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Essa publicação tem por objetivo fazer um 
balanço das ações do terceiro ano do nosso 
mandato parlamentar. Nosso mandato está 

pautado nos compromissos que assumimos com a 
população de Mato Grosso na campanha eleitoral 
de 2018, quando obtivemos 51.015 votos de confi-
ança.

Mais uma vez 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, cultura,  empodera-
mento 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 
vidas 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 2021, embates duros na 
Câmara, em defesa da vida e dos direitos de nosso povo. 

A pandemia de Covid-19 cujo primeiro registro no Brasil ocorreu em fevereiro de 2020 já provocou 
mais de 620 mil mortes de brasileiros e brasileiras. Em Mato Grosso, até o momento 14.086 falece-
ram vítimas da doença.

É muito triste saber que a maior parte das vítimas da Covid-19 vieram a óbito, porque o governo 
Bolsonaro atrasou a compra de vacinas. Europa e Estados Unidos, e vários países do mundo compra-
ram vacinas antecipadamente, por isso saíram na frente na vacinação. Enquanto o governo brasileiro 
trabalhava a favor do vírus, incentivando aglomerações e produzindo cloroquina, que é comprovada-
mente ineficaz no combate à Covid-19.

Os crimes cometidos pelo presidente da República e seus auxiliares na gestão da pandemia foram 
comprovados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado. As mais de 620 mil famílias 
enlutadas não podem ficar sem justiça. A maior perda de vidas humanas da história do Brasil não 
pode ficar impune. Os responsáveis por essa tragédia humanitária precisam pagar.

Na área ambiental, o desmonte das estruturas e das políticas de proteção à natureza continuaram em 
2021, assim como vem acontecendo desde 2019. Os sinais invertidos lançados pelo governo incenti-
varam desmatadores e criminosos ambientais a agirem cada vez com mais furor. Como coordenado-
ra da Comissão Externa destinada a acompanhar e promover estratégia nacional para enfrentar as 
queimadas em biomas brasileiros liderei em 2021 dezenas de audiências de escuta da população e 
autoridades, visando a aprovação de legislação voltada à proteção dos biomas brasileiros, bem como 
efetuei em nome do colegiado, cobranças aos governos federal e estadual, por ações preventivas para 
prevenção de incêndios.

Na área econômica, o País segue de mal a pior. As políticas ultraliberais aplicadas por Bolsonaro e 
Paulo Guedes nos últimos três anos, aprofundaram o raquitismo da Economia e o rombo nas contas 
públicas. Mais de 13 milhões de brasileiros e brasileiras estão desempregados. Desde a derrubada 
ilegal da presidenta Dilma em 2016, o salário mínimo não teve mais aumento, o corte nos programas 
sociais avançou a olhos vistos e o resultado de todo esse descaso para com o povo foi a volta da fome, 
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da extrema pobreza, da miséria e da inflação. As classes médias estão cada vez mais empobrecidas, 
com seu poder de compra corroído. Por outro lado, uma pequena minoria de privilegiados voltou a 
acumular riqueza como nunca e continua cada vez mais milionária.

Tenho lutado na Câmara junto ao meu partido e com as bancadas de Oposição, contra o desmonte do 
Estado Brasileiro, contra a extinção das políticas públicas, contra o entreguismo das riquezas 
nacionais e contra o fim dos direitos conquistados ao longo de décadas pela nossa população. 

Tivemos derrotas dolorosas como a aprovação no Congresso das privatizações da Eletrobrás e dos 
Correios e da autonomia do Banco Central. Porém, com muita luta dos trabalhadores e trabalhado-
ras conseguimos barrar a votação da famigerada Reforma Administrativa (PEC 32/2020).

Em Mato Grosso sigo firme ao lado dos lutadores e lutadoras do povo. Ao lado dos Movimentos 
Sociais do campo e da cidade, ao lado do Movimento Sindical e Estudantil, sobretudo, ao lado 
daqueles e daquelas que sonham e lutam pela construção de um Estado e um País melhor para todos, 
todas e todes, com justiça, oportunidades de educação pública, saúde pública, trabalho, renda, 
igualdade de oportunidades, respeito às diferenças, cultura, paz, vida plena, harmonia e felicidade.

Seguiremos sempre em luta.

Luta pela vida!

Luta para que todos e todas tomem vacina!

Luta em defesa dos interesses de Mato Grosso e do Brasil!

Nesta Revista você poderá conferir as principais ações de nosso mandato ao longo de 2021.

Trabalhamos muito e trabalharemos muito mais!

Professora Rosa Neide
Deputada Federal (PT-MT)
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Rosa Neide é eleita melhor 
parlamentar de MT em todas 

as categorias do Prêmio 
Congresso em Foco 2021

Enquanto colegas apresentaram 3 propostas, ela apresentou 139

Única representante mulher de MT, 
Rosa Neide é a deputada mais ativa 

em 2021

Professora Rosa Neide é destaque 
nacional na defesa das mulheres

Deputada assume a 
vice-liderança do PT na Câmara 

e da Minoria no Congresso

Parlamentar já apresentou 15 propostas sobre direitos das mulheres.
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 deputada federal Professora Rosa Neide (PT) foi eleita a melhor parlamentar 

Ade Mato Grosso em todas as categorias do Prêmio Congresso em Foco 2021. O 
anúncio foi feito em 21 de outubro, em cerimônia realizada em Brasília. Rosa 

Neide também foi escolhida pelo júri especializado entre os cinco melhores parla-
mentares do Brasil, que mais defendem a educação.

Professora Rosa Neide foi a única parlamentar da bancada mato-grossense a concor-
rer em todas as categorias do Prêmio: Melhores na Câmara, Clima e Sustentabilidade, 
Defesa da Educação e Mulheres na Política. A votação popular ocorreu pela internet 
ao longo do mês de setembro. Ao todo, a deputada obteve 11.041 votos.

Nas categorias que tinham mato-grossenses na disputa: Melhores na Câmara, Clima 
e Sustentabilidade e Defesa da Educação, a deputada Rosa Neide ficou em primeiro 
lugar, em cada uma delas.

 deputada Professora Rosa Neide foi escolhida por seus companheiros e 

Acompanheiras de bancada, como vice-líder do PT na Câmara e como vice-líder 
da Minoria no Congresso Nacional. A escolha ocorreu em 16 de março. Coube 

à parlamentar liderar a bancada de 57 deputados e deputadas do partido, na ausência 
do líder, deputado Bohn Gass (PT-RS).

ntre os parlamentares de Mato Grosso na ECâmara dos Deputados, Professora Rosa 
Neide (PT), única mulher eleita pelo estado, 

foi a parlamentar mais ativa em 2021.

Segundo dados levantados por um site de notícias 
de Cuiabá, no portal da Câmara, e divulgados em 
14 de maio, a parlamentar havia apresentado 
(entre janeiro e maio) 138 propostas legislativas, 
enquanto alguns de seus colegas de Mato Grosso 
apresentaram apenas três.

 deputada Professora Rosa Neide (PT) é destaque nacional como uma das parlamentares que mais 

Aatua na proteção dos direitos das mulheres. Conforme levantamento da plataforma Elas no 
Congresso, e divulgado em 07 de maio, a parlamentar está em 11º lugar no ranking.

Conforme o levantamento, Rosa Neide apresentou 15 propostas sobre direitos das mulheres.
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Tribunal de Contas de MT aprova
 resolução defendida pela deputada

Aprovada emenda de Rosa Neide 
que garante 70% do Fundeb para

 pagamento de salários dos 
profissionais da educação  

 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) aprovou em 14 de 

Odezembro, Resolução de Consulta que permite a municípios e Estado a 
concessão de abono, reajuste, progressão de carreira, entre outros, aos 

educadores, para garantir que seja aplicado no mínimo 70% do Fundeb no pagamen-
to dos salários dos profissionais da educação.

“Com essa decisão os prefeitos e prefeitas de Mato Grosso poderão promover reajus-
tes, abonos e progressões de modo a cumprirem com a determinação do novo 
Fundeb”, comemorou Rosa Neide.

 deputada Rosa Neide (PT) conseguiu a aprovação em 09 de dezembro, na 

ACâmara, de emenda que garante a aplicação de no mínimo 70% dos recursos 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), 

para pagamento de salário dos profissionais da educação. A emenda foi aprovada na 
votação do Projeto de Lei (PL 3418/2021), que assegurou nova regulamentação do 
Fundeb. 

A emenda estabelece que 'para atingir o mínimo de 70% (setenta por cento) dos 
recursos do Fundeb, Estados e municípios poderão conceder reajuste salarial sob a 
forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial'.

A proposta de emenda foi construída a partir de reuniões e do diálogo com conselhei-
ros de Tribunais de Contas, articuladas pela deputada e outros parlamentares.

rofessora Rosa Neide apresentou o PLP 216 na Câmara, em 12 de setembro de 2019. Desde a Papresentação da Proposta até a aprovação na Comissão de Educação, a deputada debateu a 
matéria com dezenas de entidades nacionais da educação, educadores e estudantes.

Em 2021, a parlamentar realizou quatro grandes debates/audiências sobre o SNE. O primeiro ocorreu 
em 03 de maio, no Núcleo de Educação e Cultura do PT no Congresso. O segundo debate ocorreu em 21 de 
maio na Comissão de Educação. E o terceiro ocorreu em 17 de junho, na Frente Parlamentar Mista da 
Educação (FPME). Por fim, em 27 de outubro, Rosa Neide participou da apresentação do relatório do 
deputado Idilvan Alencar (PDT-CE). Idilvan foi o relator do PLP da deputada, na Comissão de Educação.

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACÃO

Comissão de Educação aprova Projeto de 
Rosa Neide que institui o Sistema Nacional

 de Educação 

Luta pela aprovação do SNE

 Comissão de Educação da Câmara 

Aaprovou em 07 de dezembro, o Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 216/2019, de 

autoria da deputada federal Professora Rosa 
Neide (PT), que institui o Sistema Nacional de 
Educação (SNE). O PLP foi relatado no colegiado 
pelo deputado Idilvan Alencar (PDT-CE). A 
matéria seguiu para a Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). Contudo, a deputada pediu 
urgência para que o texto seja votado diretamen-
te no plenário.

Professora Rosa Neide destacou que a matéria visa 
regulamentar o artigo 23, parágrafo único e os artigos 
211 e 214 da Constituição Federal, que versam sobre a 
organização da educação no País.

A deputada explicou que o SNE tem por objetivo 
“estabelecer um padrão nacional para a educação 
brasileira, fixando normas comuns de cooperação 
entre os entes: União, Estados, municípios e Distrito 
Federal, em regime de colaboração, para a oferta de 
ensino de qualidade em todas as escolas do País”.

Seminário Nacional “Atualidades 
e pespectivas para além da pandemia”

O
 Núcleo de Educação da Bancada do PT no 
Congresso Nacional promoveu nos dias 09 e 10 de 
setembro, o Seminário virtual Nacional “Atualida-

des e perspectivas para além da pandemia”. O evento foi 
coordenado pela deputada Rosa Neide (PT) e contou com 
03 mesas de debates, que reuniu autoridades, pesquisado-
res, profissionais da educação, estuantes e sociedade civil.
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Rosa Neide pede ao presidente do Congresso
 Nacional devolução da MP que destrói 

o ProUni  

Câmara aprova substitutivo da deputada 
que obriga poder público a identificar

 demanda por vagas em creches

Com voto contrário de Rosa Neide, 
Câmara aprova PL de retorno as aulas 
sem vacina. Projeto foi engavetado no 

Senado

 deputada Rosa Neide (PT) apresentou em 09 de dezembro, ofício ao presidente do 

ACongresso Nacional, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pedindo a imediata devolução ao governo 
da Medida Provisória (MP 1.075/2021), que destrói o Programa Universidade para Todos 

(ProUni).

De acordo com a deputada, a MP “não atende aos requisitos formais e materiais de constitucionali-
dade necessários à sua continuidade e validade jurídica”. A MP de Bolsonaro destrói o ProUni ao 
abrir a possibilidade de oferta de bolsas a estudantes de escolas privadas. A Medida também acaba 
com as bolsas integrais do programa.

 Câmara dos Deputados aprovou em 24 de 

Aagosto, substitutivo da deputada Rosa 
Neide ao Projeto de Lei 2228/20, que 

determina aos estados, ao Distrito Federal e aos 

esde o primeiro dia de janeiro de 2021, a deputada federal Professora Rosa Neide trabalhou para Dque os estudantes brasileiros e mato-grossenses pudessem ter acesso ao ensino remoto, apesar 
do necessário fechamento presencial das escolas. O objetivo era garantir que, os estudantes não 

ficassem sem aulas. 

A deputada também trabalhou fortemente contra o retorno presencial às aulas, sem que todos/as os 
profissionais da educação estivessem vacinados e vacinadas.

 deputada Rosa Neide (PT) participou no dia 14 de janeiro de reunião na Secretaria de Estado de 

AEducação (Seduc-MT), em Cuiabá, onde defendeu que o retorno às salas de aula ocorresse somen-
te após a vacinação contra a Covid-19. Também ressaltou que os profissionais da educação 

precisavam ter prioridade na imunização. Na ocasião, os cerca de 380 mil estudantes do ensino básico de 
Mato Grosso estavam sem aulas presenciais. As escolas haviam suspendido as atividades em março de 
2020.

PROUNI

CORTES NA EDUCAÇÃO
Lei Orçamentária 2021 – Educação é o 
principal alvo da tesoura presidencial Em reunião na Seduc-MT, deputada 

se coloca contra retomada das 
aulas presenciais

EDUCAÇÃO NA PANDEMIA 

 presidente da República Jair Bolsonaro 

Os a n c i o n o u  e m  2 2  d e  a b r i l  a  L e i 
Orçamentária Anual (LOA) de 2021, com 

cortes profundos em diversas áreas, especialmente 
a educação, o principal alvo da tesoura presidencial.

