para milhares de pessoas em Santa
Catarina, é assistida de forma especial pelo deputado. Guidi encaminhou
emendas para a aquisição de má
máquinas e equipamentos agrícolas, com o
objetivo de fomentar ainda mais o setor.
Na educação, assistência social, segurança Pública e instituições
de ensino especial não é dif
diferente: foram milhões investidos durante
seu mandato como deputado
deputad federal.
“Nossa missão é olhar ccom atenção para todas as áreas e para
tudo que traz melhoria à vida das pessoas. Temos um extenso
trabalho espalhad
espalhado por todos os cantos do estado. Queremos segu
seguir beneficiando àqueles que mais precisam”, finaliza o parlamentar.
sam
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Sargento Fahur defende
endurecimento da pena para
quem comete crime hediondo
Dados do 15º Anuário do Fórum Brasil de Segurança Pública revelam que o número de mortes
por crimes hediondos cresceu durante a pandemia
(março e abril de 2020). Foram registrados, respectivamente, 4.799 e 4.786 óbitos violentos.
Para o deputado Sargento Fahur (PSD-PR), esses números poderão ser reduzidos se houver o endurecimento das penas.
“Trabalhando por 35 anos em serviços operacionais na Polícia Militar, pude observar que, no Brasil,
impera a impunidade, onde inúmeros benefícios foram e são criados para favorecer criminosos. E é contra isso que trabalho incansavelmente dentro do meu
mandato. Grande parte dos meus projetos visam o
endurecimento das penas e punições a criminosos.
No mesmo caminho seguem as minhas relatorias
dos projetos na área da segurança”, enfatiza Fahur.

crianças e adolescentes em ambiente escolar, com
a finalidade de provocar terror social ou generalizado (PL 1864/21).
O deputado também é autor da proposição que
assegura o direito da sociedade ao acesso das informações dos autores de crimes violentos, podendo
ser divulgado o rosto do suspeito (PL 3094/21). “O
objetivo é permitir que se busque outras vítimas desse mesmo criminoso”, explica.
Valorização dos policiais
A valorização dos profissionais da segurança
também está entre as pautas defendidas pelo deputado no Parlamento.
“Com o policial valorizado, tratado com dignidade, com equipamentos bons e salários dignos, quem
sempre ganha é a sociedade”, reforça Fahur.

Padrasto e madrasta
Com firme atuação na Comissão de
e Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado,
ado, Fahur
apresentou propostas como o projeto de lei que
aumenta as penas dos crimes de homicídio
dio e lesão
corporal quando praticado por padrasto,
o, madrasta ou quem tenha relação afetiva com a mãe, pai
ou responsável por criança menor de 14
4 anos (PL
2107/21). “São casos que nos deixam estarrecidos
tarrecidos
e precisam de endurecimento das leis”, diz.
iz.
Outra proposta apresentada aumenta
nta
a pena para quem atentar contra a vida de

34

Sargento Fahur (PR)
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A Emenda Constitucional 112, que aumenta em
1 ponto percentual os repasses de alguns tributos
do governo federal para as cidades por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), é a mais
relevante vitória municipalista da última década. A
avaliação é do deputado Sérgio Brito (PSD-BA), cuja
bandeira é o fortalecimento dos entes federados.
Segundo o parlamentar, os pequenos municípios
serão beneficiados, uma vez que são os que mais
dependem das transferências da União. “O FPM é
a principal fonte de arrecadação desses entes, que,
agora, têm um futuro promissor e condições mais
equilibradas de gestão”, avalia.

Sérgio Brito
comemora
promulgação
da emenda
constitucional
que beneficia
municípios

A emenda constitucional, promulgada no último
dia 27 de outubro, prevê que dos 50% da arrecadação total do Imposto de Renda (IR) e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), 23,5% pontos
percentuais ficarão com as cidades. Nos quatro primeiros anos da vigência da emenda, o repasse será
gradativo até atingir 1%, em 2025.
Demanda antiga
O aumento era uma demanda antiga das entidades municipalistas. Segundo Sérgio Brito, o novo percentual significará um incremento de R$ 1,6 bilhão
nos caixas das prefeituras, já em setembro de 2022.
“Essa é uma luta que vínhamos travando desde
2015 e, agora, graças à mobilização de prefeitos de
todo o País e, principalmente, à sensibilidade do Poder Legislativo, as gestões terão mais solidez, uma
vez que o FPM é a principal fonte de receita para
mais de 4,5 mil municípios brasileiros”, reitera Sérgio Brito.
O pedessista ressalta ainda que a crise sanitária
mergulhou boa parte das prefeituras em um grave
cenário fiscal. “O aumento no repasse dará condições de encarar essa fragilidade
fragilida fiscal”, afirma.
O FPM é distribuído aos m
municípios, de acordo
com o número de habitantes. A estimativa é de que,
nos próximos dez anos, a me
medida resulte na liberação de R$ 80 bilhões aos mun
municípios.

