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Queimadas: 
Propostas da comissão incluem 
auxílio aos pantaneiros e Fundo

 de Proteção de Biomas

Rosa Neide apresenta projeto para 
sustar portaria do governo que 

diminui investimento no Fundeb
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 coordenadora da Comissão AExterna que acompanha o 
enfrentamento das queimadas 

no Brasil, deputada federal Professora 
Rosa Neide (PT), apresentou na terça-
feira (23.11), ao presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
propostas legislativas que foram 
debatidas no âmbito da Comissão, e 
caracterizadas como prioritárias para o 
enfrentamento dos incêndios florestais 
nos biomas brasileiros.
Rosa Neide disse que apresentou ao 
presidente da Casa os encaminhamen-
tos e os projetos de lei que devem ser 
dire cionados c om urgência para 
votação, “para que no próximo ano não 
tenhamos as circunstâncias de incêndi-

A deputada Professora Rosa Neide (PT) 
assinou na sexta-feira (27.11), Projeto de 
Decreto Legislativo (PDL) 489/2020, do 
deputado Rogério Correia (PT-MG), que 
visa sustar os efeitos da portaria 
interministerial que altera parâmetros 
d o  F u n d o  d e  M a n u t e n ç ã o  e 
Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). Assinado pelos 

os que ocorreram esse ano”, disse.
Entre as proposições apresentadas, os 
integrantes da comissão resgataram 
propostas em tramitação e formularam 
outras, a partir do conteúdo debatido 
nas audiências públicas.
Os projetos apresentados são: o PL 
5009/2020 de autoria da deputada Rosa 
Neide que institui o auxílio emergencial 
aos pantaneiros atingidos pelos incên-
dios; a PEC que dispõe sobre distribui-
ção de recursos para proteção do meio 
ambiente; o PL 11276/2018 que trata do 
manejo sustentável do fogo; o PL 
9950/2018 específico sobre o Pantanal, 
além de propostas que preveem respon-
sabilização aos causadores dos incêndi-
os.

ministros Milton Ribeiro (Educação) e 
Paulo Guedes (Economia), o documen-
to reduz o investimento anual por 
aluno em 8%.
A deputada criticou o ataque do 
governo federal aos recursos da 
educação para 2021. “Para os inimigos 
da educação pública quanto menos 
recursos melhor. Não permitiremos! 
Vamos lutar para revogar”, disse.
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Consciência Negra Professora Rosa Neide 
tem compromisso de apoiar a Casa das Pretas

Poconé, Juara e Nova Brasilândia recebem 
recursos de emendas da deputada 

Deputada Rosa Neide destina R$ 350 mil para
 investimento no INDEA-MT

 deputada Professora Rosa Neide (PT) se reuniu na quinta-feira (19.11), com o secretário de Desenvolvimento Econômico de AMato Grosso, César Alberto Miranda. O encontro ocorreu na sede da SEDEC, em Cuiabá, contou com a participação de técnicos 
da pasta e teve como pauta investimentos para o Estado.

A petista destinou ao Orçamento Geral da União (OGU) 2020, emenda de R$ 350 mil para investimentos na melhoria da infraestrutura 
do Laboratório de Identificação de Madeira, do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (INDEA-MT). A verba já está na conta do 
governo de Mato Grosso.

 deputada Rosa Neide (PT) participou na sexta-feira (20.11), de café da Amanhã na Casa das Pretas, em Cuiabá, em comemoração ao dia da 
Consciência Negra. Denominado Café Afro, o evento reuniu militantes do 

movimento negro da Capital.

Em discurso no evento, Professora Rosa Neide reafirmou seu compromisso com a 
luta contra o racismo estrutural, e pela construção de políticas públicas para o povo 
negro de Mato Grosso, em especial às mulheres negras.

“Destinei emenda em 2020 já liberada para investimento na manutenção da Casa 
das Pretas, espaço importante para construção da cidadania das mulheres. Indicarei 
emenda para pagamento em 2021. Tenho compromisso de continuar apoiando à 
Casa. Meu mandato está à disposição da luta do povo negro”, finalizou Rosa Neide.

s municípios de Poconé, Juara e ONova Brasilândia receberam na 
sexta-feira (27.11), mais de R$ 

570 mil em emendas parlamentares da 
deputada federal Professora Rosa Neide 
(PT). A verba é destinada a investimen-
tos na melhoria da saúde.

Poconé recebeu R$ 400 mil. O recurso já 
está na conta da prefeitura que deve 
investir no custeio da atenção básica de 
saúde. Juara recebeu R$ 130.454,00 para  
na manutenção das unidades básicas de 
saúde e Nova Brasilândia recebeu R$ 
39.646,00 para a mesma finalidade.

“É muito gratificante poder apoiar os 
municípios de Mato Grosso com a destina-
ção de recursos federais para investimen-
tos na melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. O investimento na atenção básica 
de saúde é fundamental, sobretudo nesse 
período de pandemia”, disse Rosa.

Deputadas apresentam projeto que proíbe 
manifestações abusivas durante processos judiciais

s deputadas da Bancada do PT na ACâmara Professora Rosa Neide 
(MT), Benedita da Silva (RJ), Gleisi 

Hoffmann (PR), Luizianne Lins (CE), 
Margarida Salomão (MG), Maria do 
Rosário (RS), Marília Arraes (PE) e Erika 
Kokay (DF), apresentaram o projeto de lei 
(PL 5238/2020) que veda o uso de lingua-
gem ou material que afete a dignidade das 
partes ou testemunhas, com o propósito 
de constranger, discriminar ou humilhar 
pessoas durante quaisquer atos de 
natureza processual, criando um tipo 

penal de violência institucional no curso 
do processo. O PL é uma proposição que 
faz parte dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência contra as Mulheres.

A matéria quer evitar que ocorram 
atitudes como a do advogado Cláudio 
Gastão da Rosa Filho, acusado de humi-
lhar a influenciadora Mariana Ferrer 
durante um julgamento, em setembro. 
Durante a audiência, o advogado de 
defesa agrediu verbalmente e humilhou a 
ex-modelo, que acusava de estupro o 

cliente defendido pelo advogado.

“Tripudiar de uma mulher para livrar a 
responsabilidade de um homem com 
atitude violenta alimenta a 'cultura do 
estupro', que insiste e persiste no nosso país, 
e que alimenta o ciclo de violência contra as 
mulheres, sacrificando-as pelo fato de 
serem mulheres. Assim, o país ascende nos 
índices de feminicídio, estupro e demais 
formas de violência sexual e doméstica 
quando comparado a outros países”, 
justificaram as parlamentares.