Bolsonaro vetou R$ 19,767 bilhões da LOA 2021. 
Esse valor foi cancelado definitivamente. Por sua 
vez, o presidente bloqueou R$ 9,3 bilhões em 
despesas discricionárias.

 Câmara dos Deputados aprovou em 21 de 

Aabril o PL 5595/2020 que determinava o 
retorno das aulas presenciais sem que os 

profissionais da Educação estivessem vacinados 
contra a Covid-19. Rosa Neide e toda bancada do 

O maior bloqueio foi no Ministério da Educação 
(R$ 2,7 bilhões). O Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) teve o sexto maior 
bloqueio (R$ 372 milhões).

A deputada criticou os cortes, durante audiência 
na Comissão de Educação, realizada em 04 de 
junho. “Em ano de pandemia, em que mais 
precisamos de recursos para ciência, tecnologia e 
educação vemos mais cortes”, criticou.

PT votaram contra. A deputada liderou a luta no 
Senado para que o PL não fosse votado. Após 
diversas reuniões com os senadores e articulação 
junto às entidades nacionais da educação, o PL foi 
engavetado no Senado.

PL DAS CRECHES – APROVADO 

municípios a realização anual de levantamento de 
demanda da educação infantil, para crianças de 
zero a 3 anos de idade. O texto aprovado foi 
enviado ao Senado.

De acordo com o projeto os entes federados 
poderão criar, com o apoio da União, mecanismos 
para realizar a busca ativa de crianças dessa idade 
fora da escola, divulgando o levantamento, os 
métodos utilizados e os prazos de sua realização.

Após o conhecimento da demanda não atendida 
por vaga em creche na educação infantil para essa 
faixa etária, os municípios e o DF realizarão o 
planejamento da expansão da oferta de vagas por 
meio de cooperação federativa.
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 deputada Professora Rosa Neide (PT) se 

Areuniu em 23 de agosto, em Cuiabá, com o 
reitor da UFMT, Evandro Soares, com a 

vice-reitora, Rosaline Lunardi e com os pró-
reitores de Administração, Adriano Aparecido de 
Oliveira e de Planejamento, Roberto Perillo 
Barbosa da Silva. Ela reafirmou a luta pela 
recomposição do orçamento da Universidade.

 deputada Rosa Neide (PT) se reuniu em 11 

Ade fevereiro, com o reitor do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso (IFMT), Willian de Paula, o reitor 
eleito, Júlio Cesar Santos, diretores de campi e dos 
campi avançados. 

A parlamentar destacou que os deputados e 
senadores assumiram um compromisso em 2019 
de repassar, a cada ano, R$ 10 milhões de emendas 
coletivas para a Instituição. “Vamos lutar para que 
a bancada cumpra com esses repasses”, afirmou 
Rosa Neide.

m 2021, Professora Rosa Neide trabalhou em forte parceria com as Universidades Públicas mato-Egrossenses: Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal de 
Rondonópolis (UFR) e Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), além do Instituto 

Federal de Mato Grosso (IFMT).

ENSINO SUPERIOR

Deputada se reúne com reitor 
e soma à luta pela recuperação dos 

recursos de custeio da UFMT 

Emendas parlamentares coletivas ao IFMT 

Rosa Neide apresente PLs que autorizam 
a criação da Universidade Federal do 

Nortão de MT e da Universidade Federal 
do Araguaia

Rosa Neide apresenta propostas para
 reitores das Instituições Públicas de 

Ensino Superior de MT 

R$ 1,5 milhão para reforma do campus 
da UNEMAT de Cáceres

Mais investimentos – UNEMAT de Alta Floresta

rofessora Rosa Neide (PT) protocolou em 23 de setembro, na Câmara, o Projeto de Lei (PL) P3288/2021, que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Nortão de Mato 
Grosso, com sede em Sinop. No mesmo dia ela apresentou o PL 3287/2021, que autoriza a criação 

da Universidade Federal do Araguaia, com sede em Barra do Garças.

 deputada federal Rosa Neide (PT) apresen-

Atou em 19 de agosto proposições de melho-
ria para a educação básica pública de Mato 

Grosso, aos três reitores de Universidades 
Públicas do Estado.

A parlamentar propôs, que as Instituições pensem 
a elaboração de um projeto comum, visando 
trabalho conjunto entre ensino superior e ensino 
básico para melhoria da qualidade da educação 
ofertada a crianças, jovens, adolescentes e adultos, 
principalmente nesse período de pandemia.

 deputada se reuniu em 06 de julho com o 

Agovernador Mauro Mendes (DEM) e o 
reitor da UNEMAT, Rodrigo Zanin e 

anunciou a destinação de emenda de R$ 1,5 
milhão, para investimentos na reforma do campus 
de Cáceres. Os recursos serão aplicados na refor-
ma do prédio da Unidade Cavalhada (centro da 
c i d a d e )  e  e m  m e l h o r i a s  p a r a  a  C i d a d e 
Universitária. O governo do Estado também 
aplicará verbas na obra.

rofessora Rosa Neide (PT) e o deputado Pestadual Valdir Barranco (PT) receberam 
em 18 de outubro, em Cuiabá, a coordena-

dora do campus de Alta Floresta da Universidade 
do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Ivone 
Vieira da Silva e a professora da Instituição, 
Clades Zimmermann. Elas solicitaram investi-
mentos para construção de ginásio poliesportivo. 

Atendendo à solicitação, Professora Rosa Neide 
(PT) destinou R$ 600 mil para apoiar a constru-
ção do ginásio poliesportivo da UNEMAT de Alta 
Floresta.
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Deputada Rosa Neide visita IFMT em 
Diamantino e anuncia investimentos

Professora Rosa Neide abraça a causa 
do IFMT

112 anos do IFMT, campus Octayde 
em Cuiabá

Cotas no Ensino Superior 

rofessora Rosa Neide (PT) visitou em 28 de janeiro, Po campus avançado do IFMT, em Diamantino. No 
local a parlamentar se reuniu com o então reitor da 

Instituição, Willian de Paula, com o diretor do campus, 
Leandro Curvo e com o prefeito, Dr. Manoel Loureiro 
(MDB). Eles dialogaram sobre melhorias para o IFMT e a 
deputada anunciou R$ 500 mil em emenda para melhori-
as na infraestrutura do local.

Novo Reitor – Em 19 de abril a deputada participou da 
posse do novo reitor do IFMT, Júlio Cesár Santos, que foi 
eleito em 04 de dezembro de 2020. Em 07 de maio, ela 
participou do lançamento do Plano dos primeiros 100 
dias da gestão do reitor Júlio.

 deputada Rosa Neide se reuniu em 2021 

Avárias vezes com o reitor do Instituto 
Federal de Mato Grosso (IFMT), Julio 

César Santos e com os diretores de campi. Nas 
reuniões online e presenciais, a deputada dialogou 
sobre investimentos no Instituto. 

Rosa Neide destinou R$ 2 milhões em 2021, para 
investimentos na infraestrutura das unidades do 
IFMT em todo Estado. Foram contemplados os 
campi de Cuiabá (Octayde Jorge da Silva), 
Guarantã do Norte, Diamantino, Confresa e 
Tangará da Serra. Para 2022, a deputada destinou 
mais de R$ 2 milhões. Somente para a construção 
do prédio do IFMT de Sinop, a parlamentar 
encaminhou R$ 1 milhão. Outras unidades 
também serão contempladas com mais recursos.

m 2021, a deputada Professora Rosa ENeide se reuniu constantemente com a 
direção do Sindicato dos Trabalha-

dores no Ensino Público de Mato Grosso 
(Sintep-MT), e com profissionais da educação 
do Estado. Rosa Neide é filiada ao Sintep e foi 
vice-presidenta da Associação Mato-
grossense de Professores (AMPE), entidade 
precursora do Sindicato.

 deputada Professora Rosa 

ANeide (PT) participou em 
2 3  d e  s e t e m b r o ,  d a 

cerimônia de comemoração dos 
112 anos do Instituto Federal de 
Mato Grosso (IFMT), campus 
Octayde Jorge da Silva, no centro 
de Cuiabá.

deputada Professora Rosa Neide assinou como coautora o Projeto de Lei (PL 3422/2021), que 

Aprorroga por 50 anos o prazo de vigência da Lei de Cotas para ingresso nas universidades. 
Atualmente as cotas (Lei 12.711/2012) valem até 2022. O PL foi protocolado na Câmara, em 04 de 

outubro.

DIÁLOGO CONSTANTE COM O SINTEP-MT

AUDIÊNCIAS
urante as audiências na Comissão de 

DEducação, Professora Rosa Neide criticou 
o governo pelo não cumprimento do Plano 

Nacional de Educação (PNE). Em sessão do 
colegiado no dia 05 de julho, a parlamentar 
destacou que em plena pandemia, o PNE segue 
engavetado pelo governo.

A deputada também defendeu em 23 de julho, a 
aprovação do PL 3817/2020, que institui o piso 
salarial profissional nacional do secretário escolar. 
De autoria do deputado Eduardo Bismarck (PDT-
CE), a matéria foi relatada na Comissão pelo 
deputado Idilvan Alencar (PDT-CE). O texto foi 

aprovado.

Fundeb - Em audiência pública na Comissão, 
em 13 de agosto, o gestor do Observatório de 
I n f o r m a ç õ e s  M u n i c i p a i s ,  F r a n ç o i s  d e 
Bremaeker, destacou que o Fundeb teria como 
arrecadar R$ 33 bilhões a mais por ano se os 
municípios explorassem o seu potencial de 
arrecadação com ISS,  ITBI (Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis), IPTU e ITR 
(Imposto sobre a propriedade territorial rural). A 
audiência foi requerida pela deputada Rosa 
Neide (PT), que coordena a subcomissão de 
financiamento.

 Conferência Nacional Popular de Educação (Conape) 2022 foi lançada oficialmente no dia 09 de 

Aabril, em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara. O evento atendeu ao 
Requerimento 02/2021 de autoria da deputada Professora Rosa Neide (PT), que foi subscrito por 

outros 39 parlamentares.

Etapas municipais e regionais – Em 09 de agosto, a deputada Rosa Neide participou da etapa 
regional da CONAPE, Baixada Cuiabana

Em 12 de agosto, a deputada participou da Conferência Municipal Popular de Educação (COMPE) de 
Rondonópolis.

Por sua vez, em 14 de setembro Rosa Neide participou da CONAPE da região Noroeste de Mato Grosso.

CONAPE 

Deputada Professora Rosa Neide participa da 

Conape da região Noroeste de MT Professora Rosa Neide participa de 

conferên cia livre da Conape regional 

Baixada Cuiabana
Professora Rosa Neide participa da 

Conferência Municipal Popular de Educação 

de Rondonópolis

Foto: Julio César dos Santos
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Deputada coordenou Grupo de Trabalho do 
Congresso que acompanhou realização do ENEM 2021  

Pls e Requerimentos aprovados

Senado aprova Projeto de Rosa Neide 
que destina R$ 3,5 bilhões para acesso 

gratuito de estudantes à internet

 Senado Federal aprovou em 24 de feverei-

Oro o Projeto de Lei (PL) 3477/2020, da 
deputada federal Professora Rosa Neide 

(PT), que estabelece repasse de R$ 3,5 bilhões da 
União para Estados, Distrito Federal e municípios 
investirem no acesso à internet e compra de 
equipamentos para alunos e professores das redes 
públicas de ensino terem acesso a aulas remotas, 
devido à pandemia de Covid-19.

Câmara - A Câmara dos Deputados havia aprova-
do o PL em 18 de dezembro de 2020.

Comissão de Educação – Em 17 de março a 
Comissão de Educação da Câmara aprovou Moção 
de Apoio, pela sanção do PL 3477/2020.

Veto – O presidente Jair Bolsonaro vetou integral-
mente o PL 3477, no dia 19 de março. Na ocasião, 
Rosa Neide destacou que lutaria para derrubar o 
veto no plenário do Congresso.

Vitória dos estudantes – Em sessão no dia 
primeiro de junho, o Congresso Nacional derrubou 
o veto de Bolsonaro. O PL 3477 foi a sanção em 10 
de junho tornando-se a lei 14.172 de 10 de junho de 
2021, a chamada Lei da Conectividade.

Luta pelo cumprimento da lei - Desde que a lei 
da conectividade foi sancionada, a deputada Rosa 
Neide luta para que o governo a cumpra. Em 
audiências na Comissão de Educação, em 12 de 
abril e 09 de junho, a deputada cobrou o 
ministro da Educação, Milton Ribeiro, o 
repasse dos recursos aos Estados e municípios.

A deputada sugeriu a Ribeiro, o remanejamento de 

 deputada Professora Rosa Neide (PT-MT) coordenou o Grupo de Trabalho (GT) da Câmara que 

Aacompanhou a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2021, realiza-
das em 21 e 28 de novembro. 

O GT também investigou o pedido de exoneração de 37 servidores do Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsáveis pelo ENEM. Os servidores denunciaram interferên-
cia indevida do governo na elaboração da prova.

PL 4628/2019 - Autor Expedito Neto (PSD-RO). Relatora Professora Rosa Neide (PT-MT)  
Dispõe que os estabelecimentos de educação básica disponibilizem em espaço visível o telefone, email e 
endereço do Conselho Tutelar.

O Substitutivo de Rosa Neide ao PL, aprovado em 07 de abril no colegiado, obriga Escolas a notificarem 
casos de violência contra crianças e adolescentes ao Conselho Tutelar.

PL 270/2020 - Autora Rejane Dias (PT-PI). Relatora Professora Rosa Neide (PT-MT) 
Dispõe sobre a notificação de ocorrências de violência, em especial quando referentes à automutilação e 
ao suicídio, por parte de estabelecimentos escolares aos Conselhos Tutelares.

PL 5771/2019 -  Autor Afonso Motta (PDT-RS). Relatora Professora Rosa Neide (PT-MT) 
Altera a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para modificar requisito para contratação de professores 
temporários.

