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Essa publicação tem por objetivo fazer um 
balanço das ações do segundo ano do nosso 
mandato parlamentar. Com profunda 

satisfação reafirmo que o mandato não é meu e sim 
dos mato-grossenses e das mato-grossenses. 
Nossas bandeiras prioritárias continuam sendo: 
educação, justiça social, saúde, empoderamento 
das mulheres, juventudes, povos indígenas, 
quilombolas, povos tradicionais de matriz africana, 
agricultura familiar, resgate da democracia, 
construção da cidadania, participação popular, 
respeito às diversidades, melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e defesa dos direitos sociais e 
humanos em cada cidade de Mato Grosso.

Sou a única parlamentar da bancada federal. Tenho 
muito orgulho de ser deputada pelo Partido dos 
Trabalhadores e das Trabalhadoras. Junto com a 
bancada do PT travei, em 2020, embates duros na 
Câmara, em defesa da vida e dos direitos de nosso 
povo. 

Em meio a maior pandemia dos últimos 100 anos, o governo federal apostou no negacionismo e na 
omissão e deixou propositadamente a população brasileira exposta à Covid-19. O resultado está 
sendo trágico. Mais de 180 mil brasileiras e brasileiros tiveram suas vidas ceifadas. Por isso,  expres-
so meu sentimento de solidariedade às milhares de famílias enlutadas. 

A contrário do Poder Executivo, tomamos a iniciativa no Congresso e aprovamos medidas de apoio à 
população, como o Auxílio Emergencial, além de autorizarmos aporte de recursos que garantissem 
as condições mínimas de funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) nesse período de colapso, 
provocado pelo aumento das internações hospitalares.

Na área ambiental, o desmonte das estruturas e das políticas de proteção da natureza também 
marcaram este ano. Os sinais invertidos lançados pelo governo incentivaram desmatadores e crimi-
nosos ambientais a agirem cada vez com mais furor. Em 2020 vivenciamos os maiores incêndios da 
história do bioma Pantanal. A Floresta Amazônica e o Cerrado também foram desmatados e queima-
dos com mais intensidade que em 2019.

Em meio a tantos desafios, a resposta solidária da classe trabalhadora foi inspiradora e acalentou 
nossa esperança! Diante da omissão do governo, a sociedade civil reagiu fortemente e se organizou 
para a vida ser cuidada. Grandes doações de alimentos da agricultura familiar, promovidas pelos 
Movimentos de luta pela terra e moradia, oportunizaram mutirões de solidariedade, acolhida e 
cooperação aos atingidos e atingidas pela pandemia. A vida sempre em primeiro lugar!

Nosso mandato seguirá em 2021 na mesma trincheira de 2019 e 2020, com os lutadores e lutadoras 
do povo. Ombro a ombro com os Movimentos Sociais do campo e da cidade, com o Movimento 
Sindical e Estudantil, Movimento de Mulheres, sobretudo, com aqueles e aquelas que sonham e 
lutam pela construção de um Estado e um País melhor para todos e todas, com justiça, oportunidades 
de educação pública, saúde pública, trabalho, renda, igualdade de oportunidades, respeito às dife-
renças, cultura, paz, vida plena, harmonia e felicidade. Seguiremos sempre em luta!

Professora Rosa Neide
Deputada Federal (PT-MT)

Editorial
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Comissão Externa de
Acompanhamento das Queimadas

Rosa Neide coordena Comissão Externa de 
acompanhamento das queimadas em

 biomas brasileiros
janeiro a dezembro do ano passado o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou 
89.176 focos de calor na floresta. Este ano, até o 
dia 22 de outubro o INPE já havia registrado 
89.604.

O Pantanal também registrou em 2020, a 
maior seca dos últimos 50 anos e os maiores 
incêndios da história. O INPE registrou 21.115 
focos de calor no bioma até o mês de novembro 
deste ano. Até então, a máxima registrada foi em 
2005, quando foram contabilizados 12.486 focos.

Diligência in loco 
no Pantanal
A primeira ação da Comissão Externa de acom-
panhamento das queimadas foi a diligência in 
loco no Pantanal, entre os dias 19 e 20 de setem-
bro. Coordenados pela deputada Rosa Neide, os 
deputados federais Rodrigo Agostinho (PSB-
SP), Professor Israel Batista (PV-DF), Nilto 
Tatto (PT-SP), Paulo Teixeira (PT-SP) e Doutor 
Leonardo (SD-MT) percorreram a estrada 
parque Transpantaneira, em Poconé-MT e se 
reuniram com a população local.

No sábado (19), a diligência realizada pela 
Comissão da Câmara foi integrada à agenda da 
Comissão do Senado, composta pelos senadores 
Wellington Fagundes (PP-MT), Jayme Campos 
(DEM-MT) e Carlos Fávaro (PSD-MT).

A comitiva de parlamentares federais foi integra-
da por autoridades estaduais como: a secretária 

de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT), 
Mauren Lazzaretti; o secretário-chefe da Casa 
Civil do governo do Estado, Mauro Carvalho; o 
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
seccional Mato Grosso, Leonardo Campos; os 
deputados estaduais: Valdir Barranco (PT), 
Lúdio Cabral (PT), Eduardo Botelho (DEM), 
Carlos Avalone (PSDB) e Wilson Santos (PSDB); 
diversas autoridades locais, os comandantes dos 
Corpos de Bombeiros de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul e jornalistas.

As autoridades visitaram o Posto de Atendimento 
aos Animais Silvestres (PAES), atingidos pelos 
incêndios, instalado no quilômetro 17 da 
Transpantaneira e percorreram dezenas de 
quilômetros da estrada onde puderam presenciar 
a devastação causada pela seca extrema e pelo 
fogo.

Os parlamentares ainda participaram de audiên-
cia pública virtual do Senado para escuta de 
fazendeiros e proprietários de pousadas no 
Pantanal e fizeram um sobrevoo de helicóptero 
pelas áreas atingidas pelos incêndios. Também se 
reuniram com bombeiros que estavam atuando 
no combate direto às labaredas.

No sábado à noite, os deputados ainda se reuni-
ram com representantes do trade turístico e no 
domingo pela manhã, na cidade de Poconé, o 
encontro foi com representantes das comunida-
des quilombolas, dos povos indígenas e dos povos 
tradicionais do Pantanal. Ao final da diligência já 
na cidade de Várzea Grande, região metropolitana 
de Cuiabá, os deputados receberam estudos sobre 
o Pantanal das mãos de pesquisadores das 
Universidades Públicas de Mato Grosso.
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A deputada federal Professora Rosa Neide 
(PT) é a coordenadora da Comissão Externa 
da Câmara destinada a acompanhar e 

promover estratégia nacional para enfrentar as 
queimadas em biomas brasileiros (CEXQUEI), em 
especial no Pantanal.

A Comissão foi instalada no dia 22 de setembro, 
pelo presidente da Câmara, atendendo ao 
Requerimento 2369/2020 apresentado pela 
deputada.

Ao instalar a comissão o presidente indicou 
Professora Rosa Neide como coordenadora 

do Colegiado, que é composto por 22 
parlamentares de todas as regiões 

do País e diversos partidos.

De acordo com a deputada, 
além de propor atualização 
na legislação do Pantanal, a 
Comissão trabalha para 
identificar os responsáveis 
pelos incêndios, que segun-
do órgãos de investigação 
foram causadas por ação 
humana ilegal.

A Comissão também cobrou 
do governo federal que 
assumisse seu papel consti-
tucional na coordenação, no 

emprego de brigadistas e na 
disponibilização de equipamentos 

para o combate aos incêndios nos biomas 
do País, ao longo do ano de 2020.

Maiores queimadas da história - A 
Floresta Amazônica registrou em 2020, os 
maiores incêndios da história superando 2019. De 
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Audiências Públicas
A Comissão Externa realizou 11 audiências 
públicas virtuais para debater ações imediatas de 
combate aos incêndios que devastaram o 
Pantanal mato-grossense e demais biomas 
brasileiros, bem como apontar ações de preven-
ção.

Participaram dessas audiências: pesquisadores e 
cientistas das Universidades Públicas de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul; representantes de 
comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilom-
bolas e povos indígenas; Organizações Não 
Governamentais (ONGs) que atuam no Pantanal; 
representantes de órgãos federais, como Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico 
Mendes (ICMBio); representantes dos setores 
pecuaristas, do turismo e mineração; de 
Organismos Eclesiásticos, Pastorais e de Direitos 
Humanos que atuam no bioma, profissionais da 
área da medicina veterinária, da biologia e 
voluntários que atuaram diretamente no resgate e 
tratamento de animais silvestres atingidos pelos 
incêndios; médicos e representantes dos 
Conselhos de Saúde; representantes dos Comitês 
de Bacias dos rios Paraguai e Cuiabá; do 
Ministério Público e dos órgãos de fiscalização; e 
artistas. 

Ação contra os incên-
dios florestais
No dia 24 de setembro de 2020, a coordenadora 
da Comissão Externa, deputada Professora Rosa 
Neide (PT) encaminhou ofício ao presidente da 
República Jair Bolsonaro, cobrando providências 
para combater os incêndios florestais e instalação 
de gabinete de crise.

No documento, a parlamentar “sugere ao Poder 
Executivo a mobilização de militares das Forças 
Armadas, destinação de dotação orçamentária 
para as ações de enfrentamento aos incêndios 
florestais, disponibilização de equipamentos e uso 
das aeronaves C-130 Hércules no combate 
intensivo ao fogo, sobretudo no Pantanal.

Apoios
O trabalho da Comissão Externa de acompanha-
mento das Queimadas coordenado pela deputada 
Rosa Neide recebeu amplo apoio da sociedade 
mato-grossense, de autoridades e em especial dos 
pantaneiros. 

Autoridades como o procurador de Justiça de 
Mato Grosso, Luiz Alberto Scaloppe; o presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-MT) e representante 
da Associação Amigos do Pantanal, Flávio José 
Ferreira; a representante da Comissão em Defesa 
dos Animais da OAB, Gláucia Amaral; entre 
outras referências participam ativamente da 
construção dos trabalhos da Comissão.

A coordenadora da Rede de 
Comunidades dos Povos 
Tradicionais do Pantanal, 
Cláudia de Pinho agradeceu à 
deputada por dar voz aos 
pantaneiros. “Nós vivemos no 
Pantanal há mais de 300 anos, 
no entanto somos invisibiliza-
dos... nós somos os verdadeiros 
guardiões do bioma e os que mais 
sofrem devido a esse desastre”, 
afirmou.

Representante dos povos quilombolas de 
Poconé (MT) e membro da 
Coordenaçaõ  Nacional de 
Articulaçaõ  das 
Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas (Conaq), João 
Moisés Bispo, destacou que 
além dos incêndios o Pantanal é 
vítima dos agrotóxicos e garim-
po. “Nossos peixes estão contami-
nados com mercúrio dos garimpos 
do entorno de Poconé”.

Para Professora Rosa Neide o principal legado que 
a Comissão pretende deixar é a construção do 
desenvolvimento com sustentabilidade ambien-
tal, visando em primeiro lugar a melhoria da 
qualidade de vida dos povos que vivem há cente-
nas de anos no Pantanal.

Requerimentos e Proposições Apresentadas
No âmbito dos trabalhos realizados pela CEXQUEI, foram encaminhados, até dezembro de 2020, as 
seguintes proposições legislativas: 

PROPOSIÇÃO ASSUNTO

INC nº 1022/2020
Pede mobilização de militares e recursos imediatos para o 

enfrentamento dos incêndios.

RIC nº 1291/2020
Solicita ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
informações referentes aos dados do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) no bioma Pantanal.

RIC nº 1264/2020
Requer informações ao Ministério da Jus�ça, a respeito das 

medidas prote�vas e reparadoras para proteção dos indígenas
 do Pantanal.

RIC nº 1263/2020
Solicita ao Ministério da Casa Civil, pedido de informação 

referente às medidas adotadas pelo Governo Federal para o 
cumprimento da Lei nº 14.021/2020.

RIC nº 1254/2020
Requer informações ao Ministério da Defesa sobre a atuação das 
Forças Armadas no combate aos focos de incêndio no Pantanal.

RIC nº 1183/2020
Solicita ao Ministério do Meio Ambiente informações sobre as 

medidas adotadas pelo Governo Federal para enfrentar as 
queimadas no Pantanal.