O FPM é a principal fonte de
arrecadação desses entes, que, agora,
têm um futuro promissor e condições
mais equilibradas de gestão”.
Sérgio Brito (BA)
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Sidney Leite
cobra ampliação
de programas
sociais em ano
marcado pela
pandemia
Neste ano de 2021, o deputado Sidney Leite
(PSD-AM) tem focado sua atuação em Brasília nas
ações que dão suporte às famílias que mais sofreram e sofrem em razão da pandemia da Covid-19.
O parlamentar tem priorizado medidas voltadas à
população em vulnerabilidade social, que aumentou
exponencialmente neste período.
Projetos de expansão do Auxílio Emergencial e
articulação para incluir mais brasileiros na lista de
beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) foram as principais pautas defendidas por Sidney Leite para atacar diretamente o problema da desigualdade social.
Ainda no início do ano, Sidney Leite apresentou o
Projeto de Lei 202/21, com o objetivo de reajustar
o Auxílio Emergencial ao valor de R$ 500 e expandir o tempo de pagamento do benefício. A proposta

complementa a Lei 13.982/2020, que instituiu o
programa em abril de 2020, mas que sofreu cortes,
tanto no valor, quanto no número de beneficiários.
“No meu estado, infelizmente, quase metade
da população vive abaixo da linha da pobreza. Os
programas de distribuição de renda são indispensáveis para aliviar esse cenário no curto prazo. A fome
não espera, não podemos deixar para amanhã essa
luta. É a hora, mais do que nunca, de priorizar a população humilde,” ressalta o parlamentar.
Alimentos
Outro ponto de destaque da articulação com o
governo federal diz respeito ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a sua expansão para o
interior do Amazonas.

Estou trabalhando para podermos contemplar
ontemplar
o maior número de produtores e famílias
mílias no
estado do Amazonas. O PAA é um programa
rograma
muito importante, pois garante dinheiro
heiro na
mão do produtor e alimento no prato de quem
precisa. Todos saem ganhando. É importante
portante
frisar que a crise começou como sanitária,
tária, mas
hoje é humanitária. Seguimos na luta”.
Sidney Leite (AM)
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Defesa da saúde, preservação da
vida e da família são bandeiras de
Stefano Aguiar na Câmara
A defesa da área da saúde é uma das principais
bandeiras do deputado Stefano Aguiar (PSD-MG)
no Congresso Nacional. Por isso, indicou várias
emendas parlamentares em benefício desse setor.
O parlamentar, que também é pastor, está em
seu terceiro mandato como deputado federal, sempre atuando em favor da preservação da vida e da
família.
Ao longo de seus mandatos, apresentou 468
propostas legislativas, relatou 21 projetos e fez 335
pronunciamentos. Atualmente, é integrante titular
de três comissões: de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e Mista Permanente sobre Migrações
Internacionais e Refugiados.

Stefano Aguiar ainda compõe o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e já integrou mais de 500
frentes e grupos parlamentares.
Internacional
Nas atividades como membro da Comissão de
Relações Exteriores, em viagens internacionais,
como representante do Brasil, destaca-se sua viagem ao Marrocos, onde integrou a comitiva brasileira na Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP-22).
Também participou de reuniões como conselheiro
na sede mundial da Organização das Nações Unidas
(ONU), em viagem a Nova York. Além disso, foi convidado de honra do Itec Day (Dia da Cooperação Técnica e Econô
Econômica Indiana), em que se comemoraram
os 55 anos de parceria da Índia com vários países.
Como a
atividade na Comissão de Meio Ambiente,
pode-se de
destacar, principalmente, sua participação
na assinatura
da Comissão Parlamentar de Inquérito
assinat
(CPI) de Brumadinho,
que investigou as causas do
B
rompimento
rompiment da barragem naquele município mineiro.