Relatório da deputada ao PL foi aprovado em 19 de maio. O texto estabelece que professores afastados 
por 21 dias para tratamento de saúde poderão contar com substitutos.

PL 2228 -  Autor Pedro Cunha Lima (PSDB-PB). Relatora Professora Rosa Neide (PT-MT) 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de mecanismos de levantamento e divulgação da demanda por 
vagas no atendimento à Educação Infantil de 0 (zero) a 3 (três) anos. A votação ocorreu em 26 de maio.

REQ 80/2021 - Requer a convocação do Sr. FÁBIO FARIA, Ministro de Estado das Comunicações, para 
prestar esclarecimentos sobre Internet 5G na Educação no Brasil.

REQ 1/2021 - Pede a realização de audiência para debater o Retorno Seguro às aulas, a vacinação dos 
profissionais da educação e os riscos para professores, professoras e estudantes na pandemia.

REQ 2/2021 - Solicita a realização de audiência, com o Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), 
agraciado pelo Prêmio Darcy Ribeiro 2019, para o lançamento da Conferência Nacional Popular de 
Educação (Conape 2022).

REQ 3/2021 - Pede a realização de Ciclo de Audiências Públicas para debater a instituição do Sistema 
Nacional de Educação (SNE) e a regulamentação da cooperação federativa entre União, Distrito Federal, 
Estados e municípios.

rofessora Rosa Neide é membro titular da Comissão de Educação da Câmara. Além da participa-Pção efetiva nas audiências, a deputada conseguiu aprovar no colegiado Projetos de sua autoria e   
relatoria.

LEI DA CONECTIVIDADE EDUCACIONAL COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

ATAQUE AO ENEM 2021 E DESMONTE DO INEP

PL 3477/2020 de autoria da deputada vai à sanção presidencial

recursos da área militar para cumprimento da lei. 

Em audiência na Comissão de Educação no dia 12 
de agosto, Professora Rosa Neide rebateu os 
argumentos apresentados pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, ao tentar 
justificar a decisão do governo Bolsonaro de 
questionar no Supremo Tribunal Federal (STF) a 
Lei 14.172/2021. 

Segundo a parlamentar, a decisão de recorrer ao 
S u p r e m o  c o m  u m a  A ç ã o  D i r e t a  d e 
Inconstitucionalidade (ADIN), mesmo depois de 
o Congresso derrubar o veto do presidente,foi a 
demonstração cabal da falta de compromisso de 
Bolsonaro com a educação pública. 

Vitória no STF - O STF determinou que o 
governo federal deve garantir o acesso à internet a 
estudantes e professores da rede básica de ensino 
público em um prazo de 90 dias. A decisão foi 
divulgada em 17 de dezembro. Com a decisão, o 
governo deve cumprir a lei da conectividade (lei 
14.172/2021).

17
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REQ  4/2021 - Solicita a realização de palestras com educadoras e educadores, especialistas, pesquisa-
dores/as, representações de entidades nacionais do campo educacional, em diversas áreas da educação, 
destinadas a aprofundar o debate de temas relevantes para a educação no país.

REQ 5/2021 - Pede a realização de audiência pública/seminário, no estado de Mato Grosso, para 
discutir a Reforma Administrativa e suas repercussões na educação e nos serviços públicos.

REQ 64/2021- Requer a aprovação de moção de apoio ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP): “O Brasil Precisa do INEP forte”.

REQ 101/2021 - Que garante realização de Audiência Pública/Seminário no estado de Mato Grosso, 
para discutir a vacinação dos profissionais da educação e os desafios na pandemia.

REQ 131/2021 - Requer a convocação do Ministro de Estado da Economia, para prestar pessoalmente 
esclarecimentos sobre a Lei 14.172, de 10 de junho de 2021, que “Dispõe sobre a garantia de acesso à 
internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da educação básica pública.”

REQ 100/2021 - Requer convocação do Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, para prestar 
pessoalmente esclarecimentos sobre a Lei 14.172, de 10 de junho de 2021, que “Dispõe sobre a garantia de 
acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da educação básica pública.” 

Requerimento de Informação RIC 1001/2021 - Requer ao Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovações, informação a respeito da indisponibilidade da Plataforma Lattes, da Plataforma Carlos 
Chagas e dos demais sistemas utilizados pelo CNPq, que ficaram semanas fora do ar prejudicando 
pesquisadores e cientistas.

REQ26/2021 - Requer a constituição de Subcomissão Permanente de Financiamento da Educação 
Básica, Valorização dos Serviços Públicos, dos Profissionais da Educação e da Escola Pública.

REQ 52/2021 - Requer a realização de Audiência Pública para discutir políticas de garantia de acesso à 
internet, equipamentos e condições básicas, com fins educacionais, aos alunos e professores da educação 
básica pública.

REQ 50/2021 - Requer a realização de Audiência Pública para discutir a PEC 45/2019, que “altera o 
Sistema Tributário Nacional e dá outras providências” e suas repercussões na educação.

REQ 166/2021 - Requer aprovação de encaminhamento de Requerimento de Informação ao Senhor 
Ministro de Estado da Educação sobre proposta de alteração das estruturas dos Institutos Federias.

REQ 200/2021 - Requer a Convocação do Ministro da Educação, Sr. Milton Ribeiro, para prestar 
esclarecimentos sobre o Enem.

REQ 2003/2021 - Requer, nos termos do art. 24, inciso X, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados a realização de diligência no INEP, com auxílio do Tribunal de Contas da União, para averi-
guar os desvios que ocorrem naquele órgão.

REQ 184/2021 - Requer a realização de audiência pública para apresentação dos dados referentes à 
pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), em parceria com o Instituto Vox 
Populi e apoio do Fundo Malala, sobre os impactos da pandemia no Ensino Médio brasileiro, em especial 
sobre o ensino remoto.

REQ 193/2021 - Requer a realização de Audiência Pública para debater a situação institucional do 
INEP e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

REQ 202/2021 - Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo (MEC) para que o Conselho Nacional 
de Educação (CNE) se posicione sobre as denúncias de desmonte do INEP e de interferência no ENEM, 
debruçando-se sobre a lisura e compatibilidade do exame com as diretrizes nacionais e suas repercussões 
sobre a organização do Ensino Médio Brasileiro.

REQ 2396/2021 - Requer a Criação de Comissão Temporária Externa, sem ônus para a Câmara dos 
Deputados, destinada a acompanhar a situação institucional do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a realização do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), entre outras ações desenvolvidas pelo órgão.

REQ 25/2021 - Requer a constituição de Subcomissão Especial sobre materiais didáticos, recursos e 
tecnologias educacionais, ensino “híbrido/remoto” e as diretrizes curriculares.

Requerimentos subscritos e aprovados
REQ 49/2021 – Autor José Ricardo (PT-AM) - Requer audiência para debater os precatórios do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(Fundef) e sua subvinculação.

REQ 47/2021 – Autor Tiago Mitraud (Novo-MG) - Requer audiências para debater o PL 
2699/2011 e seus apensados. O PL que fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e 
sua articulação com a escola média, e dá outras providências; para tratar do processo de escolha dos 
dirigentes universitários.

REQ 43/2021 – Autor Rogério Correia (PT-MG) - Requer audiência da Comissão de Educação 
com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e com o Comitê de Coordenação Nacional para 
Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, para tratar da vacinação dos profissionais da educação e 
estudantes para garantir o retorno seguro das aulas no Brasil.

REQ 41/2021 – Autora Joênia Wapichana (Rede-RR) - Requer a realização de Audiência Pública 
para tratar do Sistema Nacional de Educação e a Educação Escolar Indígena.

REQ 32/2021 - Autora Sâmia Bonfim (PSOL-SP) - Requer a convocação do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para explicar os cortes no orçamento da Educação 2021, em especial das Universidades 
Federais. 

REQ 90/2021 – Autor Idilvan Alencar (PDT-CE) - Requer a realização de Audiência Pública no 
âmbito da Comissão de Educação para debater o modelo de ensino médio integral, considerando as 
adaptações necessárias para retomada via modelo híbrido e impactos positivos do modelo para a retoma-
da da aprendizagem.

REQ 91/2021 – Autor Bacelar (Podemos-BA) - Requer realização de Audiência Pública para 
discutir a situação dos hospitais universitários administrados pela Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh).

REQ 96/2021 – Autora Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO) - Requer a realização 
de Audiência Pública como forma de participação da Comissão de Educação na Semana de Ação Mundial 
de 2021, cuja finalidade será “avaliar o 7º ano de implementação do Plano Nacional de Educação (PNE).

REQ 98/2021 – Autora Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO) - Requer a realização 
de Audiência Pública com a presença do Senhor Danilo Dupas Ribeiro, Presidente do INEP para prestar 
esclarecimentos sobre a realização do ENEM em 2021.

REQ 100/2021 -  Autor Danilo Cabral (PSB-PE) - Requer a convocação do Ministro da Educação, 
Sr. Milton Ribero, para prestar esclarecimentos sobre os impactos decorrentes do veto de R$ 2,2 bilhões e 
pelo bloqueio de R$ 2,7 bilhões do orçamento previsto para educação.

Moção de Repúdio - A Comissão de Educação da Câmara aprovou em 25 de agosto, Moção de Repúdio 
ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, em razão de suas declarações sobre alunos com deficiência. A 
Moção aprovada consta do Requerimento 144/2021 dos deputados Felipe Rigoni (PSB-ES) e Tábata 
Amaral (PDT-SP). Professora Rosa Neide (PT-MT) defendeu a aprovação.
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 deputada federal Professora Rosa Neide 

A(PT) foi eleita por unanimidade, em 22 de 
fevereiro, coordenadora do Núcleo de 

Educação da bancada do PT no Congresso 

Deputada Rosa Neide é eleita 
coordenadora do Núcleo de Educação da 

bancada do PT no Congresso

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 

Nacional. A petista coordenou o colegiado em 
2021.

Reuniões - A parlamentar promoveu 29 reuniões 
do Núcleo. Diversos temas ligados à educação, 
projetos pautados no Congresso e a pauta semanal 
da educação na Câmara e Senado foram debatidas 
todas as segundas-feiras nas reuniões.

Além dos deputados e senadores do PT, as reuniões 
do Núcleo contaram com participações regulares 
de representantes da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE), da Comissão 
de Assuntos Educacionais (CAED) do PT, da 
Confederação dos Trabalhadores na Agricultura 
(Contag), da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) e demais entidades.

Parlamentares do PT se articulam pela recomposição 

dos recursos da Educação cortados por Bolsonaro 

do Orçamento 2021
Parlamentares e entidades se mobilizam contra 

cortes nos orçamentos da Educação, Ciência e 

Tecnologia para 2021

Núcleo de Educação do PT encaminha luta pela 

recomposição do orçamento dos Institutos Federais 

e da Ciência e Tecnologia
Parlamentares do Núcleo de Educação do PT 

debatem fortalecimento do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária

PRÊMIO DARCY RIBEIRO

Indicada por Rosa Neide, Andifes é uma 
das ganhadoras do Prêmio Darcy 

Ribeiro 2021
 Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) 

Avenceu em 11 de agosto, o Prêmio Darcy Ribeiro 2021. O prêmio é concedido pela Comissão de 
Educação da Câmara. Em eleição no colegiado, a Andifes obteve 26 votos. 

A Andifes, que representa as 69 Universidades Federais do País foi indicada ao Prêmio pela deputada  
Professora Rosa Neide (PT).

Premiação - A cerimônia de outorga do prêmio ocorreu no dia 26 de outubro. O evento foi realizado na 
Câmara dos Deputados.

20 21

Bolsas de pesquisa 

Mais de 400 entidades assinam nota 
contra homeschooling 

 deputada protocolou em 10 de novem-

Abro, na mesa diretora da Câmara, o 
Projeto de Lei (PL 3970/2021), que 

institucionaliza o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e o 
Programa Residência Pedagógica (PRP), 
destinados ao aperfeiçoamento e valorização da 
formação inicial de professores e professoras 
para a educação básica.

 deputada Professora Rosa Neide articulou 

Amobilização nacional contra os Projetos de 
Lei 3179/2012 e 3262/2019, que autorizam 

a educação domiciliar (homeschooling), no Brasil. 
Rosa Neide promoveu reunião com lideranças 
nacionais da educação, com parlamentares e 
construiram uma Nota Pública assinada por 
mais de 400 entidades, contra os PLs de 
educação domiciliar. Após a pressão, os Pls não 
foram votados.

PÓS-GRADUAÇÃO

EDUCAÇÃO DOMICILIAR 
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Lei 14.164 de 10 de junho de 2021 - Autora: Professora Rosa Neide (PT-
MT) – Lei Maria da Penha vai à Escola - A deputada Rosa Neide apresentou em 
08 de março o Projeto de Lei (PL) 769/2021 que altera a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) da Educação, para reforçar o papel da escola na prevenção das violências 
contra as mulheres e criar a Semana Maria da Penha vai à Escola.

O PL foi aprovado no plenário da Câmara em 06 de maio e aprovado no Senado no dia 
18 de maio. O Projeto foi sancionado em 10 de junho, dando origem a lei 14.164.

Lei 14.149, de 05 de maio de 2021 - Autora Elcione Barbalho (MDB-PA). 
Relatora Professora Rosa Neide (PT-MT) - A Câmara aprovou em 18 de março, 
por unanimidade, o substitutivo da deputada federal Professora Rosa (PT-MT) ao 
projeto de lei (PL 6298/19), da deputada Elcione Barbalho (MDB-PA), que cria o 
Formulário Nacional de Avaliação de Risco e Proteção à Vida (FRIDA), a ser aplicado 
preferencialmente pela Polícia Civil no momento do registro da ocorrência de 
violência doméstica e familiar contra a mulher.

O PL também aprovado no Senado foi sancionado em 05 de maio.