Indicação nº 1076/2020
Sugere a aquisição emergencial ou o de pedido de cessão de 

veículos e aeronaves des�nados ao combate aos incêndios nas 
regiões inacessíveis do Pantanal.

Projeto de Lei 
nº 4670/2020

Ins�tui a Polí�ca de Acolhimento e Manejo de Animais 
Resgatados - AMAR.

Projeto de Lei 
nº 5009/2020

Cria auxílio emergencial de R$ 1 mil para os pantaneiros e 
pantaneiras.

Proíbe o uso da técnica popularmente conhecida como 
“correntão” e inclui sua u�lização como agravante da pena de 

crimes contra a flora.

Projeto de Lei 
nº 5268/2020

Altera a Cons�tuição Federal para dispor sobre a distribuição de 
recursos para a proteção ao Meio Ambiente e sobre os Fundos de 
Proteção de Biomas (FPB), no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências.

Proposta de Emenda à 
Cons�tuição 

Requer urgência ao PL 9950/2018, que dispõe sobre conservação 
e o uso sustentável do Bioma Pantanal.

Requerimento de 
Urgência nº 2339/2020

Requer urgência ao PL 5009/2020, que trata sobre o Auxílio 
Emergencial aos Pantaneiros a�ngidos pelos incêndios

Requerimento de 
Urgência nº 2826/2020

Requer urgência ao PL 4670/2020, sobre resgate e acolhimento 
de animais (AMAR).

Requerimento de 
Urgência nº 2827/2020

Requer urgência ao PL 5269/2020, sobre responsabilização por 
uso irregular do fogo.

Requerimento de 
Urgência nº 2828/2020

Requer urgência ao PL 5268/2020, que proíbe o uso da técnica 
do correntão.

Requerimento de 
Urgência nº 2829/2020

Requer urgência ao PL 11276/2018, que ins�tui a Polí�ca 
nacional de Manejo do Fogo

Requerimento de 
Urgência nº 2830/2020
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Audiências Públicas
A Comissão Externa realizou 11 audiências 
públicas virtuais para debater ações imediatas de 
combate aos incêndios que devastaram o 
Pantanal mato-grossense e demais biomas 
brasileiros, bem como apontar ações de preven-
ção.

Participaram dessas audiências: pesquisadores e 
cientistas das Universidades Públicas de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul; representantes de 
comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilom-
bolas e povos indígenas; Organizações Não 
Governamentais (ONGs) que atuam no Pantanal; 
representantes de órgãos federais, como Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico 
Mendes (ICMBio); representantes dos setores 
pecuaristas, do turismo e mineração; de 
Organismos Eclesiásticos, Pastorais e de Direitos 
Humanos que atuam no bioma, profissionais da 
área da medicina veterinária, da biologia e 
voluntários que atuaram diretamente no resgate e 
tratamento de animais silvestres atingidos pelos 
incêndios; médicos e representantes dos 
Conselhos de Saúde; representantes dos Comitês 
de Bacias dos rios Paraguai e Cuiabá; do 
Ministério Público e dos órgãos de fiscalização; e 
artistas. 

Ação contra os incên-
dios florestais
No dia 24 de setembro de 2020, a coordenadora 
da Comissão Externa, deputada Professora Rosa 
Neide (PT) encaminhou ofício ao presidente da 
República Jair Bolsonaro, cobrando providências 
para combater os incêndios florestais e instalação 
de gabinete de crise.

No documento, a parlamentar “sugere ao Poder 
Executivo a mobilização de militares das Forças 
Armadas, destinação de dotação orçamentária 
para as ações de enfrentamento aos incêndios 
florestais, disponibilização de equipamentos e uso 
das aeronaves C-130 Hércules no combate 
intensivo ao fogo, sobretudo no Pantanal.

Apoios
O trabalho da Comissão Externa de acompanha-
mento das Queimadas coordenado pela deputada 
Rosa Neide recebeu amplo apoio da sociedade 
mato-grossense, de autoridades e em especial dos 
pantaneiros. 

Autoridades como o procurador de Justiça de 
Mato Grosso, Luiz Alberto Scaloppe; o presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-MT) e representante 
da Associação Amigos do Pantanal, Flávio José 
Ferreira; a representante da Comissão em Defesa 
dos Animais da OAB, Gláucia Amaral; entre 
outras referências participam ativamente da 
construção dos trabalhos da Comissão.

A coordenadora da Rede de 
Comunidades dos Povos 
Tradicionais do Pantanal, 
Cláudia de Pinho agradeceu à 
deputada por dar voz aos 
pantaneiros. “Nós vivemos no 
Pantanal há mais de 300 anos, 
no entanto somos invisibiliza-
dos... nós somos os verdadeiros 
guardiões do bioma e os que mais 
sofrem devido a esse desastre”, 
afirmou.

Representante dos povos quilombolas de 
Poconé (MT) e membro da 
Coordenaçaõ  Nacional de 
Articulaçaõ  das 
Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas (Conaq), João 
Moisés Bispo, destacou que 
além dos incêndios o Pantanal é 
vítima dos agrotóxicos e garim-
po. “Nossos peixes estão contami-
nados com mercúrio dos garimpos 
do entorno de Poconé”.

Para Professora Rosa Neide o principal legado que 
a Comissão pretende deixar é a construção do 
desenvolvimento com sustentabilidade ambien-
tal, visando em primeiro lugar a melhoria da 
qualidade de vida dos povos que vivem há cente-
nas de anos no Pantanal.

Requerimentos e Proposições Apresentadas
No âmbito dos trabalhos realizados pela CEXQUEI, foram encaminhados, até dezembro de 2020, as 
seguintes proposições legislativas: 

PROPOSIÇÃO ASSUNTO

INC nº 1022/2020
Pede mobilização de militares e recursos imediatos para o 

enfrentamento dos incêndios.

RIC nº 1291/2020
Solicita ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
informações referentes aos dados do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) no bioma Pantanal.

RIC nº 1264/2020
Requer informações ao Ministério da Jus�ça, a respeito das 

medidas prote�vas e reparadoras para proteção dos indígenas
 do Pantanal.

RIC nº 1263/2020
Solicita ao Ministério da Casa Civil, pedido de informação 

referente às medidas adotadas pelo Governo Federal para o 
cumprimento da Lei nº 14.021/2020.

RIC nº 1254/2020
Requer informações ao Ministério da Defesa sobre a atuação das 
Forças Armadas no combate aos focos de incêndio no Pantanal.

RIC nº 1183/2020
Solicita ao Ministério do Meio Ambiente informações sobre as 

medidas adotadas pelo Governo Federal para enfrentar as 
queimadas no Pantanal.

Indicação nº 1076/2020
Sugere a aquisição emergencial ou o de pedido de cessão de 

veículos e aeronaves des�nados ao combate aos incêndios nas 
regiões inacessíveis do Pantanal.

Projeto de Lei 
nº 4670/2020

Ins�tui a Polí�ca de Acolhimento e Manejo de Animais 
Resgatados - AMAR.

Projeto de Lei 
nº 5009/2020

Cria auxílio emergencial de R$ 1 mil para os pantaneiros e 
pantaneiras.

Proíbe o uso da técnica popularmente conhecida como 
“correntão” e inclui sua u�lização como agravante da pena de 

crimes contra a flora.

Projeto de Lei 
nº 5268/2020

Altera a Cons�tuição Federal para dispor sobre a distribuição de 
recursos para a proteção ao Meio Ambiente e sobre os Fundos de 
Proteção de Biomas (FPB), no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências.

Proposta de Emenda à 
Cons�tuição 

Requer urgência ao PL 9950/2018, que dispõe sobre conservação 
e o uso sustentável do Bioma Pantanal.

Requerimento de 
Urgência nº 2339/2020

Requer urgência ao PL 5009/2020, que trata sobre o Auxílio 
Emergencial aos Pantaneiros a�ngidos pelos incêndios

Requerimento de 
Urgência nº 2826/2020

Requer urgência ao PL 4670/2020, sobre resgate e acolhimento 
de animais (AMAR).

Requerimento de 
Urgência nº 2827/2020

Requer urgência ao PL 5269/2020, sobre responsabilização por 
uso irregular do fogo.

Requerimento de 
Urgência nº 2828/2020

Requer urgência ao PL 5268/2020, que proíbe o uso da técnica 
do correntão.

Requerimento de 
Urgência nº 2829/2020

Requer urgência ao PL 11276/2018, que ins�tui a Polí�ca 
nacional de Manejo do Fogo

Requerimento de 
Urgência nº 2830/2020



s queimadas no Pantanal e a devastação da Floresta Amazônica foram temas do discurso da 

Adeputada Professora Rosa Neide (PT), no plenário virtual da Câmara. A petista criticou o des-
monte efetuado pelo governo federal nas políticas públicas de proteção à natureza. 

Relatório - Após 2,5 meses de trabalho, a Comissão aprovou no dia 09 de dezembro relatório final 
referente ao bioma Pantanal. Nas mais de 300 páginas do documento, os parlamentares apontam que a 
maioria dos incêndios foram criminosos, citam a omissão do governo federal, pedem responsabilização 
dos envolvidos e destacam caminhos de prevenção para que a tragédia não se repita em 2021.

“Precisamos avançar essa causa 
para que mais artistas se enga-
jem em defesa do meio ambien-

te, para que a sociedade se 
engaje. Não podemos mais 

aceitar esses retrocessos. As 
decisões são políticas, por isso a 
importância da deputada Rosa 

e dos demais parlamentares 
estarem nesta luta em defesa de 

nossos biomas”.

“Estamos juntos para resistir 
a esse horror que nos cerca. 

Ninguém solta a mão de 
ninguém”.

Governo Bolsonaro destrói meio ambiente
 e entrega recursos naturais a criminosos 

ambientais, denuncia Rosa Neide

Letícia Sabatella 

Thiago Lacerda 

11

A
 décima primeira audiência pública virtual realizada pela Comissão Externa destinada a acom-
panhar e promover a estratégia nacional para enfrentar as queimadas, ocorreu no dia 29 de 
outubro, à noite, e reuniu artistas e personalidades em defesa do meio ambiente. Na ocasião, os 

artistas receberam e assinaram Carta da Comissão, que pede que eles emprestem suas vozes e sua arte 
ao Pantanal.

A audiência foi transmitida pelas Redes Sociais e pela TV Câmara. Participaram da atividade as atrizes: 
Lucélia Santos, Letícia Sabatella, Dira Paes e Thayla Ayala; os atores: Marcos Palmeira, Thiago Lacerda 
e Rainer Cadete, as cantoras Tetê Espindola e Preta Ferreira; os cantores Almir Sater e Renato Braz; a 
dupla mato-grossense Vera e Zuleica; a produtora Edmara Barbosa e o jornalista Luís Nassif.

Artistas abraçam 
o Pantanal

“Todo o sistema protetor 
do meio ambiente está 
sendo desmontado de 
forma irreversível em 

nosso País”, denunciou.

 “Temos um ministro que 
odeia o Meio Ambiente. 
Muito difícil isso. Muito 

triste. Estamos com olhar 
na economia totalmente 
furado. Será que vamos 
perder a chance de ser o 

País do futuro? O País que 
poderia ser vanguarda na 

produção de alimentos 
saudáveis?” 

Lucélia Santos

Marcos Palmeira

10
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Projeto de Lei 1142/2020 
Aprovado

Primeiro Projeto apresentado por Rosa Neide
 e aprovado é em defesa dos povos indígenas 

quilombolas, ribeirinhos e comunidades 
tradicionais

O Projeto ainda garante ações para vedar o acesso 
de pessoas estranhas às comunidades indígenas, 
quilombolas e povos tradicionais para impedir a 
disseminação da Covid-19 entre essas populações.

Foram contemplados com a proposta os indígenas 
isolados e de recente contato, indígenas aldeados, 
indígenas que vivem em áreas urbanas ou rurais, 

O
 extermínio do PL foi maior 
do que aquele que a coloniza-
ção fez. É a demonstração 

clara que o governo federal quer a 
destruição dos povos indígenas, 
quilombolas e tradicionais”, reagiu 
com indignação Professora Rosa 
Neide (PT) aos 22 vetos efetuados 
pelo presidente, no dia 07 de julho, 
ao sancionar a Lei 14.021/2020, 
oriunda do PL 1142/2020, de autoria 
da deputada, que prevê medidas 
para atendimento e prevenção da 
Covid-19 a essas populações.