Stefano Aguiar (MG)
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Ele rela
relatou e aprovou a necessidade de um plano
que aumen
aumente a segurança nas barragens em todo o
Brasil. “Juntamente
com o PSD, meu trabalho é por
“Jun
uma Minas Gerais melhor sempre”, afirma.
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Estaremos atentos
para que preços
abusivos em
pedágios do Paraná
não se repitam,
afirma Vermelho
O deputado Vermelho (PSD-PR) manifesta sua
satisfação com o fim dos contratos de concessão
das rodovias do Paraná, que se encerraram em novembro deste ano, porque sempre considerou “abusivos” os preços das tarifas.
“Esfolaram os paranaenses durante 24 anos.
Precisamos ficar atentos para evitar que um absurdo desses venha se repetir com a nova concessão”,
destaca o parlamentar, que, em suas atividades legislativas, sempre se posicionou contra o valor dos
pedágios em seu estado. “Eram tarifas injustas e
exorbitantes, resultado de licitações nebulosas e
contratos leoninos em desfavor do povo paranaense”, destaca, ao informar que as cancelas das praças de pedágio estão abertas e não serão fechadas
até a assinatura de novo contrato – o que deverá
ocorrer no quarto trimestre de 2022.
“Essas tarifas abusivas de pedágio esfolavam
transportadores e motoristas, prejudicavam produtores e encareciam o preço dos fretes e dos produtos”, acrescenta o deputado.

Manutenção
Durante o processo licitatório e a entrada
em vigência das próximas concessões, os governos estadual e federal ficarão responsáveis
pela manutenção das rodovias.
“Estaremos vigilantes para que as novas
tarifas sejam justas e para que as obras de
duplicação previstas sejam realizadas nos primeiros anos da vigência da concessão”, pontua Vermelho.
O deputado afirma que, na vigência dos
contratos anteriores, as concessionárias faturaram cerca de R$ 45 bilhões e fizeram só
uma pequena parte das obras previstas.
O parlamentar recorda que o Paraná “amargou grandes prejuízos” durante o contrato recentemente encerrado. “Queremos virar essa
página e construir uma nova história, seguindo as leis de livre mercado, sem privilégios, e
com preços justos”, diz.

Vermelho (PR)
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PSD na Câmara promove
exposição sobre 10 anos do
partido e mostra força política

Por iniciativa do líder Antonio Brito (BA), a Liderança do PSD na Câmara dos Deputados promoveu,
de 21 de setembro a 8 de outubro deste ano, a exposição para comemorar os 10 anos de fundação do
Partido Social Democrático.
A mostra, localizada no Hall da Taquigrafia, contou com fotos e informações sobre a história da
fundação do PSD, sobre os principais personagens
envolvidos na sua criação, e sobre os líderes que
conduziram a bancada.
A abertura da exposição mostrou a força do partido, com a participação de vários políticos de peso
no cenário nacional. Além do presidente do PSD
Nacional, Gilberto Kassab, estiveram presentes os
presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira;
e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. A maior parte dos deputados pessedistas também prestigiou a
cerimônia.
Antonio Brito elogiou a bancada do PSD, que possui 35 deputados federais, afirmando que ela é “unida, forte, leal e harmônica”.
“Quero parabenizar os deputados federais, que
se somam a nós, nesta liderança, para fazer do PSD
um partido muito bem orientado e bem conduzido
pelo presidente Gilberto Kassab. Ele conversa diariamente conosco, tratando dos rumos do partido.
Tem coragem, decisão e tem sido um grande presidente”, declarou Antonio Brito.
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Fundadores
No evento, Gilberto Kassab ressaltou duas pessoas que considera fundamentais para a criação do
partido: Guilherme Afif Domingos e Professor Cláudio Lembo.

Que possamos, em breve, estar festejando
20 anos, 30 anos, depois 40 anos, porque
esse é o legado que queremos deixar:
um partido eterno, que possa fazer a
construção da história do Brasil”.
Gilberto Kassab

Líder dos líderes
Em sua participação na abertura da exposição, o
presidente da Câmara fez uma menção especial ao
líder do PSD, ao elogiar a participação de Antonio
Brito no Colégio de Líderes.
Dirigindo-se a Kassab e a todos os presentes, disse Arthur Lira: “O seu partido, na Câmara, tem a honra e a felicidade de ter a representação do deputado
Antonio Brito, chamado por todos nós de ‘Líder dos
Líderes’. É a obstinação, o trabalho, a sensibilidade,
a amizade e a correção de um homem que labuta
aqui no Congresso há muito tempo, e que conduz o
seu partido com muita habilidade, unidade e com
muito esforço”, declarou o presidente da Câmara.
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