PL 1943/2019 - garante igualdade entre homens e mulheres em propa-
gandas de afazeres domésticos - A Câmara dos Deputados aprovou em votação 
simbólica em 22 de abril, o Projeto de Lei (PL) 1943/2019, com o PL 1944/2019 que 
tramitou apensado, ambos de autoria da deputada Professora Rosa Neide (PT). O PL 
estabelece que propagandas que envolvam situações alusivas a afazeres domésticos 
devem transmitir a imagem de igualdade de direitos e deveres entre homens e 
mulheres. O projeto foi relatado na Casa, pela deputada Vanda Milani (Solidarieda-
de-AC) e após a aprovação seguiu para o Senado.

PL 827/2020 - Câmara aprova PL de Rosa Neide que proíbe despejos 
durante a pandemia de Covid-19 - O plenário da Câmara dos Deputados apro-
vou em 18 de maio, Projeto de Lei (PL) 827/2020, que suspende pelo período de 90 
(noventa) dias em razão da Pandemia de Covid-19, a execução das ordens de despejo 
de locações de imóveis residenciais e comerciais. O PL foi aprovado no Senado em 24 
de junho e na Câmara, novamente em 14 de julho.

Veto -Bolsonaro vetou o PL 827 em 04 de agosto. No dia 27 de setembro, o Congresso 
Nacional derrubou o veto do presidente. 

PL 226/2019 - Aprovado em 01 de julho prevê normas para a divulgação de núme-
ros de centrais para denúncias de violência contra a mulher (Ligue 180) e de violações 
de direitos humanos (Disque 100). Substitutivo aprovado engloba o PL 3793/2019, 
de autoria da deputada Professora Rosa Neide (PT-MT).

PL 2508/2020 - Prioriza a mulher como provedora para receber as duas cotas do 
auxílio emergencial destinado à família monoparental. Autora: deputada 
Professora Rosa Neide (PT-MT)

O PL foi aprovado na Câmara em 02 de junho de 2020 e no Senado em 09 de julho 
daquele ano. Bolsonaro vetou o Projeto em 29 de julho.

Derrubada do veto – Com articulação e luta da deputada Rosa Neide o Congresso 
derrubou o veto em 02 de junho de 2021.

PL 2112/21 - Aprovado em 08 de julho, determina a inclusão de gestantes, puérpe-
ras e lactantes no quadro de grupos prioritários da campanha de vacinação contra a 
Covid-19. O PL 1865/2021 de autoria da deputada Professora Rosa Neide (PT) 
tramitou apensado ao projeto aprovado.

PL 1540/21 - Aprovado em 04 de agosto, estabelece a Política de Bem-estar, Saúde e 
Qualidade de Vida no Trabalho e Valorização dos Profissionais da Educação. Autoria: 
Deputado Israel Barista (PV-DF). Coautoria deputada Professora Rosa Neide 
(PT-MT).

A
ti
v
id

a
d
e 

P
a
r
la

m
en

ta
r

L
ei

s
 d

e
 a

u
to

ri
a

 o
u

 r
el

a
ta

d
a

s
 p

el
a

 
d

ep
u

ta
d

a
 e

 P
ls

 a
p

ro
v

a
d

o
s

Leis de autoria ou relatadas pela 
deputada e Pls aprovados

Rosa Neide apresentou em 2021, 68 
projetos de lei (PLs) e 21 projetos de 

decreto legislativo (PDLs)

PL 770/2021 - Autora: Professora Rosa Neide (PT-MT) - Inclui alínea ao art. 482 do Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) para estabelecer a demissão por justa 
causa em casos de prática de atos de violência contra a mulher.

PL 771/2021 - Autora: Professora Rosa Neide (PT-MT) - Inclui no Código Penal, a perda de cargo, 
emprego ou função pública, aos condenados por descumprimento de decisão judicial que defere medidas 
protetivas.

PL 1651/2021 - Autora: Benedita da Silva (PT-RJ). Coautora: Professora Rosa Neide (PT-
MT) - Assegura aos beneficiários dos Programas Bolsa Família e Auxílio Emergencial 2021 período de 
carência de seis meses para pagamento das faturas de energia elétrica e dá outras providências.

PL 1734/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Inscreve o nome de Tereza de Benguela 
no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

PL 2513/2021 - Autora Gleisi Hofmann (PT-PR). Coautora: Professora Rosa Neide (PT-MT) 
Institui o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Violência Política de Gênero.

PL 2693/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezem-
bro de 2020 (Fundeb), visando valorizar a educação infantil, indígena, quilombola e dos assentamentos 
da reforma agrária na distribuição de recursos do Fundo.

PL 3039/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) -Altera a Lei nº 13.018, de 22 de julho de 
2014, que “institui a Política Nacional de Cultura Viva e dá outras providências”, para dispor sobre a 
possibilidade de habilitação das escolas públicas dos sistemas de ensino dos diferentes entes federativos 
como pontos de cultura.

PL 3079/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Altera os prazos para implementação da 
Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 (Novo Ensino Médio). O PL visa prorrogar os prazos para as 
mudanças no ensino médio, que estão previstas para terem início em janeiro de 2022.

PL 3056/2021 - Autora Rejane Dias (PT-PI). Coautoria: Deputada Professora Rosa Neide 
(PT-MT) -Proíbe o corte de Energia Elétrica durante o período de escassez hídrica às unidades consumi-
doras enquadradas na Tarifa Social de Energia Elétrica e dá outras providências. Autoria: Deputada 
Rejane Dias (PT-PI). Coautoria: Deputada Professora Rosa Neide (PT-MT)

PL 3288/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso, com sede em Sinop/MT.

PL 3287/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Araguaia, com sede em Barra do Garças/MT.

PL 3422/2021 - Autor: Valmir Assunção (PT-BA). Coautora: Professora Rosa Neide (PT-
MT) - Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Lei de Cotas e outras providências. 

PL 1374/2021 - Autor: Carlos Zarattini (PT-SP). Coautora: Professora Rosa Neide (PT-MT) 
Institui a subvenção econômica destinada a auxiliar as famílias de baixa renda na aquisição de gás liquefe-
ito de petróleo – Desconto Gás. 

PL 3416/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Dispõe sobre isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados incidente sobre os automóveis de passageiros de fabricação nacional do tipo 
veículo híbrido elétrico (hybrid electric vehicle - HEV), veículo híbrido elétrico plug-in (plug-in hybrid 
electric vehicle - PHEV), veículo elétrico a bateria (battery electric vehicle - BEV) ou veículo elétrico a 
célula de combustível (full-cell electric vehicle - FCEV).

Confira abaixo um resumo dos principais PLs e PDLs
 de autoria e coautoria da deputada
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Lei 14.164 de 10 de junho de 2021 - Autora: Professora Rosa Neide (PT-
MT) – Lei Maria da Penha vai à Escola - A deputada Rosa Neide apresentou em 
08 de março o Projeto de Lei (PL) 769/2021 que altera a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) da Educação, para reforçar o papel da escola na prevenção das violências 
contra as mulheres e criar a Semana Maria da Penha vai à Escola.

O PL foi aprovado no plenário da Câmara em 06 de maio e aprovado no Senado no dia 
18 de maio. O Projeto foi sancionado em 10 de junho, dando origem a lei 14.164.

Lei 14.149, de 05 de maio de 2021 - Autora Elcione Barbalho (MDB-PA). 
Relatora Professora Rosa Neide (PT-MT) - A Câmara aprovou em 18 de março, 
por unanimidade, o substitutivo da deputada federal Professora Rosa (PT-MT) ao 
projeto de lei (PL 6298/19), da deputada Elcione Barbalho (MDB-PA), que cria o 
Formulário Nacional de Avaliação de Risco e Proteção à Vida (FRIDA), a ser aplicado 
preferencialmente pela Polícia Civil no momento do registro da ocorrência de 
violência doméstica e familiar contra a mulher.

O PL também aprovado no Senado foi sancionado em 05 de maio.

PL 1943/2019 - garante igualdade entre homens e mulheres em propa-
gandas de afazeres domésticos - A Câmara dos Deputados aprovou em votação 
simbólica em 22 de abril, o Projeto de Lei (PL) 1943/2019, com o PL 1944/2019 que 
tramitou apensado, ambos de autoria da deputada Professora Rosa Neide (PT). O PL 
estabelece que propagandas que envolvam situações alusivas a afazeres domésticos 
devem transmitir a imagem de igualdade de direitos e deveres entre homens e 
mulheres. O projeto foi relatado na Casa, pela deputada Vanda Milani (Solidarieda-
de-AC) e após a aprovação seguiu para o Senado.

PL 827/2020 - Câmara aprova PL de Rosa Neide que proíbe despejos 
durante a pandemia de Covid-19 - O plenário da Câmara dos Deputados apro-
vou em 18 de maio, Projeto de Lei (PL) 827/2020, que suspende pelo período de 90 
(noventa) dias em razão da Pandemia de Covid-19, a execução das ordens de despejo 
de locações de imóveis residenciais e comerciais. O PL foi aprovado no Senado em 24 
de junho e na Câmara, novamente em 14 de julho.

Veto -Bolsonaro vetou o PL 827 em 04 de agosto. No dia 27 de setembro, o Congresso 
Nacional derrubou o veto do presidente. 

PL 226/2019 - Aprovado em 01 de julho prevê normas para a divulgação de núme-
ros de centrais para denúncias de violência contra a mulher (Ligue 180) e de violações 
de direitos humanos (Disque 100). Substitutivo aprovado engloba o PL 3793/2019, 
de autoria da deputada Professora Rosa Neide (PT-MT).

PL 2508/2020 - Prioriza a mulher como provedora para receber as duas cotas do 
auxílio emergencial destinado à família monoparental. Autora: deputada 
Professora Rosa Neide (PT-MT)

O PL foi aprovado na Câmara em 02 de junho de 2020 e no Senado em 09 de julho 
daquele ano. Bolsonaro vetou o Projeto em 29 de julho.

Derrubada do veto – Com articulação e luta da deputada Rosa Neide o Congresso 
derrubou o veto em 02 de junho de 2021.

PL 2112/21 - Aprovado em 08 de julho, determina a inclusão de gestantes, puérpe-
ras e lactantes no quadro de grupos prioritários da campanha de vacinação contra a 
Covid-19. O PL 1865/2021 de autoria da deputada Professora Rosa Neide (PT) 
tramitou apensado ao projeto aprovado.

PL 1540/21 - Aprovado em 04 de agosto, estabelece a Política de Bem-estar, Saúde e 
Qualidade de Vida no Trabalho e Valorização dos Profissionais da Educação. Autoria: 
Deputado Israel Barista (PV-DF). Coautoria deputada Professora Rosa Neide 
(PT-MT).
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Leis de autoria ou relatadas pela 
deputada e Pls aprovados

Rosa Neide apresentou em 2021, 68 
projetos de lei (PLs) e 21 projetos de 

decreto legislativo (PDLs)

PL 770/2021 - Autora: Professora Rosa Neide (PT-MT) - Inclui alínea ao art. 482 do Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) para estabelecer a demissão por justa 
causa em casos de prática de atos de violência contra a mulher.

PL 771/2021 - Autora: Professora Rosa Neide (PT-MT) - Inclui no Código Penal, a perda de cargo, 
emprego ou função pública, aos condenados por descumprimento de decisão judicial que defere medidas 
protetivas.

PL 1651/2021 - Autora: Benedita da Silva (PT-RJ). Coautora: Professora Rosa Neide (PT-
MT) - Assegura aos beneficiários dos Programas Bolsa Família e Auxílio Emergencial 2021 período de 
carência de seis meses para pagamento das faturas de energia elétrica e dá outras providências.

PL 1734/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Inscreve o nome de Tereza de Benguela 
no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

PL 2513/2021 - Autora Gleisi Hofmann (PT-PR). Coautora: Professora Rosa Neide (PT-MT) 
Institui o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Violência Política de Gênero.

PL 2693/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezem-
bro de 2020 (Fundeb), visando valorizar a educação infantil, indígena, quilombola e dos assentamentos 
da reforma agrária na distribuição de recursos do Fundo.

PL 3039/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) -Altera a Lei nº 13.018, de 22 de julho de 
2014, que “institui a Política Nacional de Cultura Viva e dá outras providências”, para dispor sobre a 
possibilidade de habilitação das escolas públicas dos sistemas de ensino dos diferentes entes federativos 
como pontos de cultura.

PL 3079/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Altera os prazos para implementação da 
Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 (Novo Ensino Médio). O PL visa prorrogar os prazos para as 
mudanças no ensino médio, que estão previstas para terem início em janeiro de 2022.

PL 3056/2021 - Autora Rejane Dias (PT-PI). Coautoria: Deputada Professora Rosa Neide 
(PT-MT) -Proíbe o corte de Energia Elétrica durante o período de escassez hídrica às unidades consumi-
doras enquadradas na Tarifa Social de Energia Elétrica e dá outras providências. Autoria: Deputada 
Rejane Dias (PT-PI). Coautoria: Deputada Professora Rosa Neide (PT-MT)

PL 3288/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Nortão de Mato Grosso, com sede em Sinop/MT.

PL 3287/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Araguaia, com sede em Barra do Garças/MT.

PL 3422/2021 - Autor: Valmir Assunção (PT-BA). Coautora: Professora Rosa Neide (PT-
MT) - Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Lei de Cotas e outras providências. 

PL 1374/2021 - Autor: Carlos Zarattini (PT-SP). Coautora: Professora Rosa Neide (PT-MT) 
Institui a subvenção econômica destinada a auxiliar as famílias de baixa renda na aquisição de gás liquefe-
ito de petróleo – Desconto Gás. 

PL 3416/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Dispõe sobre isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados incidente sobre os automóveis de passageiros de fabricação nacional do tipo 
veículo híbrido elétrico (hybrid electric vehicle - HEV), veículo híbrido elétrico plug-in (plug-in hybrid 
electric vehicle - PHEV), veículo elétrico a bateria (battery electric vehicle - BEV) ou veículo elétrico a 
célula de combustível (full-cell electric vehicle - FCEV).