Entretanto, o Congresso Nacional 
derrubou no dia 19 de agosto, 16 
vetos. 

povos e grupos de indígenas que se encontram no 
País em situação de migração ou mobilidade 
transnacional provisória, quilombolas que, em 
razão de estudos, atividades acadêmicas, trata-
mento de sua própria saúde ou de familiares, 
estejam residindo fora de suas comunidades, 
ribeirinhos e demais povos e comunidades tradici-
onais.

Bolsonaro veta trechos de PL de Rosa 
Neide e Câmara derruba vetos. Luta é pela 

implementação integral da Lei

“

Foto acervo ISPN - Méle Dornelas
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A Câmara dos Deputados aprovou no dia 21 de 
maio o Projeto de Lei (PL) 1142/2020, de 
autoria da deputada federal Professora Rosa 

Neide (PT). O projeto cria o Plano Emergencial de 
Enfrentamento à Covid-19 para atender os povos 

indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comuni-
dades tradicionais. Apenas o partido Novo 

votou contra.

Dentre as principais ações 
previstas no Plano Emergencial 
está o pagamento facilitado do 
auxílio emergencial às famílias 
de indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos e povos tradicionais. 
O projeto também garante a 
distribuição direta de cestas 
básicas, remédios, itens de 
proteção, como luvas, máscaras, 
álcool em gel e material de 
higiene.

Também garante  a  oferta 
emergencial de leitos hospitalares 

e de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI); a contratação emergencial de 

profissionais da saúde voltados a reforçar a 
saúde indígena e a aquisição de ambulâncias, sufici-

entes e adequadas para cada região, para transporte de 
indígenas de suas comunidades até a Unidade de 
Atendimento mais próxima ou transferência para 
outras unidades, caso haja necessidade.
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Confira abaixo os principais artigos
 vetados  pelo presidente, mas derrubados 

pelo Congresso

A União deverá executar ações específicas para garantir, com urgência e de forma 
gratuita e periódica, as seguintes medidas:

Acesso universal a água potável.

Distribuição gratuita de materiais de higiene, de limpeza e de desinfecção de 
superfícies para aldeias ou comunidades indígenas, oficialmente reconheci-
das ou não, inclusive no contexto urbano.

Participação de Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena (EMSIs) 
qualificadas e treinadas para enfrentamento à Covid-19, com disponibiliza-
ção de local adequado e equipado para realização de quarentena pelas equi-
pes antes de entrarem em territórios indígenas, bem como de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) adequados e suficientes.

Acesso a testes rápidos e RT-PCRs, a medicamentos e a equipamentos médi-
cos adequados para identificar e combater a Covid-19 nos territórios indíge-
nas.

Organização de atendimento de média e alta complexidade nos centros 
urbanos e acompanhamento diferenciado de casos que envolvam indígenas, 
com planejamento estruturado de acordo com a necessidade dos povos, que 
inclua:

Oferta emergencial de leitos hospitalares e de unidade de terapia 
intensiva (UTI);

Aquisição ou disponibilização de ventiladores e de máquinas de oxige-
nação sanguínea;

Contratação emergencial de profissionais da saúde para reforçar o 
apoio à saúde indígena;

Disponibilização, de forma a suprir a demanda, de ambulâncias para 
transporte fluvial, terrestre ou aéreo de indígenas de suas aldeias ou 
comunidades até a unidade de atendimento mais próxima, ou para 
transferência para outras unidades;

Construção emergencial de hospitais de campanha nos municípios 
próximos das aldeias ou comunidades com maiores números de casos 
de contaminação por Covid-19.

14

Rosa Neide cobra  atendimento aos 
indígenas do Araguaia de MT

Bancada de MT solicita da presidência da 
República medidas para atendimento dos povos

 indígenas
rofessora Rosa Neide (PT) liderou a confecção Pde ofício da bancada federal de Mato Grosso, 
encaminhado ao presidente da República, 

com pedido de ações em prol dos povos indígenas, em 
função da pandemia de Covid-19. No documento, a 
bancada lembra que não há UTIs disponíveis nas 
Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casais) do Estado.

No ofício de três páginas assinado pelos 8 deputados 
federais e 3 senadores, a bancada manifesta preocu-

osa Neide (PT) participou no dia 16 de julho, em Cuiabá, de reunião com o governador Mauro Mendes R(DEM); o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo; o secretário Especial de Saúde Indígena 
(SESAI) do Ministério da Saúde (MS), Robson Santos e o deputado Neri Geller (PP-MT). Na ocasião, 

ela cobrou ações imediatas de atendimento aos indígenas vítimas da Covid-19.

A petista lamentou que somente após o registro, na ocasião, de 50 óbitos, em sua maioria xavante, e da confir-
mação de dezenas de contaminados, que o chefe da SESAI viesse ao Estado construir ações efetivas de preven-
ção e tratamento. “A Saúde no Brasil possui gestão tripartite: União, Estados e municípios. Os três entes vão se 
reunir agora para definir ações, que já deveriam ter sido estabelecidas antes da pandemia atingir os povos 
indígenas”, lamentou na época.

pação com os povos Indígenas e “solicita a atenção da 
Presidência da República, no sentido da adoção de 
medidas para reforçar o atendimento emergencial 
aos povos indígenas, para enfrentamento da covid-
19”.

Os povos indígenas foram o principal grupo étnico do 
país atingido pelo novo coronavírus. Em Mato 
Grosso a etnia mais atingida foi dos indígenas 
Xavante.

rofessora Rosa Neide (PT) comemorou decisão Pproferida pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), que em 05 de agosto determinou que o 

governo federal adotasse medidas de contenção do 
avanço da Covid-19 nas comunidades indígenas. 

A ação no STF foi movida pela Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (APIB), em conjunto com seis 
partidos políticos (PSB, PSOL, PCdoB, Rede, PT e 

STF referenda medidas de enfrentamento
 da Covid-19 em terras indígenas

PDT), que argumentam que há falhas e omissões do 
governo no combate ao novo coronavírus nas aldeias 
indígenas.

Nesse sentindo, o STF determinou que a União 
adotasse medidas como a criação de barreiras sanitá-
rias e sala de situação, a retirada de invasores das 
Terras Indígenas e a apresentação de plano de 
enfrentamento da Covid-19.

A União disponibilizará remédios, itens de proteção individual e materiais de 
higiene e de desinfecção, observados os protocolos de proteção dos profissionais e 
dos povos indígenas, bem como as diretrizes do Plano Emergencial.
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Confira abaixo os principais artigos
 vetados  pelo presidente, mas derrubados 

pelo Congresso
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de contaminação por Covid-19.
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 Rosa Neide apresentou em 2020, 118 Projetos 
de Lei (PLs) e 22 Projetos de Decreto Legislativo 

(PDLs) 

1 - PL 680/2020 – Autora: Maria do Rosário (PT-RS) – Coautora: 

Professora Rosa Neide (PT-MT) 
Estabelece que em caso de pandemia, doenças infectocontagiosas ou outras situações graves e emergencia-

is, permite a flexibilização do mínimo de duzentos dias de aula, sem prejuízo do cumprimento da carga 

horária mínima anual e o acesso dos estudantes à alimentação e saúde.

2- PL 813/2020 – Autor: Professora Rosa Neide (PT-MT) – Coautores: 

Margarida Salomão (PT-MG), Maria do Rosário (PT-RG) e outros
Dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) em caso de pandemias, 

doenças infectocontagiosas ou outras situações graves ou emergenciais. Neste sentido autoriza o Poder 

Público a garantir o acesso ininterrupto dos estudantes, sobretudo indígenas e quilombolas e aqueles em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, aos programas de assistência executado pelas Universidades 

Federais e Institutos Federais, entre os quais alimentação, bolsa permanência, auxílios, assistência 

estudantil, assistência à saúde, que serão mantidas mesmo com atividades acadêmicas paralisadas.

3- PL 816/2020 – Autora: Valmir Assunção (PT-BA) – Coautora: 

Professora Rosa Neide (PT-MT)
Propõe a criação de um Auxílio Emergencial Pecuniário às pessoas em situação de rua, acampados e 

assentados, rurais e urbanos, em decorrência do estado de emergência internacional pelo novo 

Coronavírus  identificado como SARS-CoV-2.

4- PL 670/2020 – Autora: Gleisi Hoffmann (PT-PR) – Coautoria: 

Professora Rosa Neide (PT-MT)
Propõe a criação de abono de 1 salário mínimo mensal a ser pago a pessoas acima de 16 anos, sem vínculo 

empregatício, que atuam em atividades informais e que estejam submetidas a medidas de isolamento ou 

quarentena

5 - PL 931/2020 – Autor: Valmir Assunção (PT-BA) – Coautora: 

Professora Rosa Neide (PT-MT)
Permite as/os trabalhadoras/es domésticas/os e diaristas, se afastarem do trabalho em caso de calamida-

de pública e emergência declarada, sem prejuízo da remuneração mensal, direitos trabalhistas e previden-

ciários.

6 - PLP 84/2020 – Autor: Enio Verri (PT-PR) – Coautora: Professora Rosa 

Neide (PT-MT)
Isenta as empresas de recolherem tributos à União, enquanto perdurar o estado de calamidade pública 

decretada pelo governo federal e aprovada pelo Congresso Nacional, em função da pandemia de Covid-19.

7 - PL 1321/2020 – Autor: Enio Verri (PT-PR) – Coautora: Professora Rosa 

Neide (PT-MT) e outros
Cria a Linha de Garantia de Capital de Giro e Emprego (LGCGE), que garante liberação de financiamento 

para instituições financeiras a fim de assegurar condições de enfrentamento da crise e a queda abrupta do 

nível de atividade econômica.

8 - PL 735/2020 – Autor: Enio Verri (PT-PR) – Coautora: Professora 
Rosa Neide (PT-MT) e outros
Propõe a criação de abono destinado a feirantes e agricultores familiares que se encontram em isolamen-
to ou quarentena em razão da pandemia da Covid-19, e que se apresentam impossibilitados de comercia-
lizar sua produção também por medidas determinadas pelos executivos municipais.

9 - PL 1782/2020 – Autor: José Airton (PT-CE) – Coautora: Professora 
Rosa Neide (PT-MT)
Propõe a suspensão de pagamentos de parcelas dos empréstimos consignados dos empregados privados, 
servidores públicos federais, estaduais, municipais, civis ou militares, enquanto durar os efeitos da 
pandemia de Covid-19.

10 - PL 3572/2020 – Autor: Alencar Santana Braga (PT-SP) – Coautora: 
Professora Rosa Neide (PT-MT)
Estabelece que as empresas de entrega devem disponibilizar instalações adequadas para acomodar o 
número de entregadores que operam o sistema, enquanto aguardam os pedidos efetuados, incluindo 
refeitório. Também determina que deve haver disponível no local água potável, sanitários e produtos de 
higiene para estes trabalhadores.

11 - PL 2968/2020 – Autora: Fernanda Melchionna (PSOL-RS) – 
Coautora: Professora Rosa Neide (PT-MT)
Propõe aumentar o período de pagamento do Auxílio Emergencial de R$ 600,00, dos atuais três para 12 
meses. O PL também propõe a antecipação dos pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
e Auxílio Doença pelo mesmo período.

12 - PL 2456/2020 – Autora: Professora Rosa Neide (PT-MT) – 
Coautores: Airton Faleiro (PT-PA), Carlos Veras (PT-PE) e outros
Estabelece que durante a vigência da decretação de calamidade sanitária no País, ficam suspensas as 
finalizações de contratos de estágio sendo estes prorrogados, temporariamente, enquanto vigente a 
emergência de saúde pública relacionada à Covid-19.

13 - PL 2632/2020 – Autor: Enio Verri (PT-PR) – Coautoria: Professora 
Rosa Neide (PT-MT) e outros
Torna permanente o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, aos trabalhadores e trabalhadoras 
informais e todos e todas que tem direito ao benefício.

14 - PL 2726/2020 – Alexandre Padilha (PT-SP) – Coautoria: Professora 
Rosa Neide (PT-MT) e outros
Determina que os registros oficiais de pessoas contaminadas por Covid-19 apresentem marcadores 
étnicos-raciais, de localização e de gênero e que tais dados passem a fazer parte da apresentação pública 
dos dados de infecção e mortalidade.