Confira abaixo um resumo dos principais PLs e PDLs
 de autoria e coautoria da deputada



PL 3970/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Dispõe sobre o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid e o Programa Residência Pedagógica - PRP e dá outras provi-
dências.

PL 2003/2021 - Autor José Guimarães (PT-CE). Relatora: Professora Rosa Neide (PT-MT) 
Determina a cassação da carteira de motorista de pessoas condenadas por violência ou grave ameaça 
contra mulher. Esses condutores terão de passar por programa recuperação e reeducação para reaver ou 
renovar o documento.

PDL 227/2021  - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT)  - Susta a aplicação da Portaria nº 118, 
de 31 de maio de 2021, da Fundação Palmares. Essa portaria revoga uma Instrução Normativa de 2018, 
que estabelece procedimentos administrativos que devem ser observados no licenciamento ambiental de 
obras, atividades ou empreendimentos que impactam nas comunidades quilombolas.

PDL 611/2021 -Autora Professora Rosa Neide (PT-MT)  - Susta a Portaria nº 521, de 3 de julho de 
2021, que institui o Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio.

PDL 23/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT)  - Susta o Decreto nº 10.627, de 12 de 
fevereiro de 2021, do Senhor Presidente da República, de flexibilização do controle e do uso de armas no 
Brasil, que “Altera o Anexo I ao Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, que aprova o Regulamento 
de Produtos Controlados”.

PDL 22/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT)  - Susta os Decretos nº 10.628, de 12 de 
fevereiro de 2021, do Senhor Presidente da República, de flexibilização do controle de armas, que “altera 
o Decreto nº 9.845, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de armas de fogo e de munição”.

PDL 21/2021 - Professora Rosa Neide (PT-MT)  - Susta o Decreto º 10.629, de 12 de fevereiro de 
2021, do Senhor Presidente da República, de flexibilização do controle de armas, que “altera o Decreto nº 
9.846, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor 
sobre o registro, o cadastro, e a aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e 
atiradores”.

PDL 20/2021 -Autora Professora Rosa Neide (PT-MT)  - Susta o Decreto º 10.630, de 12 de 
fevereiro de 2021, do Senhor Presidente da República, de flexibilização do controle de armas, que "altera 
o Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de 
munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas".

Projetos de decreto legislativo (PDLs)

DISCURSOS NO PLENÁRIO

NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA 

DESMONTE DO ESTADO

Professora Rosa Neide (PT)
proferiu 155 discursos no plenário da 

Câmara, em 2021. 
s principais temas proferidos pela deputada foram à luta contra a Covid-19, a defesa dos direitos 

Odas mulheres, a defesa da educação, da saúde, da democracia, e a luta contra o desmonte do 
Estado e das políticas públicas. 

o longo de 2021, a deputada Professora Rosa Neide apresentou diversas demandas ao governador 

AMauro Mendes. Atendendo às solicitações da população, a deputada cobrou ações nas áreas de 
saúde, educação, segurança pública, cultura, agricultura familiar, direitos das mulheres, entre 

outras.

ma das principais lutas da deputada 

Ufederal Professora Rosa Neide em 2021, 
foi para barrar a votação no plenário da 

Câmara, da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC)  32/2020,  a  famigerada  Reforma 
Administrativa. A Proposta chegou a ser apro-
vada na Comissão Especial, mas devido a 
pressão dos servidores públicos de todo o País, o 
texto não foi levado ao plenário.

Professora Rosa Neide participou de dezenas de 
reuniões com sindicalistas, servidores públicos 

 deputada Rosa Neide, os parlamentares da 

Abancada do PT e dos partidos de Oposição 
lutaram bravamente, mas não conseguiram 

impedir três ataques do governo Bolsonaro contra 
a soberania nacional: a aprovação da Autonomia 
do Banco Central e as privatizações da Eletrobrás e 
dos Correios.

Reuniões: Professora Rosa Neide se reuniu com 
dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores dos 
Correios em Mato Grosso, com representantes da 
Associação Nacional dos Trabalhadores dos 

e associações para pedir a mobilização das 
categorias junto aos deputados e deputadas, 
para que votassem contra a PEC.

Sobre o lema se Votar Não Volta, servidores de 
Mato Grosso e do País fizeram mobilizações em 
todos os Estados, e mobilização permanente em 
Brasília. “A Reforma Administrativa é um tiro 
de morte nos serviços públicos de educação, 
saúde e segurança pública e a destruição das 
carreiras públicas”, afirmou Rosa Neide ao 
longo do ano.

Correios e com dirigentes do Sindicato de traba-
lhadores da Eletrobras, ao longo do primeiro 
semestre e se empenhou no diálogo com outros 
parlamentares da bancada de MT para que 
votassem contra a entrega das duas empresas. 

“Infelizmente a Câmara aprovou a privatização da 
Eletrobras no dia 19 de maio e dos Correios em 05 
de agosto. É lamentável que o Congresso tenha 
aprovado a venda de duas empresas superavitári-
as, responsáveis pelo resguardo da soberania 
nacional”, lamentou a deputada.
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DEMANDAS AO GOVERNO DO ESTADO

“Ferrovias iniciadas por Lula e Dilma não tiveram continuidade com 

Temer e Bolsonaro, por isso MT lança malha estadual”, disse Rosa 

Neide no lançamento da primeira Ferrovia a ser construída pelo Estado. Em audiência com ministro da Infraestrutura, deputada Rosa Neide 

critica governo federal pela ausência de obras em MT.

Rosa Neide e bancada federal se reúnem com governador para discutir 

investimentos ao Estado.
Junto com o deputado Barranco e a Comissão do Cadastro de Reserva 

do Concurso da Seduc-MT, conseguimos que o governador firmasse 

compromisso com os aprovados.



PL 3970/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Dispõe sobre o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid e o Programa Residência Pedagógica - PRP e dá outras provi-
dências.

PL 2003/2021 - Autor José Guimarães (PT-CE). Relatora: Professora Rosa Neide (PT-MT) 
Determina a cassação da carteira de motorista de pessoas condenadas por violência ou grave ameaça 
contra mulher. Esses condutores terão de passar por programa recuperação e reeducação para reaver ou 
renovar o documento.

PDL 227/2021  - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT)  - Susta a aplicação da Portaria nº 118, 
de 31 de maio de 2021, da Fundação Palmares. Essa portaria revoga uma Instrução Normativa de 2018, 
que estabelece procedimentos administrativos que devem ser observados no licenciamento ambiental de 
obras, atividades ou empreendimentos que impactam nas comunidades quilombolas.

PDL 611/2021 -Autora Professora Rosa Neide (PT-MT)  - Susta a Portaria nº 521, de 3 de julho de 
2021, que institui o Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio.
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PDL 22/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT)  - Susta os Decretos nº 10.628, de 12 de 
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2021, do Senhor Presidente da República, de flexibilização do controle de armas, que “altera o Decreto nº 
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sobre o registro, o cadastro, e a aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e 
atiradores”.

PDL 20/2021 -Autora Professora Rosa Neide (PT-MT)  - Susta o Decreto º 10.630, de 12 de 
fevereiro de 2021, do Senhor Presidente da República, de flexibilização do controle de armas, que "altera 
o Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de 
munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas".
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pressão dos servidores públicos de todo o País, o 
texto não foi levado ao plenário.

Professora Rosa Neide participou de dezenas de 
reuniões com sindicalistas, servidores públicos 

 deputada Rosa Neide, os parlamentares da 

Abancada do PT e dos partidos de Oposição 
lutaram bravamente, mas não conseguiram 

impedir três ataques do governo Bolsonaro contra 
a soberania nacional: a aprovação da Autonomia 
do Banco Central e as privatizações da Eletrobrás e 
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dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores dos 
Correios em Mato Grosso, com representantes da 
Associação Nacional dos Trabalhadores dos 

e associações para pedir a mobilização das 
categorias junto aos deputados e deputadas, 
para que votassem contra a PEC.

Sobre o lema se Votar Não Volta, servidores de 
Mato Grosso e do País fizeram mobilizações em 
todos os Estados, e mobilização permanente em 
Brasília. “A Reforma Administrativa é um tiro 
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DEMANDAS AO GOVERNO DO ESTADO

“Ferrovias iniciadas por Lula e Dilma não tiveram continuidade com 

Temer e Bolsonaro, por isso MT lança malha estadual”, disse Rosa 

Neide no lançamento da primeira Ferrovia a ser construída pelo Estado. Em audiência com ministro da Infraestrutura, deputada Rosa Neide 
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o longo de todo ano de 2021, a deputada Rosa Neide cobrou do governo 

Afederal e estadual ações efetivas de combate à Covid-19 e proteção da popula-
ção brasileira e mato-grossense.

Mais leitos e oxigênio – Em 17 de março, a deputada cobrou do governador 
Mauro Mendes, a abertura de mais leitos de UTI. A reunião contou com participação 
dos demais membros da bancada. A deputada também cobrou o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, o envio de cilindros de oxigênio para a região Norte de MT.

Lockdown – Em 28 de março, Cuiabá e Várzea Grande figuraram entre os 
primeiros do Brasil, no triste ranking das mortes por Covid-19 por 100 mil habitan-
tes. De acordo com a revista Exame, a Capital estava em terceiro lugar e a cidade 
industrial em sétimo. Na ocasião, Rosa Neide pediu aos prefeitos das duas cidades 
que decretassem lockdown para frear as infecções e mortes.

600 mil – O Brasil registrou no final de 2021, um total de mais de 617 mil mortos 
por Covid-19. “Em 2020, a ciência ainda não tinha produzido a vacina. Entretanto, a 
maior quantidade de mortos no Brasil ocorreu em 2021, quando já tínhamos a 
vacina. Ocorre que o negacionismo e a negligência do governo Bolsonaro atrasou a 
compra dos imunizantes. Muitos dos que faleceram este ano poderiam estar vivos se 
tivessem tomado a vacina, mas o governo nunca acreditou na vacina e por isso 
atrasou a imunização da população”, criticou Rosa Neide.

VACINA

 deputada federal Rosa Neide (PT) 

Aapresentou em 04 de fevereiro a 
Indicação (INC 25/2021) ao 

Ministério da Saúde para inclusão das/os 
trabalhadoras/es em Educação de todos os 
níveis: municipal, estadual e federal, como 
prioritárias/os nos planos de imunização 
contra Covid-19.

Prioridade aos profissionais da 
Educação 

27

CPI DA COVID 19

Profissionais da Assistência Social 

Câmara trabalha pela compra de vacinas

Projeto amplia categorias prioritárias 
na vacinação

CPI da Covid revela crimes de Bolsonaro
 na gestão da pandemia

rofessora Rosa Neide (PT) também indicou em 04 de fevereiro (INC 24/2021) a inclusão das/os Ptrabalhadoras/es da Política de Assistência Social de todos os níveis: municipal, estadual e federal, 
nos planos de vacinação contra a Covid-19.

pesar do atraso do governo Bolsonaro em fechar contratos com os laboratórios para compra de 

Avacinas, a Câmara trabalhou para acelerar a compra dos imunizantes. Um exemplo foi a aprovação 
no dia 02 de março da medida provisória (MP 1004//20), que abriu crédito extraordinário de R$ 

2,5 bilhões para a participação do Brasil no consórcio internacional de vacinas Covax Facility, conduzido 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Professora Rosa Neide votou favorável.

om voto de Rosa Neide, a Câmara aprovou 

Cem 31 de março, o PL 1011/20, que prevê 
prioridade para os caminhoneiros autôno-

mos e motoristas de transporte rodoviário de 
cargas; os trabalhadores de transporte coletivo 
rodoviário e metroviário de passageiros; trabalha-
dores da assistência social; professores; coveiros; 
atendentes funerários; motoristas funerários; 
pessoas com doenças crônicas e que tiveram 
embolia pulmonar; e os agentes de segurança 
pública e privada, desde que estivessem compro-
vadamente em atividade externa.

 Comissão Parlamentar 

Ade Inquérito (CPI) da 
Covid apresentou, em 

20 de outubro, o relatório final 
com o pedido de indiciamento 
do presidente Jair Bolsonaro e 
outras 65 pessoas, além de 
duas empresas.

“A maior tragédia da história 
do Brasil poderia ter sido 
evitada se o governo tivesse 
cumprido a lei e optado por 
salvar vidas e não trabalhado a 
favor do vírus. Os crimes foram 
revelados. Que os responsáveis 
sejam punidos”, afirmou Rosa 
Neide.L
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m 2021, a Comissão Externa destinada a acompanhar e promover estratégia Enacional de enfrentamento às queimadas em biomas brasileiros deu continui-
dade aos trabalhos iniciados no ano anterior. Ao todo, a Comissão realizou 13 

audiências públicas este ano.

As audiências contaram com participação de pesquisadores, representantes das 
Universidades, autoridades, entidades da sociedade civil e moradores dos 06 biomas 
do Brasil: Pantanal, Cerrado, Floresta Amazônica, Caatinga, Pampa e Mata Atlântica.

Incêndios criminosos 
m audiência na Comissão, em 25 de março, o Chefe da Divisão de Repressão a ECrimes Ambientais e contra o Patrimônio Histórico da Polícia Federal (PF), 
Rubens Lopes da Silva afirmou que “os incêndios no Pantanal em 2020 não 

foram acidentais foram propositais. Temos fortíssimos indícios de autoria e materiali-
dade do crime de incêndio, que foram iniciados em quatro fazendas”, disse a afirmar 
que os responsáveis seriam denunciados à Justiça.

Omissão - Em 25 de agosto a deputada denunciou na tribuna da Câmara, a omissão 
do governo federal e o desmonte de órgãos ambientais como, IBAMA e ICMbio. “Esse 
governo continua alheio às questões ambientais e totalmente paralisado no combate 
aos incêndios que voltaram a destruir o Pantanal, o Cerrado e outros biomas”, afir-
mou, na ocasião.

28 29

 Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade em 28 de outubro, o substitutivo da deputada 

Afederal Professora Rosa Neide (PT) ao Projeto de Lei (PL 11.276/2018). O PL oriundo do poder 
executivo estabelece uma política nacional para reduzir a ocorrência de incêndios florestais e os 

danos causados pelas queimadas.

O relatório da deputada visa implementar a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo (PNMIF), em 
todo o território nacional.

Oportunidade para que os proprietários rurais implementem o Manejo 
Integrado do Fogo (MIF), de modo a reduzir os prejuízos e os riscos que correm todos 
os anos com incêndios;

Incentivo ao Programa de Brigadas Florestais – segurança jurídica para a criação e 
atuação de brigadas voluntárias e particulares;

Reconhecimento e valorização nacional das práticas tradicionais rurais com 
o uso do fogo;

Permissão para queimadas realizadas por povos indígenas, comunidades 
tradicionais e agricultores familiares, conforme seus usos e seus costumes, desde 
que observadas algumas regras, como comunicação aos brigadistas florestais.

Medidas para substituição do fogo por tecnologias alternativas, como com-
postagem, rotação de culturas e plantio direto;

Criação do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo – órgão colegiado 
vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que coordenará a PNMIF, fará a articulação 
institucional e editará resoluções para a implantação da política, entre outras funções.

PL DO FOGO - APROVADO

Câmara aprova PL relatado por Rosa 
Neide que cria política de manejo 

integrado do fogo  

Confira pontos que constam no relatório aprovado
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Professora Rosa Neide tem 
orgulho de representar as 

mulheres de Mato Grosso no 
Congresso Nacional

Protocolo unificado para 
atendimento das mulheres 
vítimas de violência em MT

 deputada já apresentou 15 Projetos de Lei (PLs), que visam o empoderamento 

Adas mulheres e o combate à violência doméstica. Desses PLs, oito foram 
aprovados. Ela também relatou diversos PLs voltados para a causa da mulher; 

projetos que já foram aprovados no plenário e em Comissões da Casa, ou estão em 
tramitação.

Bancada Feminina - A luta da deputada foi reconhecida pelas 77 deputadas que 
compõem à Câmara. Em 15 de abril, Rosa Neide foi eleita pelas deputadas, como 2º 
coordenadora adjunta da Bancada Feminina.

m 11 de fevereiro, a deputada debateu na Associação Mato-grossense dos EMunicípios (AMM), a elaboração de um protocolo unificado para atendimento 
das mulheres vítimas de violência nos 141 municípios de Mato Grosso.
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30 31

Lei Mariana Ferrer e Sinal Vermelho 

R$ 1,6 milhão para Salas da Mulher 
 deputada federal Professora Rosa Neide participou em 08 de junho da inauguração do novo 

Aprédio da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher de Cuiabá (DEDM). Na 
ocasião ela anunciou R$ 1,6 milhão em emendas para investimentos em melhoria e ampliação de 

Delegacias e Salas de atendimento às mulheres vítimas de violência, em Mato Grosso.

o mês de agosto, a deputada Professora Rosa Neide promoveu panfletagem, reuniões presenciais Ne online com mulheres e autoridades de todas as regiões de Mato Grosso, para debater a Lei 
Maria da Penha e a importância da estruturação de espaços nos municípios de acolhimento das 

mulheres vítimas de violência. 

rofessora Rosa Neide trabalhou pela Paprovação em 18 de março, na Câmara, do 
projeto de lei (PL 5096/20), que obriga o 

juiz a zelar pela integridade da vítima em audiênci-
as de instrução e julgamento sobre crimes contra a 
dignidade sexual. Apensado à proposta, foi 
aprovado projeto de lei (PL 5238/20), de coauto-
ria da deputada.

A deputada também batalhou pela aprovação do 
PL 741/2021, que ocorreu em 02 de junho. O 
projeto cria um programa de cooperação para 
ajudar na denúncia de casos de mulheres em 
situação de violência doméstica. Chamado de Sinal 
Vermelho contra a Violência Doméstica, o progra-
ma pretende ajudar a mulher em situação de 
violência a obter ajuda em órgãos públicos e 
entidades privadas participantes.

Professora Rosa Neide combateu ao longo do 

ano, a violência política praticada contra mulheres 
que exercem mandatos eletivos. Como foi o caso da 
vereadora por Sinop, Professora Graciele (PT), e 
da prefeita de Cáceres, Eliene Liberato (PSB) e da 
vereadora por Campinas (SP), Paolla Miguel (PT).

Em 16 de junho, a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara debateu ameaças 
e violências praticadas contra vereadoras no País. 
As vereadoras Professora Mazéh Silva (PT) de 
Cáceres, Professora Graciele (PT) de Sinop e Edna 
Sampaio (PT), de Cuiabá participaram.

Após o debate, Professora Rosa Neide apresentou 
o Requerimento (REQ) 30/2021, na Comissão 
da Mulher da Câmara, com pedido de diligências 
da Comissão, em parceria com a Secretaria da 
Mulher da Casa, nos Estados, Munícipios e no 
Distrito Federal para averiguar denúncias de 
violência política de gênero.

AGOSTO LILÁS

 Rosa Neide debate lei Maria da Penha com 

mulheres da região Noroeste de MT

Mulheres de Cuiabá dialogam sobre os 15 

anos da lei Maria da Penha e a luta contra a 

violência doméstica

Rosa Neide debate lei Maria da Penha com 

mulheres de Alta Floresta e região

Rosa Neide debate lei Maria da Penha com 

mulheres da região Oeste de MT

Rosa Neide debate lei Maria da Penha com 

mulheres da região Norte de MT

Rosa Neide debate lei Maria da Penha com 

mulheres da região Araguaia Xingu de MT
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om voto de Rosa Neide, a Câmara aprovou em 26 de agosto, o PL 4968/19, que garante a 

Cdistribuição de absorventes para estudantes e mulheres de baixa renda. O PL de autoria da 
deputada Marília Arraes (PT-PE) foi relatado por Rosa Neide (PT-MT).

rofessora Rosa Neide (PT) participou de diversas atividades da campanha dos 21 dias de Ativismo Ppelo Fim da Violência contra as mulheres. A campanha ocorreu entre 20 de novembro e 10 de 
dezembro. 

Deputada Rosa Neide participa da roda de conversa Pretas no 

Poder, organizada pelo IMUNE-MT

Professora Rosa Neide dialoga com empreendedoras sociais  do Centro 

Referencial em Desenvolvimento Humano, no bairro Planalto-Cuiabá

Mandato da deputada Rosa Neide participa de atividades dos ‘21 

Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher’, 

organizada pelo Conselho Estadual de Direitos da Mulher de 

Mato-Grosso

Em Cuiabá, Rosa Neide participa de atividade da campanha nacional ‘‘Não 

Seremos Interrompidas’’, pelo fim da Violência Política contra as Mulheres

COMBATE À POBREZA MENSTRUAL

21 DIAS DE ATIVISMO

MAIS MULHERES NA POLÍTICA
Professora Rosa Neide coordena encontro 
internacional sobre participação feminina 

nos Parlamentos

Rosa Neide defende aprovação de 
PL que garante mais mulheres nos 

Parlamentos

 deputada federal Professora Rosa Neide (PT) coordenou em 28 de maio, o Encontro 

AInternacional Parlamentar promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. O 
evento contou com participação de mulheres parlamentares da Argentina, Bolívia, Chile, Costa 

Rica e Uruguai e debateu a importância de se promover o aumento da representação feminina nos 
Parlamentos.

m discurso no plenário da Câmara em 12 de Eagosto, a deputada Rosa Neide pediu a 
aprovação do PL 1951/2021, do Senado, 

que garante aumento da participação feminina 
nos Parlamentos.

Segundo Rosa Neide, as mulheres são 51,8% da 
população, 52,5% do eleitorado e 44% na repre-
sentação das filiadas em partidos. Porém, somente 
15% das mulheres estão no Parlamento. 

Caso o PL fosse aprovado, os atuais 15% de mulhe-
res na Câmara passaria para 18% na próxima 
legislatura, com crescimento progressivo até 
atingir 30%, em 2040.
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 Cultura de MT

Prorrogação da Lei Aldir Blanc

Expresso 168 

 deputada Professora Rosa Neide (PT) destinou R$ 2.160.000,00 para investi-

Amentos na Cultura de Mato Grosso, em 2020 e 2021. 

rofessora Rosa Neide trabalhou fortemente pela aprovação do PL 795/21 de Pprorrogação dos prazos para execução dos projetos e prestação de contas da lei 
Aldir Blanc (Lei 14.017 de 29 de junho de 2020). O PL foi aprovado em 20 de abril 

na Câmara.

Rosa Neide é coautora da lei Aldir Blanc que foi aprovada na Câmara em 26 de maio de 
2020 e destinou R$ 3 bilhões para ações emergenciais no setor cultural, com renda 
emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura.

deputada Rosa Neide promoveu audiências de escuta dos artistas e produtores 

Aculturais de MT, na Comissão de Cultura da Câmara. As atividades ocorram em 
25 de março e 12 de julho. Nas ocasiões, a classe artística discutiu sobre a 

prorrogação da lei Aldir Blanc e sobre a proposta da Lei Paulo Gustavo. Também foi 
debatida  a garantia de direitos para o setor cultural no contexto da pandemia. 

34 35

Orçamento Geral da União 2022

Projetos de Lei
 deputada Rosa Neide é membro titular da Comissão de Cultura da Câmara. Em 2021, a deputada 

Aapresentou e conseguiu a aprovação de Requerimentos, bem como promoveu debates e aprovou 
PLs como relatora.

REQ 11/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Requer a realização de Audiência Pública 
para discutir a execução da Lei Aldir Blanc e as dificuldades na aplicação dos recursos, realização de 
atividades culturais e prestação de contas do setor cultural.

Requerimento de Indicação (INC) 346/2021 - Autora Professora Rosa Neide (PT-MT) - 
Sugere a prorrogação dos prazos da Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020) para aplicação 
dos recursos, realização de atividades culturais e prestação de contas do setor cultural.

PL 2738/2020 - Autor Beto Pereira (PSDB-MS). Relatora Professora Rosa Neide (PT-MT) - 
Denomina Rodovia Deputado Oscar Goldoni, o trecho da BR-463 entre os municípios de Dourados e 
Ponta Porã em Mato Grosso do Sul. 

Substitutivo da deputada Rosa Neide - Que estabelece o 19 de abril como Dia da Resistência dos 
Povos Indígenas e revogava o Decreto-Lei nº 5.540, de 02 de junho de 1943, que instituiu o “Dia do Índio”.

Projeto de Lei (PL) 1397/2019 - Autor senador Styvenson Valentim (Podemos-RN). 
Relatora Professora Rosa Neide (PT-MT) - Inscreve o nome de Dionísia Gonçalves Pinto, Nísia 
Floresta, no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

Projeto de Lei (PL) 6.366/2019 - Autores bancada do PSOL. Relatora Professora Rosa 
Neide (PT-MT) - Institui o Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos.

Em 2021, a deputada Rosa Neide também trabalhou pela aprovação da Lei Paulo Gustavo 
(PLP 73/2021) - que destina ao segmento cultural do País R$ 3,8 bilhões, que estão parados na 
Secretaria Especial de Cultura do governo federal. O PL já aprovado no Senado teve a urgência para 
votação na Câmara aprovada em 16 de dezembro. 

osa Neide apresentou em 09 de novembro, quatro emendas para acréscimo Rde R$ 2 bilhões à Cultura, na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 
2022.

COMISSÃO DE CULTURA
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Em 2021 Professora Rosa Neide 
participou de dezenas de reuniões 

virtuais e presenciais com 
lideranças indígenas de Mato 

Grosso. 

Demarcação Já! Não ao PL 490!

Lei 14.021

Portaria de Restrição de Uso da Terra 
Indígena Piripkura

andeira de luta da deputada Professora Rosa Neide, as demandas dos Povos BIndígenas de Mato Grosso e do Brasil estiveram sob acompanhamento 
constante da parlamentar.

 deputada Rosa Neide está na luta junto com os Povos Originários contra o Projeto de Lei (PL) 

A490/2007, que ataca as Terras Indígenas (TIs) homologadas após 1988 (Marco Temporal) e 
proíbe a demarcação de novas TIs. A parlamentar também está na luta contra o PL 191/2020, 

que autoriza a mineração e o plantio de monoculturas em Terras Indígenas.

m cumprimento da lei 14.021 de autoria de Rosa Neide, governo federal abriu no dia 08 Ede junho, crédito extraordinário no valor de R$ 235 milhões para investimentos em ações 
emergências de atendimento aos povos indígenas e tradicionais, devido à pandemia.

Do total de recursos liberados, são R$ 41.048.750,00 para a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 
R$ 20.937.000,00 para o Ministério da Defesa, além de R$ 173.363.100,00 para o Ministério da 
Cidadania.

m reunião no dia 03 de maio com a Edeputada Rosa Neide, o diretor de 
Proteção Territorial  da Fundação 

Nacional do Índio (Funai), Cesar Augusto 
Martinez garantiu a expedição de Portaria de 
Restrição de Uso da Terra Indígena(TI) 
Piripkura, no noroeste de MT.

O Instrumento veda a exploração de recursos 
naturais, expansão de propriedades e surgimen-
to de novos latifúndios nas TIs.