15 - PL 2997/2020 – Autor: Reginaldo Lopes (PT-MG) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Propõe a criação do piso salarial nacional do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de 
Enfermagem e parteiras e estipula a jornada semanal de trabalho dessas categorias para 30 horas sema-
nais.

16 - PL 2949/2020 – Autor: Idilvan Alencar (PDT-CE) - Coautora: 
Professora Rosa Neide (PT-MT)
Estabelece que União, Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colabora-
ção, a Estratégia Nacional para o Retorno às Aulas, interrompidas em decorrência da pandemia de Covid-
19.

17 - PL 3011/2020 – Autor: João Daniel (PT-SE) – Coautora Professora 
Rosa Neide (PT-MT)
Garante o pagamento do Auxílio Emergencial aos desempregados, subocupados e desalentados.

Confira abaixo um resumo dos principais PLs e PDLs de autoria
 e coautoria da deputada
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Confira abaixo um resumo dos principais PLs e PDLs de autoria
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27 - PL 2854/2020 – Autora: Maria do Rosário (PT-RS) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Institui medidas contra a disseminação de conteúdo de ódio e preconceito pela internet, bem como a 
disseminação de informações a respeito de tratamentos de saúde que não sejam cientificamente 
validados e aceitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

28 - PL 4992/2020 – Gleisi Hoffmann (PT-PR) - Coautoria: Professora 
Rosa Neide (PT-MT) e outros
Torna obrigatória no Programa Nacional de Imunizações a vacina contra Covid-19. Para isso dispõe 
sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, estabelece normas relativas à notificação 
compulsória de doenças, e dá outras providências.

29 - PL 5238/2020 – Autora: Erika Kokay (PT-DF) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Veda o uso de linguagem ou material que afete a dignidade das partes ou testemunhas nos atos proces-
suais e instituiu o tipo penal violência institucional no curso do processo.

Projeto de Decreto Legislativo (PDL)

PDL 415/2020 – Autor: José Guimarães (PT-CE) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros

Susta os efeitos da Resolução nº 500 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que revogou 
resoluções anteriores de proteção ambiental aos manguezais e restingas.

PDL 112/2020 – Autora: Margarida Salomão (PT-MG) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Susta a Portaria 34/2020, da presidência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), que altera regras de distribuição de bolsas. A medida visa garantir a continuidade da 
pesquisa científica no País.

PDL 171/2020 – Autor: Zé Ricardo (PT-AM) – Coautora: Professora 
Rosa Neide (PT-MT) e outros
Susta os efeitos da Instrução Normativa (IN) 09, de 16 de abril de 2020 da presidência da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), que disciplina o requerimento, análise e emissão da Declaração de 
Reconhecimento de Limites em relação a imóveis privados, que na prática liberava a invasão e explora-
ção de Terras Indígenas ainda não demarcadas.

PDL 280/2020 – Autor: João Daniel (PT-SE) – Coautoria: Professora 
Rosa Neide (PT-MT) e outros
Susta os efeitos da Portaria nº 545, de 16 de junho de 2020 do Ministério da Educação (MEC), que 
revogava a política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-
graduação.

PDL 453/2020 – Autora: Maria do Rosário (PT-RS) – Coautora: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Susta os efeitos do Decreto nº. 10.530, de 26 de outubro de 2020, que visa “privatizar os postos de saúde 
comunitários, essenciais para a saúde coletiva e direito fundamental da população brasileira”.

PDL 489/2020 – Autor: Rogério Correia (PT-MG) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Susta a portaria do governo federal que diminuiu em 8% o valor por aluno da complementação da União 
para as redes de ensino, o que na prática reduz os recursos do novo Fundeb.
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18 - PL 3261/2020 – Autor: Rogério Correia (PT-MG) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT)
Veda a demissão arbitrária, rescisão antecipada ou a suspensão de contrato de trabalho, inclusive os 
temporários, e mantem a remuneração estabelecida originalmente dos profissionais da educação e das 
escolas públicas enquanto durarem as medidas de restrição de mobilidade, isolamento social ou quaren-
tena, devido à pandemia de Covid-19.

19 - PL 3402/2020 – Autor: Marília Arraes (PT-PE) – Coautora: 
Professora Rosa Neide (PT-MT)
Visa tornar obrigatória a reserva de vagas para alunos de Escola Pública, nos programas de pós-
graduação, sejam mestrados, mestrados profissionais e doutorados, equiparando-os aos cursos de 
graduação, em todas as Universidades e Institutos Federais.

20 - PL 3464/2020 – Autor: Carlos Zarattini (PT-SP). Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Dispõe sobre os requisitos a serem observados para a indicação, pelo governo brasileiro, de cidadãos 
brasileiros, natos ou naturalizados, para a ocupação de cargos de direção em organismos multilaterais 
de que o Brasil faça parte.

21 - PL 4041/2020 – Autor: Benedita da Silva (PT-RJ). Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outras
Altera a lei das eleições e dos partidos, com o objetivo de promover candidaturas de pretos (as) e pardos 
(as), aos legislativos: nacional, estaduais e municipais. O PL estabelece a garantia de cotas para candida-
turas étnico raciais, de financiamento de campanha e tempo de rádio e televisão equivalentes.

22 - PL 1975/2020 – Autora: Natália Bonavides (PT-RN). Coautora: 
Professora Rosa Neide (PT-MT)
Durante o estado de calamidade pública reconhecido em decorrência da pandemia da Covid-19, fica 
suspenso o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em 
despejos, desocupações ou remoções forçadas, em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais.

23 - PL 4363/2020 – Autor: Zé Neto (PT-BA) - Coautoria: Professora 
Rosa Neide (PT-MT) e outros
Cria o selo “Empresa Pela Mulher”, destinado a estimular boas práticas empresarias para coibir e 
prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a fomentar liderança corporativa 
de alto nível para a igualdade de gênero.

24 - PL 4774/2020 – Autora: Benedita da Silva (PT-RJ) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Assegura reserva de 20% (vinte por cento) de vagas para afrodescendentes dos respectivos gêneros nos 
quadros de pessoal da organização social que tenha mais de 20 (vinte) funcionários remunerados com 
recursos de origem pública federal, estadual, distrital ou municipal repassados por meio do contrato de 
gestão.

25 - PLC 204/2020 – Autora: Marília Arraes (PT-PE) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Autoriza a contratação de pessoal para instituição federal de ensino, desde que selecionado em concurso 
público realizado antes da pandemia. O projeto também permite a realização de concurso público e 
contratação de pessoal, para instituição federal de ensino criada por lei, a partir do ano de 2018. O PL 
beneficiará a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

26 - PL 3084/2020 – Autor: Orlando Silva (PCdoB-SP). Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Autoriza o Poder Executivo Federal a adquirir o controle acionário da Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A. (EMBRAER), companhia de capital aberto, com sede em São José dos Campos, Estado 
de São Paulo, visando assegurar a soberania nacional, na indústria de defesa, ciência, tecnologia e 
inovação; entre outros.
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27 - PL 2854/2020 – Autora: Maria do Rosário (PT-RS) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Institui medidas contra a disseminação de conteúdo de ódio e preconceito pela internet, bem como a 
disseminação de informações a respeito de tratamentos de saúde que não sejam cientificamente 
validados e aceitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

28 - PL 4992/2020 – Gleisi Hoffmann (PT-PR) - Coautoria: Professora 
Rosa Neide (PT-MT) e outros
Torna obrigatória no Programa Nacional de Imunizações a vacina contra Covid-19. Para isso dispõe 
sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, estabelece normas relativas à notificação 
compulsória de doenças, e dá outras providências.

29 - PL 5238/2020 – Autora: Erika Kokay (PT-DF) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Veda o uso de linguagem ou material que afete a dignidade das partes ou testemunhas nos atos proces-
suais e instituiu o tipo penal violência institucional no curso do processo.

Projeto de Decreto Legislativo (PDL)

PDL 415/2020 – Autor: José Guimarães (PT-CE) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros

Susta os efeitos da Resolução nº 500 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que revogou 
resoluções anteriores de proteção ambiental aos manguezais e restingas.

PDL 112/2020 – Autora: Margarida Salomão (PT-MG) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Susta a Portaria 34/2020, da presidência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), que altera regras de distribuição de bolsas. A medida visa garantir a continuidade da 
pesquisa científica no País.

PDL 171/2020 – Autor: Zé Ricardo (PT-AM) – Coautora: Professora 
Rosa Neide (PT-MT) e outros
Susta os efeitos da Instrução Normativa (IN) 09, de 16 de abril de 2020 da presidência da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), que disciplina o requerimento, análise e emissão da Declaração de 
Reconhecimento de Limites em relação a imóveis privados, que na prática liberava a invasão e explora-
ção de Terras Indígenas ainda não demarcadas.

PDL 280/2020 – Autor: João Daniel (PT-SE) – Coautoria: Professora 
Rosa Neide (PT-MT) e outros
Susta os efeitos da Portaria nº 545, de 16 de junho de 2020 do Ministério da Educação (MEC), que 
revogava a política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-
graduação.

PDL 453/2020 – Autora: Maria do Rosário (PT-RS) – Coautora: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Susta os efeitos do Decreto nº. 10.530, de 26 de outubro de 2020, que visa “privatizar os postos de saúde 
comunitários, essenciais para a saúde coletiva e direito fundamental da população brasileira”.

PDL 489/2020 – Autor: Rogério Correia (PT-MG) – Coautoria: 
Professora Rosa Neide (PT-MT) e outros
Susta a portaria do governo federal que diminuiu em 8% o valor por aluno da complementação da União 
para as redes de ensino, o que na prática reduz os recursos do novo Fundeb.
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PT R$ 1.045  propôs 
Bolsonaro queria pagar R$ 200,00

Com luta chegamos nos R$ 600,00 
População de MT: 3,5 milhões 

Beneficiados com o Auxílio: 1,3 milhão
Medidas de enfretamento 

ao novo coronavírus

Auxílio financeiro 
para Estados e 

municípios

rofessora Rosa Neide atuou pela aprova-Pção, em sessão virtual da Câmara, realizada 
no dia 09 de abril, de três Projetos de Lei 

(PLs) no esforço legislativo de combate ao novo 
coronavírus. Os PLs aprovados são o 1106/2020, 
que simplifica a inscrição no programa de Tarifa 
Social da Conta de Energia; o 1006/2020, que 
presta auxílio financeiro pela União às Santas 
Casas e hospitais sem fins lucrativos; e o PL 
675/2020, que suspende cadastros em empresas 
de análise de crédito.

 deputada Rosa Neide (PT) votou favorável, 

Ano dia 03 de abril, ao Projeto de Lei 
Complementar (PLP 149/19), que garante 

aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 
auxílio financeiro, equivalente a um seguro contra a 
queda da arrecadação do ICMS e ISS, capaz de 
recompor a queda da receita no nível da arrecadação 
nominal de 2019, nos meses de maio a setembro de 
2020. O PLP foi aprovado na Câmara dia 13 de abril. 
O auxílio tem o objetivo de ajudar governadores e 
prefeitos na implementação das medidas necessári-
as para mitigar os efeitos da Covid-19. O governo 
federal trabalhou para derrotar o PLP, mas foi 
derrotado no voto, por 431 a 70.

Rosa Neide e PT 
conseguem levar 

Auxílio Emergencial a 
trabalhadores que 
não haviam sido 
beneficiados. PL 

873/2020 apoiado 
pela deputada e 

aprovado na Câmara 
em 16 de abril 
contemplou:

vendedores porta a porta, 
esteticistas, agricultores 

familiares, quem atua na 
economia solidária e 

pescadores artesanais que 
não recebam o seguro-

defeso.
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Auxílio Emergencial 

A
 deputada federal Professora Rosa Neide 
(PT) e a bancada do PT tiveram atuação 
decisiva na aprovação, no dia 26 de março, 

do Auxílio Emergencial de R$ 600,00.

“O PT propôs 1 salário mínimo, mas o governo 
federal queria pagar apenas R$ 200,00. Com 

muita luta chegamos nos R$ 600,00, o que já 
representa um importante alento. 