Lideranças indígenas Kuikuro entregam 

demandas à deputada Rosa Neide

Deputada Professora Rosa Neide se reúne 

com lideranças indígenas Bororo

Mandato da deputada recebe demandas 

de representantes do Instituto de Pesquisa 

Etno-Ambiental do Xingu

Mandato da deputada Rosa Neide 

participa da Assembleia de Mulheres 

Indígenas da Organização Takiná

Rosa Neide se reúne com liderança 

indígena Xavante e dialoga sobre 

investimentos na agricultura familiar

Professora Rosa Neide e Valdir Barranco 

promovem reunião de indígenas com 

dirigentes do PT-MT
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Visita Fazenda Experimental da UFMT 

 deputada Professora Rosa Neide (PT) 

Avisitou em 19 de novembro, a Fazenda 
Experimental da UFMT, localizada no 

município de Santo Antônio de Leverger. Rosa 
Neide destinou cerca de R$ 2 milhões em 
emendas, para a UFMT investir na realização de 
projetos de pesquisa e extensão, visando o 
fortalecimento da Agricultura Familiar em Mato 
Grosso. Parte desses projetos são realizados na 
Fazenda, sob coordenação dos professores 
Henderson Nobre e Adriano Cirino,  da 

Faculdade de Agronomia e Zootecnia campus 
Cuiabá.

Baixada Cuiabana – Parte dos recursos 
destinados pela deputada são para implementa-
ção do projeto de quintais produtivos nos 
municípios de baixada cuiabana. Em 09 de 
dezembro, a parlamentar e os professores se 
reuniram com prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro, para tratar da efetivação do projeto na 
Capital.

PESQUISA E EXTENSÃO

I Seminário Municipal das Mulheres Rurais de São I Seminário Municipal das Mulheres Rurais de São 
José dos Quatro Marcos, realizado em 15 de outubro José dos Quatro Marcos, realizado em 15 de outubro 
I Seminário Municipal das Mulheres Rurais de São 

José dos Quatro Marcos, realizado em 15 de outubro 
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Lei Assis Carvalho II

R$ 20 milhões para a agricultura
 familiar de MT  

 deputada federal Professora Rosa Neide destinou R$ 20 milhões em emendas 

Apara apoiar as agricultoras a agricultores familiares do Estado. Os recursos são 
para aquisição de maquinários, veículos, equipamentos e insumos para melho-

ria da produtividade. 

Parte desses equipamentos foram entregues em cerimônia realizada em 08 de outubro, 
em Cuiabá, que reuniu mais de 100 prefeitos.

e autoria da Bancada do PT, a Câmara aprovou em 08 de junho, o projeto de lei D(PL 823/21) – Lei Assis Carvalho II – de ajuda à agricultura familiar e campo-
nesa. O texto aprovado retoma os pontos vetados pelo presidente Bolsonaro 

no projeto (PL 735/20) também do PT, de socorro a agricultores familiares, aprovado 
em 2020. Entre as medidas estão o pagamento de um auxílio no valor de R$ 2,5 mil por 
família para produtores em situação de pobreza e extrema pobreza.
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A
o longo de 2021, Professora Rosa Neide 
manteve reuniões constantes,  com 
Movimentos Sociais, entidades sindicais e 

a militância petista.

Em 06 de fevereiro, a deputada participou da 
Plenária Estadual unificada das Frentes Brasil 
Popular e Povo Sem Medo.

PT-MT - Rosa Neide participou em 10 de abril, de 
encontro de parlamentares e gestores/as petistas. 
A atividade virtual reuniu 52 pessoas e contou com 
palestra da ex-ministra do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome do governo Lula, Márcia 
Lopes (PT).

Além da Comissão Executiva, a deputada partici-
pou das reuniões do Diretório Estadual do PT-MT 
e dos Encontros Regionais do Partido.

Romaria dos Trabalhadores - Rosa Neide 
(PT) participou no sábado (01) da live da 30ª 
Romaria dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. 
O evento foi promovido pelas Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja Católica da 
Capital, pelo Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) e demais movimentos 
sociais.

Pop Rua - O mandato da deputada acompanhou 

m abril e maio de 2021, a deputada Rosa Neide (PT) promo-Eveu 10 encontros virtuais com prefeitos, prefeitas, vereado-
res, vereadoras, secretários e secretárias municipais, 

lideranças políticas, de movimentos sociais e populares, em todas 
as regiões de Mato Grosso. Denominados de Prosa com a Deputada 
Rosa Neide, nessas atividades a parlamentar prestou contas das 
ações do mandato e acolheu demandas.

A primeira Prosa ocorreu em 01 de abril, com gestores, parlamen-
tares e secretários municipais do PT. O último encontro ocorreu 
em 31 de maio com autoridades, militantes e populares da Baixada 
Cuiabana. Porém, o momento de maior emoção foi no encontro da 
região Nortão, em 20 de maio, que contou com participação 
surpresa do presidente do PT-MT, deputado estadual Valdir 
Barranco, após 52 dias intubado, em tratamento da Covid-19.

durante o ano as demandas junto à prefeitura de 
Cuiabá e governo do Estado, da População em 
situação de Rua.

MST - Em 14 de agosto a deputada Professora 
Rosa Neide participou das comemorações pelos 
26 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST). Ao longo do ano a parlamentar 
manteve diálogo permanente com os/as dirigen-
tes do movimento e o mandato acompanhou as 
atividades da Jornada Universitária em  Defesa  
da Reforma Agrária - JURA|UFMT.

Comunidades Quilombolas - O mandato da 
deputada participou em 22 de outubro do debate 
sobre contaminação por agrotóxicos das águas 
das comunidades quilombolas de Poconé. O 
debate e apresentação de estudo ocorreu na 
comunidade Nossa Senhora Aparecida do 
Chumbo. Ao longo do ano, o mandato fez o 
acompanhamento das demandas das comunida-
des.

Povos Tradicionais de Matriz Africana - 
Rosa Neide se reuniu em 22 de novembro com 
representantes em Mato Grosso dos Povos 
Tradicionais de Matriz Africana (POTMA) e 
Povos de Terreiro. Na ocasião, eles apresentaram 
demandas à parlamentar.

PROSA COM ROSA NEIDE

Diálogo com movimentos sociais,
 militância petista e comunidades

Prosa de Rosa Neide com lideranças e 

autoridades do Nortão conta com presença do 

deputado Valdir Barranco
Parlamentares e gestores municipais do PT em 

MT participam de prosa com a deputada Rosa 

Neide
Em Prosa com autoridades e lideranças da 

Baixada Cuiabana, Rosa Neide presta contas do 

mandato
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 medida que a vacinação avançou no segundo semestre, e os casos de Covid-19 

Arecuaram a deputada federal Professora Rosa Neide retomou sua agenda de 
viagens aos municípios de Mato Grosso, para reuniões com autoridades, 

lideranças e populares, com o objetivo de prestar contas das ações do mandato e 
acolher demandas.

Professora Rosa Neide tomou a segunda dose da vacina no final de agosto, desde então 
visitou Diamantino, Arenápolis, Nortelândia, Alto Paraguai, Nova 
Marilândia, Santo Afonso, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Alta 
Floresta, Dom Aquino, Juscimeira, Jaciara, São Pedro da Cipa, Poconé, 
além de comunidades de Cuiabá e Várzea Grande.

Das visitas a Diamantino, a deputada participou das festividades dos 293 anos da 
cidade. Em Alto Paraguai, Rosa Neide promoveu a entrega de 03 ônibus escolares, em 
Nortelândia ela entregou uma Patrulha Mecanizada e em São Pedro da Cipa, entregou 
uma ambulância. Todos esses veículos foram adquiridos com emendas de autoria da 
parlamentar.

M
a
n

d
a
to

 P
a
r
ti
ci

p
a
ti
v
o

  
  
 e

 D
em

oc
r
á
ti
co

  

A FEDERAL NA ESTRADA



A
o longo de 2021, Professora Rosa Neide 
manteve reuniões constantes,  com 
Movimentos Sociais, entidades sindicais e 

a militância petista.

Em 06 de fevereiro, a deputada participou da 
Plenária Estadual unificada das Frentes Brasil 
Popular e Povo Sem Medo.

PT-MT - Rosa Neide participou em 10 de abril, de 
encontro de parlamentares e gestores/as petistas. 
A atividade virtual reuniu 52 pessoas e contou com 
palestra da ex-ministra do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome do governo Lula, Márcia 
Lopes (PT).

Além da Comissão Executiva, a deputada partici-
pou das reuniões do Diretório Estadual do PT-MT 
e dos Encontros Regionais do Partido.

Romaria dos Trabalhadores - Rosa Neide 
(PT) participou no sábado (01) da live da 30ª 
Romaria dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. 
O evento foi promovido pelas Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs) da Igreja Católica da 
Capital, pelo Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) e demais movimentos 
sociais.

Pop Rua - O mandato da deputada acompanhou 

m abril e maio de 2021, a deputada Rosa Neide (PT) promo-Eveu 10 encontros virtuais com prefeitos, prefeitas, vereado-
res, vereadoras, secretários e secretárias municipais, 

lideranças políticas, de movimentos sociais e populares, em todas 
as regiões de Mato Grosso. Denominados de Prosa com a Deputada 
Rosa Neide, nessas atividades a parlamentar prestou contas das 
ações do mandato e acolheu demandas.

A primeira Prosa ocorreu em 01 de abril, com gestores, parlamen-
tares e secretários municipais do PT. O último encontro ocorreu 
em 31 de maio com autoridades, militantes e populares da Baixada 
Cuiabana. Porém, o momento de maior emoção foi no encontro da 
região Nortão, em 20 de maio, que contou com participação 
surpresa do presidente do PT-MT, deputado estadual Valdir 
Barranco, após 52 dias intubado, em tratamento da Covid-19.

durante o ano as demandas junto à prefeitura de 
Cuiabá e governo do Estado, da População em 
situação de Rua.

MST - Em 14 de agosto a deputada Professora 
Rosa Neide participou das comemorações pelos 
26 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST). Ao longo do ano a parlamentar 
manteve diálogo permanente com os/as dirigen-
tes do movimento e o mandato acompanhou as 
atividades da Jornada Universitária em  Defesa  
da Reforma Agrária - JURA|UFMT.

Comunidades Quilombolas - O mandato da 
deputada participou em 22 de outubro do debate 
sobre contaminação por agrotóxicos das águas 
das comunidades quilombolas de Poconé. O 
debate e apresentação de estudo ocorreu na 
comunidade Nossa Senhora Aparecida do 
Chumbo. Ao longo do ano, o mandato fez o 
acompanhamento das demandas das comunida-
des.

Povos Tradicionais de Matriz Africana - 
Rosa Neide se reuniu em 22 de novembro com 
representantes em Mato Grosso dos Povos 
Tradicionais de Matriz Africana (POTMA) e 
Povos de Terreiro. Na ocasião, eles apresentaram 
demandas à parlamentar.
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Prosa de Rosa Neide com lideranças e 

autoridades do Nortão conta com presença do 

deputado Valdir Barranco
Parlamentares e gestores municipais do PT em 

MT participam de prosa com a deputada Rosa 

Neide
Em Prosa com autoridades e lideranças da 
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 medida que a vacinação avançou no segundo semestre, e os casos de Covid-19 

Arecuaram a deputada federal Professora Rosa Neide retomou sua agenda de 
viagens aos municípios de Mato Grosso, para reuniões com autoridades, 

lideranças e populares, com o objetivo de prestar contas das ações do mandato e 
acolher demandas.

Professora Rosa Neide tomou a segunda dose da vacina no final de agosto, desde então 
visitou Diamantino, Arenápolis, Nortelândia, Alto Paraguai, Nova 
Marilândia, Santo Afonso, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Alta 
Floresta, Dom Aquino, Juscimeira, Jaciara, São Pedro da Cipa, Poconé, 
além de comunidades de Cuiabá e Várzea Grande.

Das visitas a Diamantino, a deputada participou das festividades dos 293 anos da 
cidade. Em Alto Paraguai, Rosa Neide promoveu a entrega de 03 ônibus escolares, em 
Nortelândia ela entregou uma Patrulha Mecanizada e em São Pedro da Cipa, entregou 
uma ambulância. Todos esses veículos foram adquiridos com emendas de autoria da 
parlamentar.
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Ao longo de 2021, a deputada se reuniu virtualmente e presencialmente (após o avanço da vacinação e 
queda das infecções por Covid-19), com dezenas de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, 
vereadores, vereadoras, lideranças municipais e representantes de entidades. Em cada encontro, a 

deputada prestou contas do mandato, acolheu demandas e assumiu compromisso de trabalho em prol 
da melhoria da qualidade de vida dos moradores das cidades mato-grossenses.

Vereadora Merciane (PT) do município de Castanheira, 
entrega demandas à assessoria da deputada Rosa Neide.

Com os vereadores por Jauru, Petronílio Silva (PSB); João do Carmo (PSB), conhecido por Loro do Som; e Vilmar Lopes Viana (PSB), conhecido como Gela Guela.

Reunião em Brasília, com a prefeita de Nova 
Monte Verde, Bia Lemes

Com o prefeito de São José do Xingu, Sandro José Costa, 

conhecido como Doutor Sandro (DEM), o secretário de 

Agricultura e Meio Ambiente, Raviano Coelho e o 

controlador interno da prefeitura, Waldomiro Barroso 

Garcia.
Com o vereador por Barão de Melgaço, Aelton José 

Gonçalves (PT) e com o presidente do PT local, Rogério 

Alencar de Arruda.

Com o coordenador do Conselho Estadual de Juventude de Mato Grosso (Conjuv-MT), Daniel Vitor, durante a instalação da Câmara Setorial Temática da Juventude, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT).

Com o prefeito de São Pedro da Cipa, Eduardo 

Português (PSB), o vereador Professor Bazin (PT), o 

ex-vereador Paulo Marçal (PT) e o presidente do PT 

no município, Marcos Dourado.

Reunião da bancada federal de MT, com o governador Mauro Mendes (DEM), o presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB) e secretários de Estado. Cobrando a pavimentação da BR 174 na região Noroeste.Reunião com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro 

(MDB) e os professores do Departamento de 

Agronomia e Zootecnia da UFMT, Henderson Nobre e 

Adriano Cirino.

Com o prefeito de Juruena, Manoel Garça Branca (DEM), a vereadora Joana Darque Pedreּמi Efigenio, conhecida como Darquinha (PT) e o secretário municipal de Planejamento, José Romildo.

Com a delegada Jorzilethe Criveleּמo, titular da 

Delegacia Especializada da Mulher de Cuiabá.Recebendo a Comenda Saulo Ramos, concedida pela 

Associação Nacional dos Advogados da União (ANAUNI). 

Com o procurador-chefe da União em Mato Grosso, 

Amaury Reis e o advogado da União, Alexandre Murata.

Com o diretor regional em Mato Grosso da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), Cristiano Nascimento dos Santos. Ele estava acompanhado do delegado, Renato Sayão Dias. 

Em Nova Bandeirantes, com o prefeito Cesar Perigo (MDB) e o deputado estadual Valdir Barranco (PT).

Em 07 de setembro, participando do 27º Grito dos 

Excluídos e das Excluídas. A atividade ocorreu no 

bairro Jardim Vitória, em Cuiabá.

Com o presidente do PT de Várzea Grande, Professor 
Gilmar Soares Ferreira, o presidente do Sintep-VG, 

Juscelino de Moura, a ex-presidenta do PT local, Cida 
Cortez e dirigentes do partido no município.

Na Câmara Municipal de Alta Floresta, com a vereadora 

Ilmarli Teixeira (PT), o prefeito Chico Gamba (PSDB), 

vereadores, vereadora e profissionais da saúde.
Em 04 de dezembro, participando da 18ª Parada da 

Diversidade Sexual de Mato Grosso.

Com os vereadores por Campo Novo do Parecis, Willian 

Freitas (PP), Marcelo Marciano (PP) e Joaquim Pereira 

(PP); e a vereadora Cleide Maria (MDB).

Com o secretário de Fomento Agropecuário, Indústria e 
Comércio de São José dos Quatro Marcos, Vagner Meira 

e o presidente da Associação de Produtores Rurais 
Assentamento São João da Figueirinha (APROF), Antônio de Lima.

Com o presidente da Câmara de Diamantino, Ranielli 

Patrick Arruda Lima e os vereadores: Adriano Soares 

Corrêa, Arnildo Gerhart Neto, Edmilson Freitas Almeida, 

José Carlos David e Diocelio Antunes Pruciano.

Com alunos do Coral Vésper da Escola Estadual José Leite 
de Moraes, em Várzea Grande e o diretor, Marcos Oliveira, 

a coordenadora pedagógica Giuliana Seba e o professor/maestro, Odenil Seba.

Com o vereador por Juína, Ildamir, conhecido como 

Teixerinha da Agricultura (PT), e o ex-prefeito Altir 

Peruzzo (PT).

Com o vereador por Pedra Preta, Klebis Marciano (PT).Com a vereadora por Cáceres Mazéh Silva (PT) e a assessora Paula Mendes.

Com o vereador indígena por Barra do Bugres, 
Lennon Corezomae (Podemos) e lideranças 

Balatiponé-Umutina da Terra Indígena Umutina.

Rosa Neide acolhe demandas de investimentos em 

Colniza – deputada já destinou R$ 640 mil ao 

município

Com o superintendente em Mato Grosso do INCRA, 
Marcos Vieira da Cunha e as lideranças rurais de 

Querência, Cláudia Santos, Driana Cappellasso, Elandro 
Dalbelo e o assessor do deputado estadual Valdir Barranco (PT), Salvador Soltério.

Com o secretário de Agricultura de Nossa Senhora do 

Livramento, Airton Arruda, a professora Gonçalina 

Almeida e a presidenta da Associação Quilombola 

Mata Cavalo de Baixo, Arlete Pereira.

Com o presidente da Câmara Municipal de Nova 

Monte Verde, Eder Mineirinho (PSB), a vereadora 

Verinha (PP) e o vereador Manoel Zufino (PP). 

Com o vereador por Porto dos Gaúchos, Professor Enos (PT).

Com o vereador por Juína, Roni da Padre Duilio (PT). Com o presidente da Câmara de Rondolândia, Manoel 

Neto, conhecido como Diel (PT). Com a vereadora por Sinop, Professora Graciele (PT).

Com a vereadora por Confresa, Professora Lucimeire (PT).

Com a vice-prefeita de Poconé, Professora Soenil 

Sales (PT), com o ex-vereador, Jorge Getúlio (PT) e 

com o ex-vereador Salvador Soltério (PT). 

Com a vereadora por Cuiabá, Edna Sampaio (PT), com a ex-deputada Verinha Araújo (PT) e com a representante de entidades que trabalham com proteção de animais na Capital, Jane.

Com a prefeita de Aripuanã, Seluir Peixer Reghin (PSDB), o vereador Professor Luciano Demazzi de Conselvan (DEM), o procurador do município, Maurício Magalhães e o coordenador jurídico, Adriano.

Com a vice-prefeita de Ribeirão Cascalheira, Professora 

Isabel Fernandes (PT), com o procurador do município, 

Alex Abreu e com a advogada, Paula Fernanda Carvalho 

de Souza.
Com os vereadores por Porto Alegre do Norte, Alex 

Gomes (MDB) e Keno (MDB).
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Ao longo de 2021, a deputada se reuniu virtualmente e presencialmente (após o avanço da vacinação e 
queda das infecções por Covid-19), com dezenas de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, 
vereadores, vereadoras, lideranças municipais e representantes de entidades. Em cada encontro, a 

deputada prestou contas do mandato, acolheu demandas e assumiu compromisso de trabalho em prol 
da melhoria da qualidade de vida dos moradores das cidades mato-grossenses.

Vereadora Merciane (PT) do município de Castanheira, 
entrega demandas à assessoria da deputada Rosa Neide.

Com os vereadores por Jauru, Petronílio Silva (PSB); João do Carmo (PSB), conhecido por Loro do Som; e Vilmar Lopes Viana (PSB), conhecido como Gela Guela.

Reunião em Brasília, com a prefeita de Nova 
Monte Verde, Bia Lemes

Com o prefeito de São José do Xingu, Sandro José Costa, 

conhecido como Doutor Sandro (DEM), o secretário de 

Agricultura e Meio Ambiente, Raviano Coelho e o 

controlador interno da prefeitura, Waldomiro Barroso 

Garcia.
Com o vereador por Barão de Melgaço, Aelton José 

Gonçalves (PT) e com o presidente do PT local, Rogério 

Alencar de Arruda.

Com o coordenador do Conselho Estadual de Juventude de Mato Grosso (Conjuv-MT), Daniel Vitor, durante a instalação da Câmara Setorial Temática da Juventude, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT).
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no município, Marcos Dourado.
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Gilmar Soares Ferreira, o presidente do Sintep-VG, 
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Na Câmara Municipal de Alta Floresta, com a vereadora 

Ilmarli Teixeira (PT), o prefeito Chico Gamba (PSDB), 

vereadores, vereadora e profissionais da saúde.
Em 04 de dezembro, participando da 18ª Parada da 
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com o ex-vereador Salvador Soltério (PT). 
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Professora Rosa Neide destinou 
R$ 40,6 milhões em emendas 
para investimentos em Mato 

Grosso em 2021
 deputada federal Professora Rosa Neide (PT) destinou R$ 40.648.891,00, Aem emendas parlamentares para Mato Grosso, em 2021.

Os recursos beneficiaram 98 municípios com investimentos em: melhoria na 
infraestrutura de escolas e compra de equipamentos; aquisição de ônibus escolares; 
pavimentação asfáltica urbana; compra de maquinários para prefeituras; aquisição de 
veículos para transporte de pacientes; compra de equipamentos hospitalares e 
manutenção do custeio das unidades municipais de saúde; reforma e construção de 
centros multiuso 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 comunidades 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 trabalhado-
res e trabalhadoras rurais e urbanos e de populares encaminho para atendimento. 
Nossas emendas e gestão política em Brasília visam atender as demandas concretas do 
nosso povo”, afirmou.

Confira abaixo os municípios beneficiados com recursos de emendas 
parlamentares da deputada federal Professora Rosa Neide (PT), em 2021.

Água Boa, Alta Floresta, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Apiacás, Araguaiana, 
Araputanga, Arenápolis, Aripuanã, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Barra do 
Garças, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Cáceres, Campo Verde, Carlinda, 
Castanheira, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, 
Comodoro, Confresa, Conquista D'Oeste, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, 
Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do 
Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jangada, Jauru, Juara, Juína, Juruena, Juscimeira, 
Luciara, Marcelândia, Matupá, Nobres, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, 
Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova 
Marilândia, Nova Monte Verde, Nova Olímpia, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, 
Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Paranatinga, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, 
Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto dos 
Gaúchos, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, 
Rondonópolis, Rosário Oeste, Salto do Céu, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do 
Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio do Leste, Santo Antônio de 
Leverger, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do 
Xingu, São José dos Quatro Marcos, São Pedro da Cipa, Serra Nova Dourada, Sinop, 
Sorriso, Tabaporã, Tangará da Serra, Tapurah, Terra Nova do Norte, Torixoréu, Vila 
Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.

Rosa Neide destina R$ 100 mil e garante 

entrega em 02 de agosto de creche em 

Itanhangá 
Torixoréu recebe ambulância adquirida com 

emenda da deputada Rosa Neide. Veículo 

foi entregue em 18 de fevereiro

Arenápolis recebeu em 23 de julho, R$ 90 mil de emenda 

da deputada Professora Rosa Neide. A verba foi 

aplicada na construção de uma academia de saúde Deputada Rosa Neide entrega Ambulância ao 

prefeito de Juruena – Veículo entregue em 06 de 

dezembro foi solicitado pela vereadora Darquinha Barra do Garças recebe Van para transporte de 

pacientes – Veículo entregue em 13 de dezembro foi 

comprado com emenda da deputada Rosa Neide

Vereador Alex Gomes representa deputada Rosa 

Neide na inauguração de asfalto em Porto Alegre 

do Norte. Obra foi realizada com R$ 400 mil de 

emenda de Rosa Neide
Comunidade rural de Poconé recebe agroindústria 

adquirida com emenda da deputada Rosa Neide. 

Entrega ocorreu em 18 de outubro 
Conselvan ganha Feira do Produtor. Obra foi construída 

com R$ 300 mil de emenda do ex-deputado Ságuas. 

Deputada Professora Rosa Neide trabalhou para 

liberação dos recursos

Rosa Neide entrega dois micro-ônibus para Nobres; 

emenda de R$ 548 mil da deputada garantiu compra 

dos veículos. Cerimônia ocorreu em 10 de maio
Rosa Neide entrega dois micro-ônibus para 

Rondolândia; emenda de R$ 548 mil da deputada 

garantiu compra dos veículos
Rosa Neide entrega três micro-ônibus para Alto 

Paraguai; emenda de R$ 822 mil da deputada 

garantiu compra dos veículos

Alta Floresta adquire micro-ônibus para saúde com 

R$ 300 mil de emenda da deputada Rosa Neide
Rosa Neide entrega micro-ônibus para Novo Santo 

Antônio; emenda de R$ 274 mil da deputada 

garantiu compra do veículo
Deputada Rosa Neide entrega dois micro-ônibus 

escolares para Diamantino. Veículos foram 

adquiridos com emenda de Rosa Neide no valor de 

R$ 445.800,00

Alto Taquari adquire micro-ônibus escolar com 

R$ 222 mil de emenda da deputada Rosa Neide Nova Guarita ganha micro-ônibus da saúde – 

veículo foi adquirido com R$ 300 mil de emenda 

destinada por Rosa Neide
Rosa Neide entrega reforma de Unidade de Saúde 

em São Pedro da Cipa – deputada encaminhou 

emendas para obra e compra de ambulância
Nova Guarita recebe pá-carregadeira – 

veículo foi adquirido com R$ 450 mil de 

emenda destinada por Rosa Neide
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Professora Rosa Neide destinou 
R$ 40,6 milhões em emendas 
para investimentos em Mato 

Grosso em 2021
 deputada federal Professora Rosa Neide (PT) destinou R$ 40.648.891,00, Aem emendas parlamentares para Mato Grosso, em 2021.

Os recursos beneficiaram 98 municípios com investimentos em: melhoria na 
infraestrutura de escolas e compra de equipamentos; aquisição de ônibus escolares; 
pavimentação asfáltica urbana; compra de maquinários para prefeituras; aquisição de 
veículos para transporte de pacientes; compra de equipamentos hospitalares e 
manutenção do custeio das unidades municipais de saúde; reforma e construção de 
centros multiuso 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 comunidades 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 trabalhado-
res e trabalhadoras rurais e urbanos e de populares encaminho para atendimento. 
Nossas emendas e gestão política em Brasília visam atender as demandas concretas do 
nosso povo”, afirmou.

Confira abaixo os municípios beneficiados com recursos de emendas 
parlamentares da deputada federal Professora Rosa Neide (PT), em 2021.
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Comodoro, Confresa, Conquista D'Oeste, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, 
Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do 
Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jangada, Jauru, Juara, Juína, Juruena, Juscimeira, 
Luciara, Marcelândia, Matupá, Nobres, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, 
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LUTO NACIONAL
 ano de 2021 foi o mais triste da história do Brasil. A pandemia de Covid-19 foi potenciali-

Ozada no País, devido a negligência e o negacionismo do governo Bolsonaro. São mais de 
620 mil mortos. Brasileiros e brasileiras que deixaram enlutadas suas famílias, amigos e 

todo País. 

Jamais esqueceremos os amigos e amigas que nos deixaram.

Lula é Inocente!
 ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, anulou em oito de 

Omarço, os processos do presidente Lula que tramitaram ou estavam em tramitação 
na 13ª Vara Federal de Curitiba (PR). A anulação comprovou a desonestidade 

judicial praticada contra o presidente.

FORA BOLSONARO
 deputada Rosa Neide participou ativamente das manifestações Fora Bolsonaro em 2021. Em 23 

Ade janeiro, a parlamentar participou da 'Carreata Fora Bolsonaro, Vacina para todos e pelo 
retorno do Auxílio Emergencial'. A atividade reuniu mais de 500 carros e congestionou as 

principais avenidas do centro da capital mato-grossense.
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