Estamos ao lado do povo na luta pela 
manutenção de emprego e de 

uma Renda Básica durante 
esta pandemia”, afirmou 
na ocasião, a deputada.

O  A u x í l i o  b e n e fi c i a 
pessoas com mais de 
dezoito anos de idade 
sem emprego formal, 
que não sejam beneficiá-
rios da Previdência ou 
Assistência Social, de 
seguro-desemprego ou 
programa de transferên-
cia de renda federal, 
exceto o Bolsa-Família. 
O PL beneficia, também, 

as pessoas com renda 
familiar mensal per capita de 

até meio salário-mínimo ou que 
tenham renda total de até três salários-

mínimos; além daquelas que não tenham 
recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 

28.559,70 em 2018.

COVID-19
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Confira mais projetos aprovados e ações 
desenvolvidas por Rosa Neide (PT) no 

enfrentamento à Covid-19

PL 1079/2020 - aprovado em 23 de abril 
Suspende o pagamento do Programa de Financiamento Estudantil (Fies), 
para estudantes que estão com parcelas em dia ou atrasadas em até 180 dias.

MP 907/2019 do governo federal retirou 4% dos 
recursos do Sistema S 
Emenda do PT liderada pela deputada no dia 27 de abril, barrou esse corte – 
Ação impediu o fechamento de 46 mil unidades do Sesc e Senac beneficiando 2 
milhões de estudantes e 100 mil funcionários.

PL 1079/2020 – aprovado em 28 de abril
Abate o saldo devedor do FIES, aos profissionais da saúde que estão na linha 
de frente de combate à Covid-19.

PL 1562/2020 – aprovado em 19 de maio 
Obriga a população a usar máscaras de proteção facial em ruas, prédios ou 
áreas de acesso público enquanto durar o estado de calamidade pública decor-
rente da pandemia de Covid-19.

PL 2801/2020 – aprovado em 15 de julho 
Considera de natureza alimentar o auxílio emergencial de R$ 600,00. 
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Crédito para micro, 
pequenas e médias 

empresas

Governo reduz 
Auxílio de R$ 600,00 

para R$ 300,00

rofessora Rosa Neide votou Pfavorável no dia 22 de abril, à 
criação da linha de crédito 

especial para micro, pequenas e médias 
empresas, em valor proporcional à sua 
receita bruta obtida no ano de 2019. Foi 
aprovado o substitutivo ao Projeto de 
Lei 1282/20, do Senado.

“Estamos em um momento muito 
difícil onde a primeira preocupação é a 
saúde e a segunda é manter os empre-
gos e a renda da população. Manter as 
microempresas que são as que mais 
empregam no País é fundamental. 
Garantir o crédito para as pequenas 
empresas é vital para que elas não 
demitam”, destacou Rosa Neide.

 deputada Rosa Neide (PT) 

Acriticou a Medida Provisória 
(MP) 1.000/2020, enviada pelo 

governo federal à Câmara no dia 03 de 
setembro,  que reduziu  o  Auxí l io 
Emergencial de R$ 600,00 para R$ 
300,00. A MP prorrogou o benefício até 
dezembro de 2020, mas com redução no 
valor. A deputada e a bancada do PT 
estão na luta pelo retorno dos R$ 
600,00.

“A pandemia nos mostrou o quanto 
temos famílias fragilizadas no Brasil, 
sem segurança alimentar. Diminuir o 
auxílio pela metade, é retirar a comida 
da mesa dos que mais  precisam. 
Bolsonaro age com frieza e deixa o nosso 
povo à deriva”, criticou Rosa Neide.

Cerca de R$ 1,3 milhão de mato-
grossenses receberam o Auxílio no 
mês de junho, auge da pandemia.

Com apoio da bancada 
do PT, Câmara aprovou 

R$ 39 bilhões para o 
Ministério da Saúde (MS) 

combater a Covid-19.
Porém, no final do mês 

de junho, auge da 
Pandemia, 66% dos 

recursos ainda estavam 
parados no MS.

Nesse período, Estados e 
municípios sofriam com 

falta de leitos de UTI.
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Rosa Neide lidera atuação do PT e
 Câmara aprova Fundeb Permanente

Educação

Confira os principais avanços da emenda 
constituicional do novo Fundeb
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Fundo Constitucionalizado – O novo 
Fundeb está inscrito definitivamente na 
Constituição Federal como política de estado 
permanente. O fundo atual era uma disposição 
transitória.

Mais recursos – A transferência de recursos 
da União ao Fundo passa de 10% para 23%. O 
aumento será gradativo em um prazo de seis anos. 
Assim, em 2021 começará com 12%; passando 
para 15% em 2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 
21% em 2025 e 23% em 2026.

Em 2026, o governo federal deve transferir cerca 
de R$ 10,8 bilhões a mais do que em 
2020 – 75% para os estados e municípios mais 
pobres e 25% por resultados educacionais.

70% para pagamento de salários – 
Mesmo com a oposição do governo Bolsonaro, a 
Câmara aprovou que no mínimo 70% dos recursos 
do Fundeb devem ser utilizados para pagamento 
das remunerações dos profissionais da educação. 
Essa medida garante a continuidade do pagamen-
to do Piso Nacional dos professores, hoje na casa 
dos R$ 2.800,00.

Criação do Valor Aluno Ano Total 
(VAAT) – Uma novidade do novo Fundeb é o 
critério de distribuição pelo Valor Aluno Ano Total 
(VAAT), que leva em consideração a totalidade de 
recursos vinculados à educação.

Atualmente, a distribuição é feita apenas com base 
nas receitas do Fundeb. Essa mudança vai garan-
tir mais recursos para os municípios que hoje 
possuem poucos recursos para educação. 

Mais investimento por aluno – o valor 
mínimo aplicado por aluno em 2020 é de R$ 
3.427. Em 2021 será de R$ 3.971 por aluno para 
complementação da União de 12,5%. O investi-
mento por aluno crescerá gradativamente até 
atingir R$ 4.778, com 23% de participação do 
governo federal, em 2026.

Custo Aluno Qualidade – A PEC também 
possui um artigo que estabelece que o padrão 
mínimo de qualidade do ensino garantido pela 
União, por meio de assistência a estados e municí-
pios, deve ter como referência o custo aluno 
qualidade (CAQ).

Beneficiados – O Fundeb redistribui recursos 
para o Ensino Infantil, fundamental e médio dos 
26 Estados, Distrito Federal e dos 5.500 municípi-
os.

Senado - A PEC do novo Fundeb foi aprovada no 
Senado no dia 25 de agosto e promulgada no dia 

26,  como Emenda Constitucional 
108/2020.

Valores
A estimativa do Fundeb para o exercício de 2020 
tem previsão de uma receita total de R$ 173,7 
bilhões. Desse valor, R$ 157,9 bilhões correspon-
dem ao total das contribuições de Estados, 
Distrito Federal e municípios, e R$ 15,8 bilhões 
à complementação da União ao Fundo.

Caso o novo Fundeb não tivesse sido aprova-
do, a educação perderia no mínimo R$ 163,3 
bilhões, valor estimado do Fundo para 2021.

A deputada federal Professora Rosa Neide 
(PT) liderou a bancada do partido, no dia 
21 de julho, quando o plenário da Câmara 

aprovou em dois turnos, quase por unanimidade, 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
15/2015, do novo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb). A deputada 
orientou o voto favorável da 

bancada. Os votos contrá-
rios à educação pública 
foram de seis parlamenta-
res do PSL e um deputado 
do PSC.

O trabalho da deputada, 
como vice-presidenta da 
Comissão Especial do 
novo Fundeb, dos deputa-
dos petistas e dos partidos 
de esquerda, e principal-
mente,  a pressão dos 
Profissionais da Educação 

e estudantes sobre os 
parlamentares da base do 

governo surtiu efeito e o texto foi 
aprovado sem mudanças. Mudanças 

propostas pelo presidente da República na 
véspera da votação, que visavam entre outras 
intenções, desviar recursos do ensino público 
para outras áreas. 

“Essa é uma noite vitoriosa. Nosso sentimento é 
de gratidão. Gratidão aos profissionais da 
Educação, aos estudantes, aos seus pais e suas 
mães, que lutaram muito para que o novo Fundo 
fosse aprovado sem mudanças em seu texto”, 
disse na ocasião, a deputada Rosa Neide.
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Governo quer acabar com aumento real 
do piso salarial dos professores

Semana da Ciência e da Educação 
Pública Brasileira

deputada Rosa Neide (PT) 

Acriticou no dia 19 de junho, a 
intenção do governo Bolsonaro 

de acabar com aumento real nos 
reajustes do piso salarial dos professo-
res da educação básica (Lei 11.738), 
instituído em 2008 pelo governo Lula.

O governo federal pretende vincular o 
reajuste à inflação, e não mais à 
variação do valor por aluno do Fundeb. 
Caso a regra estivesse valendo, o 
reajuste em 2019 seria de 4,6%. O 
último aumento (segundo a regra 
atual) foi de 12, 84%, e o piso chegou a 
R$ 2.886,24.

 coordenadora da Frente Parlamentar em 

ADefesa da Escola Pública e em Respeito ao 
Profissional da Educação, deputada Rosa 

Neide (PT) e coordenadores de outras quatro 
Frentes, promoveram entre os dias 22 e 26 de 
junho de 2020, a Semana da Ciência e da 
Educação Pública Brasileira. O principal tema de 
discussão foi 'Os desafios do Plano Nacional de 
Educação (PNE) para o progresso da Educação e 
da Ciência'.

Além de Rosa Neide, os parlamentares da 
Bancada do PT ligados à Educação, Ciência e 
Saúde: Pedro Uczai (SC), Margarida Salomão 
(MG), Reginaldo Lopes (MG), Maria do Rosário 
(RS), Alexandre Padilha (SP) e Waldenor Pereira 
(BA), coordenaram os debates virtuais.

SNE - No dia 23 de junho, Professora Rosa Neide 
mediou seminário sobre o Sistema Nacional da 
Educação (SNE), qualidade e Educação não 
Presencial. O debate contou com participação do 
professor e ex-deputado federal, Carlos Abicalil 
(PT-MT); do professor titular emérito da 
Faculdade de Educação da UFMG, Carlos Roberto 
Jamil Cury; do presidente da CNTE, Heleno 
Araújo; da presidenta da UBES, Rozana Barroso; 
e da secretária de Políticas Sociais da Contag; 
Edjane Rodrigues Silva. 

Debates nacionais

27

Regulamentação do Fundeb: luta pela
 manutenção de 100% dos recursos na 

educação pública

recursos do Fundeb para a Escola Privada e para 
pagamento de salários de professores da rede 
privada.

A luta da deputada e dos defensores da educação 
pública seguiu para o Senado, que no dia 15 de 
dezembro derrubou a manobra feita na Câmara e 
retomou o texto original do PL, garantindo 100% 
dos recursos para o ensino público. A luta da 
petista seguirá até a votação final na Câmara e 
sanção presidencial da lei com 100% do Fundeb 
Público.

pós a promulgação da Emenda 108 que 

Ainscreveu o novo Fundeb na Constituição, a 
deputada Rosa Neide lutou na Câmara para 

que o Projeto de Lei (PL 4372/2020), de regula-
mentação do Fundo fosse aprovado respeitando o 
texto constitucional, que garante 100% dos recur-
sos para a Escola Pública e valorização dos profissi-
onais do ensino público.

Entretanto, na votação do PL, ocorrida no dia 10 de 
dezembro, a base aliada do governo aprovou 
emendas ao Projeto que desviaram 10% dos 
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Câmara aprova destaque do PT que 
exclui Profissionais da Educação do

 congelamento de salários
 deputada Professora Rosa 

ANeide (PT) encaminhou no dia 
05 de maio, o destaque 11 da 

bancada do PT para que os profissiona-
is da educação não fossem atingidos 
com o congelamento de salários, 
aprovado no PLP 39/2020, do governo 
federal. O destaque foi aprovado por 
287 x 179 e os educadores foram 
incluídos no hall das categorias, que 
não terão seus salários congelados por 
18 meses. Foto: Divulgação MCTIC
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Rosa Neide 
propõe auxílio 

de R$ 31 bi
 para educação

Cortes na 
educação
 para 2021

Proteção aos direitos de estudantes 
e educadores

 deputada Professora Rosa Neide (PT) 

Aapresentou no dia 8 de junho, Projeto de 
Lei (PL 3165/20) em coautoria com o 

deputado Idilvan Alencar (PDT-CE), que cria 
auxílio emergencial de R$ 31 bilhões para que 
estados e municípios possam implementar ações 
na educação básica pública durante a pandemia.

De acordo com o texto, os recursos que serão 
t r a n s f e r i d o s  p e l o  F u n d o  N a c i o n a l  d o 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), deverão 
ser utilizados em despesas com manutenção, 
desenvolvimento do ensino e estratégia de 
retorno às aulas. O PL determina que o valor 
destinado a cada Estado, Distrito Federal e 
municípios será distribuído de acordo com o 
número de matrículas presenciais na educação 
básica, conforme o censo escolar de 2019.

Professora Rosa Neide destacou 
que as Frentes Parlamentares que 

defendem a educação no 
Congresso precisam se unir contra 
os cortes no orçamento de 2021 do 
ensino público, apresentado pelo 

governo federal na Proposta de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA).

A PLOA prevê um corte de R$ 1,8 
bilhão (8,6% nos recursos de 

investimentos e custeio) no orça-
mento das Universidades e 

Institutos Federais. 

 deputada Rosa Neide (PT) promoveu no dia 23 de abril, em parceria com o Fórum Nacional 

APopular de Educação (FNPE), reunião virtual com 61 representantes de entidades nacionais da 
educação brasileira. Durante o encontro virtual foi debatida a conjuntura educacional; a luta para 

preservar os direitos dos profissionais e estudantes; e estratégias de enfrentamento aos retrocessos no 
campo educacional, em tempos de pandemia. 

FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO

29

Comissão da AL-MT conclui relatório 
sobre volta às aulas em Mato Grosso

Volta às aulas - “MEC 
deveria coordenar
 Educação no país”

Câmara aprova novo 
calendário escolar

 Ministério da Educação (MEC) deveria 

Oassumir seu papel constitucional de 
coordenador da Educação no país. O MEC 

já deveria ter apresentado um protocolo nacional 
que oriente Estados e municípios sobre o retorno 
das aulas”, destacou a deputada Professora Rosa 
Neide (PT) no dia 07 de julho, em audiência da 
Comissão Externa da Câmara destinada a acom-
panhar o enfrentamento da pandemia de Covid-
19.

 Câmara conclui no dia 07 de julho, a 

Aapreciação da medida provisória (MP 
934/20), que suspendeu a obrigatorieda-

de de escolas e universidades cumprirem a 
quantidade mínima de dias letivos neste ano em 
razão da pandemia de Covid-19. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabelece 
200 dias de ano letivo para a educação básica (do 
ensino infantil ao médio) e ensino superior, e 
carga mínima de 800 horas. O texto aprovado na 
forma do projeto de lei de conversão, flexibiliza 
essa carga horária e os dias letivos.

“

 Comissão Especial criada pela Assembleia 

ALegislativa do Estado de Mato Grosso (AL-
MT), presidida pelo deputado estadual 

Valdir Barranco (PT), para analisar a possibilida-
de de retomada das atividades escolares no 
sistema estadual de educação, entregou seu 
relatório final no dia 03 de setembro. Com cerca 
de 800 páginas, divididas em quatro volumes, o 
documento é produto dos trabalhos desenvolvi-
dos durante quase quatro meses e apresenta cinco 
proposições para orientar a volta às aulas – sendo 
três projetos de lei e dois projetos de resolução -, 

que tramitam em regime de urgência.

Integrante da Comissão de Educação da Câmara 
dos Deputados, a deputada Rosa Neide (PT), 
participou da reunião. Ela acompanhou o traba-
lho da Comissão ao longo dos quatro meses e 
elogiou o detalhamento da proposta.

“Este é um trabalho ímpar que contou com a 
participação de vários especialistas do país. Estou 
certa de que norteará o retorno às aulas presenci-
ais com toda segurança e especificidade necessá-
rias”, afirmou.

Rosa Neide participa da construção do documento que determina regras de 
biossegurança e propõe parcerias públicas
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Fiscalização Parlamentar
 Em Defesa da Vida

Rosa Neide é signatária de pedido
 coletivo de impeachment de

 Jair Bolsonaro
Ex-juiz parcial Moro cai do Ministério da 

Justiça após denunciar intervenção política
 do presidente na Polícia Federal

 demissão do ex-juiz Sérgio Moro no dia 24 

Ade abril é a máxima expressão, até aqui, de 
que o governo Bolsonaro está absolutamen-

te comprometido com crimes e, portanto, precisa 
intervir politicamente nas investigações, seja sobre 
as fake News e o gabinete do ódio, a morte de 
Marielle, as rachadinhas e o caso Queiroz, a 
apologia à ditadura ou ainda, em relação à atuação 
do governo na pandemia do coronavírus”, disse 
Rosa Neide.

“ Conforme a petista, Sérgio Moro interferiu 
ilegalmente nas eleições de 2018, perseguindo o 
PT e o ex-presidente Lula para facilitar a eleição de 
Bolsonaro. Ganhou como recompensa o cargo de 
ministro da Justiça. “No governo, acobertou, 
graves denúncias de intervenção política e ordens 
do presidente em relação a investigações, ao 
acesso à informação de relatórios de inteligência, 
relacionados inclusive a apurações do STF”.

FOTO: AGÊNCIA REUTERS
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A
 deputada federal Professora Rosa 
Neide (PT) assinou o pedido coletivo 
de impeachment do presidente da 

República, Jair Bolsonaro. Além da deputa-
da, toda bancada do PT, a bancada do PSOL, 
parlamentares do PCdoB, os partidos: PT, 

PSOL, PCdoB, PCB, PCO, PSTU e UP, 
senadores(as), juristas, personalida-

des e mais de 400 entidades e 
movimentos sociais assina-

ram o pedido, que foi 
protocolado no dia 21 
de maio, na Câmara 
dos Deputados, em 
Brasília.

De acordo com Rosa 
Neide, o impeach-
ment não estava no 
horizonte, entretan-
to, “um presidente 
q u e  d e b o c h a  d a 
morte em função da 
pandemia do novo 

coronavírus, que nada 
faz para que o País saia da 

condição trágica em que se 
encontra, não nos restou outra 

opção”, destacou. “Fora Bolsonaro e o seu 
governo”!
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Moro e Bolsonaro – A deputada assinou 
pedido de CPI para apurar as denúncias do ex-
ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio 
Moro sobre crimes praticados pelo presidente da 
República e pelo próprio ex-ministro.

Uso do governo para barrar inves-
tigações contra Flávio Bolsonaro -  
Professora Rosa Neide (PT) assinou requeri-

mento de criação de CPI, para investigar a 
participação de agentes públicos do governo 
federal em investigações paralelas e atípicas 
sobre supostas ilegalidades praticadas por 
servidores da área de inteligência da Receita 
Federal, visando favorecer o senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ), que é alvo de 
Procedimento Investigatório Criminal em 
curso.
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Comissões Parlamentares de Inquérito

Rosa Neide convoca ministro Heleno 
para explicar aparelhamento da ABIN 

em benefício de Flávio Bolsonaro

Saúde - A deputada Rosa Neide (PT) assinou 
no dia 27 de julho, pedido de criação da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI), para investigar a baixa execução do 
orçamento do Ministério da Saúde destinado 
ao combate da Covid-19.

Cloroquina - A propaganda extemporânea 
da cloroquina,  feita pelo presidente da 
República, somada à superprodução efetuada 
pelo governo e o uso indiscriminado pela 
população, com riscos à saúde pública, poderão 
ser investigados em CPI na Câmara dos 
Deputados .  O pedido de  insta lação  da 
Comissão foi apresentado dia 29 de julho pelo 
deputado Rogério Correia (PT-MG), com 
coautoria da deputada federal Professora Rosa 
Neide (PT).

Fraude nas eleições 2018 – Professora 
Rosa Neide assinou pedido de CPI para investi-
gar as denúncias de fraude eleitoral que levaram 
a vitória de Jair Bolsonaro, à presidência da 
República em 2018.

A CPI foi proposta pelas lideranças da Oposição 
no Congresso Nacional a partir das revelações do 
empresário Paulo Marinho, primeiro suplente 
do senador Flávio Bolsonaro (Republica-
nos/RJ). Em entrevista à imprensa, Marinho 
destacou que a Polícia Federal atuou para ajudar 
na eleição de Jair Bolsonaro, ao informar ao 
então deputado estadual Flávio, na ocasião 
candidato ao Senado, que faria uma operação 
cujo alvo seria o então assessor do deputado, 
Fabrício Queiroz.

Reforma administrativa de Bolsonaro
 rasga a Constituição

A
 deputada Professora Rosa Neide (PT) criticou no dia 04 de setembro, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) da Reforma Administrativa encaminhada pelo presidente 
Jair Bolsonaro à Câmara no dia anterior. Em reunião virtual das 14 Frentes Parlamentares 

em Defesa da Educação Pública, a petista taxou a PEC como grave por propor o desmonte dos 
serviços públicos no País.

“Essa reforma administrativa de Bolsonaro rasga a Constituição. É uma proposta muito grave, que 
modifica completamente o serviço público brasileiro. Precisamos mobilizar todas as categorias de 
trabalhadores e trabalhadoras e a sociedade para derrotar essa Proposta”, afirmou.
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que poderiam anular a investigação sobre rachadi-
nha no gabinete do filho do presidente’. Para Rosa 
Neide, a ‘Câmara não pode assistir atônita à 
transformação da estrutura do Estado em uma 
banca de defesa e de negócios da família presiden-
cial’.

OUTRAS CONVOCATÓRIAS

Augusto Heleno e Ricardo Salles -A 
deputada Professora Rosa Neide (PT) assinou no 
dia 25 de maio, requerimentos de convocação dos 
ministros: do Gabinete de Segurança Institucional 
(GSI), Augusto Heleno e do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, para que prestem esclarecimentos 
na Câmara. Heleno divulgou em redes sociais nota 
pública com ameaças golpistas. Salles por sua vez 
declarou na reunião ministerial do dia 22 de abril, 
sua intenção de desmontar a legislação ambiental.

 deputada Professora Rosa Neide (PT) 

Aassinou no dia 11 de dezembro, o requeri-
mento 2936/2020 que pede a convocação 

do ministro-chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), Augusto Heleno, para prestar 
esclarecimentos sobre a atuação da Agência 
Brasileira de Inteligência (ABIN), na defesa do 
filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, que 
é investigado no esquema das rachadinhas.

Na justificativa do requerimento, a deputada 
afirma que ‘os advogados de Flávio Bolsonaro se 
reuniram com Jair Bolsonaro, com o ministro 
Heleno e com o diretor-geral da ABIN, Alexandre 
Ramagem para pedir que o governo federal usasse 
sua estrutura para produzir provas em favor do 
filho do presidente da República’.

Após essa reunião, ‘a ABIN elaborou ao menos 
dois relatórios indicando supostos fatos e teses 

Prisão do 
Queiroz 

Professora Rosa Neide comemorou a 
saída do ministro da Educação 

Abraham Weintraub e a prisão do ex-
motorista do senador Flávio 

Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
Fabrício Queiroz, ocorrida no dia 18 
de junho. Queiroz é investigado em 

um esquema de 'rachadinha', no 
período em que o filho do presidente 

era deputado estadual.
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Mulheres
                              Luta por Direitos 

Outubro Rosa 2020
rofessora Rosa Neide (PT-MT) participou no Pdia primeiro de outubro do lançamento virtual 
na Câmara, da campanha 'Outubro Rosa: A 

saúde e um toque de atenção'. A campanha visa 
contribuir com a tomada de consciência das mulheres 
para a importância da prevenção do câncer de mama e 
do colo do útero.

“A construção de políticas públicas para as mulheres 
passa pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). As mulheres brasileiras não podem mais 
continuar morrendo nas filas à espera de um exame de 
mamografia, ou a espera de tratamento do câncer de 
mama ou do colo de útero”, afirmou Rosa Neide.

Carreta – A deputada entregou no dia 29 de 
janeiro, ao prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro (MDB), emenda parlamentar no valor 
de R$ 1,5 milhão para compra de uma carreta, 
destinada à prevenção do câncer na capital.

O deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT) 
também apresentou emenda de R$ 1,5 milhão 
para compra do veículo, cujo valor total é de R$ 
3 milhões. A carreta será operacionalizada pelo 
Hospital de Câncer de Mato Grosso e promove-
rá atendimento preventivo nos bairros da 
Capital.

35

Mulheres

A
 deputada Rosa Neide e as outras nove 
parlamentares da bancada do PT articu-
laram a aprovação, no dia 09 de julho, do 

Projeto de Lei (PL) 1444/2020, que teve 
apensado o PL 1552/2020, que prevê medidas 

de combate à violência doméstica durante 
a pandemia. Rosa Neide é coautora 

dos dois Projetos.

O texto aprovado prevê a 
ampliação de vagas 
em abrigos e o paga-
mento de cotas do 
auxílio emergencial 
p a r a  m u l h e r e s 
vítimas de violência, 
entre outros pontos.

No dia 21 de maio, a 
Câmara aprovou o 

projeto de lei (PL 
1291/2020) ,  de 
autoria da deputada  
Maria do Rosário (PT-
RS), com coautoria da 

deputada Rosa Neide 
(PT), que torna essenciais os 

serviços de combate e prevenção à 
violência doméstica, com isso, eles não 

poderão ser suspensos durante a pandemia 
de Covid-19.

Combate à violência
 doméstica
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Combate ao Racismo
Deputada requer informações sobre o 
cumprimento de leis que instituíram o 
ensino da história africana e indígena

“Bolsonaro retirou do Orçamento os povos
 indígenas, quilombolas e povos tradicionais”

rofessora Rosa Neide (PT) é coautora de PRequerimento apresentado no dia 10 de 
julho, à mesa diretora da Câmara, com 

solicitação de informações ao Ministério da 
Educação (MEC), sobre o cumprimento das Leis: 
10.639/2003 e 11.645/2008, que instituíram o 
ensino da história africana e indígena na educação 
nacional.

O requerimento solicita que a mesa diretora peça 
ao MEC e também ao Conselho Nacional de 
Educação (CNE), informações sobre quais ações 
estão sendo implementadas para efetivo cumpri-
mento dessas leis, nos sistemas de ensino da 
União, dos Estados eDistrito Federal.

m reunião virtual no dia 24 de julho, com a ECoordenação da Teia Nacional Legislativa 
em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz 

Africana, a deputada Rosa Neide (PT) afirmou que 
o presidente Bolsonaro retirou indígenas, quilom-
bolas, povos tradicionais, povos tradicionais de 
matriz africana e ribeirinhos do orçamento de 
guerra, destinado ao enfrentamento da Covid-19.

Representante do PT de Mato Grosso na Teia 
Nacional, Rosana Brito, moradora da cidade de 
Rondonópolis, afirmou que o presidente e o 
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello praticam 
deliberadamente a política da morte.“Bolsonaro e 
Pazuello estão fazendo a necropolítica e os alvos 
somos nós”, denunciou.

Comissão de Direitos Humanos denuncia 
violência contra religiões de matriz africana

 deputada Rosa Neide assinou denúncia encaminhada no dia 31 de julho, pela Comissão de 

ADireitos Humanos da Câmara, para Tendayi Achiume, relatora especial sobre formas contempo-
râneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada da ONU. A denún-

cia relata violações contra as religiões de matriz africana no Brasil. 

O documento também assinado por demais parlamentares e representantes da Sociedade Civil explica 
que no Brasil “são repetidos os casos de violência psicológica, apedrejamentos, depredações, incêndios 
criminosos, atentados contra a vida e o sagrado, além do aumento dos discursos de ódio religioso”.
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Grupo de trabalho Mulher e Economia 

 deputada Professora Rosa Neide (PT) 

Aparticipou no dia 11 de setembro de 
reunião do grupo de trabalho sobre Mulher 

e Economia da Secretaria de Mulheres da Câmara. 
Na ocasião, as participantes debateram a reforma 
tributária com olhar voltado para as mulheres e 
políticas que garantam creches públicas e direitos 
específicos a gestantes e lactantes na pandemia.

A petista afirmou que as políticas públicas 
voltadas às mulheres dificilmente têm continui-
dade. “Com as trocas de governos temos apenas 
políticas passageiras, mas sem dúvida, precisa-
mos de políticas permanentes para as mulheres. 
Esse grupo de trabalho lutará para que isso se 
torne realidade”, disse.

Espaço Cultural Casa das Pretas
rofessora Rosa Neide (PT) Pparticipou no dia 03 de 
outubro, da inauguração do 

Espaço Cultural Casa das Pretas, 
em Cuiabá. O local gerido pelo 
Instituto de Mulheres Negras de 
Mato Grosso (Imune), conta com 
apoio de emenda da deputada e 
trabalhará com acolhimento de 
mulheres negras, oferta de cursos e 
assistência jurídica.

Do Orçamento Geral da União 
(OGU) 2020, a petista indicou R$ 
50 mil para investimento na manu-
tenção do Espaço. “O recurso já foi 
depositado na conta da Secretaria 
de Cultura do Estado para ser 
repassado à Casa”, disse Rosa 
Neide.

Para o OGU 2021, a petista indicará 
emenda de R$ 200 mil para a Casa 
das Pretas. 
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Repúdio – A deputada manifestou repúdio 
pelo assassinato de João Alberto Silveira Freitas, 
no dia 20 de novembro em um supermercado na 
cidade de Porto Alegre (RS). Homem negro, João 
Alberto foi brutalmente espancado até a morte por 
dois seguranças brancos. 

Rosa Neide mantém a cobrança para que os 
agressores sejam julgados, condenados com penas 
exemplares e paguem pelo que fizeram. “O 
racismo mata. O Brasil não pode mais conviver 
com essa chaga. Lutaremos sempre contra o 
preconceito, a discriminação e a violência”, 
destaca a petista.



Combate ao Racismo
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Cultura
Lei Aldir Blanc

 Câmara aprovou no dia 26 de maio, o 

Aprojeto de lei (PL 1075/2020), da deputada 
federal Benedita da Silva (PT-RJ), com 

coautoria da deputada Professora Rosa Neide (PT) 
e outros, que destina R$ 3 bilhões para ações 
emergenciais no setor cultural; cria uma renda 
emergencial de R$ 600 para os trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura; e descentraliza os 
recursos a estados e municípios. A lei foi 

Movimentos Sociais 
e Entidades

 parceria com os Movimentos Sociais, o 

AMovimento Sindical, entidades da socie-
dade civil e órgãos de Estado, assim como 

em 2019, manteve-se forte neste segundo ano do 
mandato da deputada Rosa Neide.

Ao longo de 2020 a petista se reuniu virtualmen-
te com representantes do Sindicato dos 
Trabalhadores no Ensino Público (Sintep-MT), 
Sindicato dos Farmacêuticos de Mato Grosso 
(Sinfar-MT), Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Urbanas (STIU), Federação e 
Sindicato de Trabalhadores Rurais; Federação 
dos Bancários, representantes da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT-MT),  Comissão 
Pastoral da Tera (CPT-MT), entre outros.

No mês de março, antes das medidas de distanci-
amento, a deputada participou do 24º Encontro 
Estadual do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST). Ela também se reuniu 
virtualmente com representantes de Associações 
de Mulheres, de Camponeses, entre outros. 

A única mulher parlamentar federal de Mato 
Grosso também promoveu audiências com 
representantes da Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional Mato Grosso (OAB-MT), do 
Ministério Público Estadual e Federal, com o 
governador e secretários de Estado.

Na pauta de cada reunião: a defesa da vida, dos 
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e 
ações em busca de mais dignidade e justiça para o 
povo mato-grossense e brasileiro.
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Reforma Agrária 

Agricultura Familiar

Procuradoria Federal pede apuração de
 conduta de superintendente do Incra em MT

 Procuradoria Federal dos Direitos do 

ACidadão (PFDC/MPF) solicitou ao 
Ministério Público Federal no Mato 

Grosso para investigar a conduta do chefe da 
Superintendência do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) no 
Estado. A solicitação foi feita no dia 20 de abril 
com base em representação encaminhada à 

PFDC pela deputada Professora Rosa Neide (PT).

A investigação apurará indícios de responsabili-
dade do superintendente da autarquia, bem como 
de outros agentes, quanto à ilegalidade de medi-
das que buscariam retardar a destinação de terras 
públicas à reforma agrária, inclusive em processos 
que já contam com decisões judiciais.

Lei Assis Carvalho 
 Câmara aprovou, no dia 20 de julho, o 

AProjeto de Lei (PL 735/2020), do 
deputado Enio Verri (PT-PR), com 

coautoria da deputada Rosa Neide (PT), que 
estabelece medidas para ajudar agricultores 
familiares durante a pandemia, como um benefí-
cio especial, recursos para fomento da atividade e 
prorrogação de condições para o pagamento de 
dívidas. A lei foi batizada com o nome do deputa-
do Assis Carvalho (PT-PI), defensor da agricultu-
ra familiar, que faleceu no dia 05 de julho.

Auxílio emergencial
O agricultor que não tiver recebido o auxílio 
emergencial poderá receber do governo federal o 
total de R$ 3 mil por meio de cinco parcelas de 
R$ 600,00.
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batizada de “Aldir Blanc”, em homenagem ao 
artista vitimado pelo novo coronavírus. 

Mato Grosso foi contemplado com R$ 50 
milhões. Os recursos já foram repassados para 
o governo do Estado e prefeituras que estão 
fazendo os editais de projetos artísticos e 
culturais, visando a chegada do dinheiro nas 
mãos dos profissionais da área.

Deputada Rosa e Deputado Barranco com representantes 
de Movimentos Sociais.

Reunião com Mulheres sindicalistas da CUT-MT
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Visita à Casa Samaritana Terapêutica, em Cuiabá

Visita a Casa das Pretas, em Cuiabá

Reunião em Brasília, com a prefeita de Nova 

Monte Verde, Bia Lemes

Visita ao Casarão das Artes, em Cuiabá

Com o presidente da AMM, Neurilan Fraga, 

deputado estadual Valdir Barranco (PT) e o 

prefeito de Juína, Altir Peruzzo (PT)

No 24o Encontro Estadual do MST

Com o prefeito de Vila Rica, Abmael Borges 

(PR)
Com o prefeito de Nova Bandeirantes, 

Valdir Pereira (PSB)
Com o prefeito de Nobres, Leocir Hanel 

(PSDB)

Com as cantoras Vera e ZuleikaCom a vice-prefeita eleita de Poconé, 

Professora Soenil (PT)Com a secretária municipal de Assistência Social de 

Juruena, Cristiane, o presidente da Associação 

Ministério da Esperança  de Juruena (Amejur), Manoel 

Roberto Teixeira e a secretária de Assistência Social de 

Novo Horizonte do Norte, Maria Dolores

Com a vereadora por Castanheira, Amaziles Vilarino, conhecida como Tuíta (PT)

Com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (PTB), o secretário municipal de Saúde, Antônio Carvalho e a defensora Pública, Rosana Leite

Na Câmara defendendo a queda do ministro 

da Educação, Weintraub

Reunião com o prefeito de Salto do Céu, 
Wemerson Adão Prata (PP)Reunião com o governador Mauro Mendes 

(DEM) e os deputados federai_ Neri Geller 

(PP) e Carlos Bezerra (MDB)
Reunião em Brasília com o prefeito de Poconé, 

Tatá Amaral (DEM)

No Assentamento 12 de Outubro, em Cláudia Reunião com prefeito eleito de Apiacás, Julio da Papelaria (MDB) e equipe

Reunião em Cuiabá com o vereador por 

Canabrava do Norte, Bartolomeu Júnior (PT)

Reunião em Cuiabá, com representantes de Movimentos Sociais

Com a secretária de Mulheres do PT-MT, Lígia Viana
Audiência Pública na AL-MT - Dia Internacional da Mulher. 09 de MARÇO

Café Cultural na UNEMAT em Sinop, com o 

Professor Roberto Arruda e a professora 

Graciele
Ato em comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher

Com o prefeito de Colíder, Noburu Tomiyoshi 

(PSD)
Com o prefeito de Cláudia, Altamir Kurten 

(PSDB)Com o deputado Barranco e a companheira Elis, do Fórum de Mulheres Negras de MT

Com representantes do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas

 em MT

Com os vereadores por Feliz Natal, vereadores de 

Feliz Natal, Txonto do Xingú (MDB-MT), Pascoalina 

Grassioto (DEM), Tatiany de Souza (PSC) e Adriana 

Souza (MDB)

Com os procuradores do Ministério Público do Trabalho (MPT), Bruno Choairy e Rafael Mondego

Com o vereador por Brasnorte,

 Pedro Coelho (PT)

Reunião com prefeitos na Secretaria de 

Infraestrutura de MT

Reunião em Cuiabá com o prefeito eleito de Colniza, Miltinho (PSC) e sua equipe

Reunião com professoras da Rede Estadual
 de Ensino de MT

Reunião do Diretório Estadual do Partido dos 

Trabalhadores, coma presença do líder do PT na 

Câmara, Enio Verri (PT-PR)

Reunião com indígenas Chiquitanos, 
em Cuiabá

Reunião em Cuiabá com a vereadora por Lucas 

do Rio Verde, Cristiani Dias (PT) 

Com o deputado Barranco em reunião em 

Nova Santa Helena, com a prefeita Terezinha 

Guedes e sua equipe.  02 de MARÇO 1

Mandato Participativo e Democrático
Nos meses de fevereiro e março, antes da decretação de trabalho remoto na Câmara, a deputada recebeu em seu gabinete 

dezenas de prefeitos e vereadores, além de representantes da sociedade civil.  A petista voltou a fazer audiências 
presenciais a partir do mês de outubro. Em cada encontro, Rosa Neide assumiu compromisso de trabalho em prol da 

melhoria da qualidade de vida dos moradores das cidades mato-grossenses.
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ASSUNTO QUANTIDADE

EDUCAÇÃO-FUNDEB 50

MULHERES 10

AUDIÊNCIAS COMISSÃO EXTERNA DE 
ACOMPANHAMENTO ÀS QUEIMADAS NOS BIOMAS 11

INDÍGENAS 10

MEIO AMBIENTE –Pantanal, polí�cas para meio 
ambiente e outras questões.

DIREITOS HUMANOS: SAÚDE, POP RUA, LGBTQIA + 
CULTURA - AUXÍLIO EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO 

A PANDEMIA, POPULAÇÃO NEGRA, POVOS 
TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, MEIO 

AMBIENTE, ECONOMIA DE FRANCISCO

26

QUESTÃO AGRÁRIA (EMPAER, AGRICULTURA 
FAMILIAR, QUESTÃO FUNDIÁRIA) 03

JORNALISTAS ENTREVISTAS

PANTANAL - POVOS INDÍGENAS -EDUCAÇÃO
10

Lives
Acolhendo Demandas

Lives e Plenárias Realizadas

43

A
o longo desses meses em que a pande-
mia da Covid-19 levou os brasileiros e 
brasileiras a adotarem o distancia-

mento social como medida para contenção 
do ritmo de propagação do 
vírus, a deputada Rosa Neide 
promoveu sua atuação parla-
mentar e contato com a popu-
lação, também pelas redes 
sociais. 

O novo coronavírus não parou 
o mandato. Muito pelo contrá-
rio, fez com que a deputada 
trabalhasse mais e mais. 
Professora Rosa Neide partici-
pou diariamente de lives 
transmitidas em suas páginas 
no facebook e no instagram; e 
de reuniões virtuais. Ao todo a 
petista promoveu 120 lives e 
dezenas de reuniões virtuais.

Nesses encontros online, 
Rosa Neide discutiu os mais 
variados temas. Entre eles: a 
importância de construção de 
uma economia mais solidária 
c o m o  p r o p õ e  o  P a p a 

Francisco; formação política para mulheres; 
mobilização para aprovação do novo Fundeb; 
políticas públicas em prol da População em 
Situação de Rua; garantia de direitos e respe-
ito à população LGBTQI+; respeito à liberda-
de religiosa;  direitos humanos; luta pela 
educação pública; entre outros.
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EDUCAÇÃO-FUNDEB 50

MULHERES 10

AUDIÊNCIAS COMISSÃO EXTERNA DE 
ACOMPANHAMENTO ÀS QUEIMADAS NOS BIOMAS 11

INDÍGENAS 10

MEIO AMBIENTE –Pantanal, polí�cas para meio 
ambiente e outras questões.

DIREITOS HUMANOS: SAÚDE, POP RUA, LGBTQIA + 
CULTURA - AUXÍLIO EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO 

A PANDEMIA, POPULAÇÃO NEGRA, POVOS 
TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, MEIO 

AMBIENTE, ECONOMIA DE FRANCISCO

26

QUESTÃO AGRÁRIA (EMPAER, AGRICULTURA 
FAMILIAR, QUESTÃO FUNDIÁRIA) 03

JORNALISTAS ENTREVISTAS

PANTANAL - POVOS INDÍGENAS -EDUCAÇÃO
10

Lives
Acolhendo Demandas

Lives e Plenárias Realizadas
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A
o longo desses meses em que a pande-
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brasileiras a adotarem o distancia-

mento social como medida para contenção 
do ritmo de propagação do 
vírus, a deputada Rosa Neide 
promoveu sua atuação parla-
mentar e contato com a popu-
lação, também pelas redes 
sociais. 

O novo coronavírus não parou 
o mandato. Muito pelo contrá-
rio, fez com que a deputada 
trabalhasse mais e mais. 
Professora Rosa Neide partici-
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transmitidas em suas páginas 
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de reuniões virtuais. Ao todo a 
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dezenas de reuniões virtuais.

Nesses encontros online, 
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uma economia mais solidária 
c o m o  p r o p õ e  o  P a p a 
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mobilização para aprovação do novo Fundeb; 
políticas públicas em prol da População em 
Situação de Rua; garantia de direitos e respe-
ito à população LGBTQI+; respeito à liberda-
de religiosa;  direitos humanos; luta pela 
educação pública; entre outros.
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Emendas
Rosa Neide destina R$ 35,2 milhões 

em emendas para investimentos
 em Mato Grosso

Deputada Rosa Neide em conjunto com a 
bancada federal destinaram R$ 61 milhões

para a Saúde de MT
Recursos de emenda ao OGU 2020 foram depositados 

na conta do governo do Estado
 bancada de Mato Grosso no Congresso 

ANacional conseguiu a liberação junto ao 
governo federal de R$ 61 milhões, para 

investimento na saúde pública do Estado, em 2020. 
O recurso foi depositado na conta do governo mato-
grossense no dia 24 de junho. Desta totalidade de 
recursos, a deputada Professora Rosa Neide (PT) foi 
responsável pela indicação de R$ 10.435.691,00.

Em parceria com os três senadores e outros sete 
deputados federais, a petista trabalhou pela aloca-
ção de toda à verba e pelo depósito na conta do 
Estado. 

Parte dos recursos são para investimento no custeio 
e melhoria da alta complexidade de quatro unida-
des hospitalares. São elas: Hospitais de Câncer, 
Santa Helena e Geral em Cuiabá; e Hospital São 
Luís, em Cáceres. O restante da verba será aplicada 
pela Saúde Estadual na melhoria do atendimento 
do Sistema Único de Saúde (SUS), em Mato Grosso.

Para Rosa Neide “investir no Sistema Único de 
Saúde (SUS) é fundamental, sobretudo neste ano de 
pandemia de Covid-19”, afirmou. 
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A deputada federal Professora Rosa Neide 
(PT) destinou R$ 35.201.808,60, em 
emendas parlamentares para Mato 

Grosso, no ano de 2020. 

Os recursos beneficiaram 103 municípios 
com investimentos em: melhoria na infraestrutu-

ra de escolas e compra de equipamentos; 
aquisição de ônibus escolares; pavimen-

tação asfáltica urbana; compra de 
maquinários para prefeituras; 
aquisição de veículos para transporte 
de pacientes; compra de equipamen-
tos hospitalares e manutenção do 
custeio das unidades municipais de 
saúde; reforma e construção de 
centros multioso e de convivência de 
idosos; aquisição de patrulhas 
mecanizadas e  sementes para 
assentamentos da reforma agrária e 
comunidades indígenas; melhoria do 
abastecimento de água em comuni-

dades rurais; fortalecimento da 
pesquisa científica em Universidades; 

fortalecimento da economia solidária, do setor 
cultural e artístico; entre outras ações.

Rosa Neide destaca que seu mandato está à 
serviço dos mato-grossenses e das mato-
grossenses. “Cada reivindicação que recebo de 
prefeitos (as), vereadores (as), da militância do 
PT, de sindicalistas, militantes de movimentos 
sociais, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e 
urbanos e de populares encaminho para atendi-
mento. Nossas emendas e gestão política em 
Brasília visam atender as demandas concretas do 
nosso povo”, afirmou.
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Água Boa
Alto Boa Vista
Alta Floresta
Alto Paraguai
Alto Taquari
Apiacás
Arenápolis
Aripuanã
Barão de Melgaço
Barra do Bugres
Barra do Garças
Bom Jesus do Araguaia
Brasnorte
Cáceres
Campinápolis
Campo Novo do Parecis
Campo Verde
Canabrava do Norte
Canarana
Carlinda
Castanheira
Chapada dos Guimarães
Cláudia
Colíder
Colniza
Comodoro
Confresa
Conquista D´Oeste
Cotriguaçú
Cuiabá
Diaman�no
Feliz Natal
Gaúcha do Norte
General Carneiro
Guarantã do Norte
Ipiranga do Norte
Itanhanga
Jaciara
Jangada
Jauru
Juara
Juína
Juruena
Juscimeira
Lucas do Rio Verde
Luciara
Matupá
Mirassol D´Oeste
Nobres
Nortelândia
Nossa Senhora do Livramento
Nova Bandeirantes

Nova Brasilândia
Nova Canaã do Norte
Nova Guarita
Nova Lacerda
Nova Marilândia
Nova Monte Verde
Nova Nazaré
Nova Olímpia
Nova Santa Helena
Novo Horizonte do Norte
Novo Mundo
Novo Santo Antônio
Parana�nga
Peixoto de Azevedo
Poconé
Porto Alegre do Norte
Porto Esperidião
Porto dos Gaúchos
Porto Estrela
Poxoréu
Primavera do Leste
Querência
Reserva do Cabaçal
Ribeirão Cascalheira
Rondolândia
Rondonópolis
Rosário Oeste
Sapezal
Salto do Céu
Santo Antônio do Leste
Santo Antônio de Leverger
Santa Rita do Trivelato
Santa Terezinha
Santo Afonso
São Félix do Araguaia
São José do Rio Claro
São José dos Quatro Marcos
São Pedro da Cipa
Serra Nova Dourada
Sorriso
Tabaporã
Tangará da Serra
Tapurah
Terra Nova do Norte
Torixoréu
União do Sul
Vale de São Domingos
Várzea Grande
Vera
Vila Bela da San�ssima Trindade
Vila Rica

Municípios Contemplados Eleições 2020
Confira abaixo os municípios beneficiados com recursos de emendas parlamentares 

da deputada federal Professora Rosa Neide (PT), no ano de 2020 Eleitos e eleitas pelo PT em Mato Grosso 
O Partido dos Trabalhadores elegeu 20 vereadores, 03 vice-
prefeitos e 01 prefeito nas eleições municipais de 2020. Dos 
eleitos para as Câmaras Municipais, sete são mulheres. Dos 
vices, duas são mulheres. Castanheira, que é governada pela 
prefeita Mabel Milanezi (PT) há dois mandatos consecutivos, 
continuará sendo gerida pelo partido. Juninho do PT foi eleito 

para administrar o município nos próximos quatro anos. 
Professora Rosa Neide parabeniza as eleitas e eleitos, deseja 

sucesso nos mandatos e deixa seu mandato à disposição para 
trabalhar projetos comuns em benefício dos munícipes.

Feliz com mais 
mulheres ocupando

 os espaços de poder � !�

Juntas somos mais fortes�� .�

Vamos à luta�!�

Francisca Ilmarli � 
Alta Floresta

Soenil 
Poconé

Isabel Fernandes
Ribeirão Cascalheira 

Maria José � 
Cáceres

Joana D´Arc � 
Juruena

Graciele �
Sinop

Merciane
Castanheira

Lucimeire � 
Confresa

Edna Sampaio
Cuiabá

Vereadora Vereadora Vereadora Vereadora Vereadora Vereadora Vereadora Vice prefeitaVice prefeita
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