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Ao longo deste 2021, a deputada federal 
Renata Abreu (Podemos-SP) protocolou 
156 propostas legislativas e atuou como 
relatora em 14 comissões, entre elas a 
Comissão Especial da PEC da Reforma 
Política. Renata também participou de 694 
votações em plenário e discursou 29 vezes.

Dentre as propostas protocoladas neste 
ano, destaca-se o PL 3863/2021 que altera 
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), para obrigar o 
Poder Público a divulgar a existência do 
crime de importunação sexual. A Lei foi 
criada com base em um projeto de Lei de 
autoria da parlamentar.

Renata também apresentou o PL 
2952/2021 com o objetivo de tipificar 
a conduta de quem presencia violência 
doméstica e familiar contra a mulher e, sem 
correr riscos, deixa de comunicar o fato às 
autoridades policiais.

Outra proposta apresentada em favor das 
mulheres é o PL 583/2021 que garante à vítima 
de violência sexual atendimento prioritário 
e humanizado pela autoridade policial, pelo 
Ministério Público e pela Defensoria Pública, 
além de assegurar-lhe tratamento digno e 
respeitoso em todas as fases da investigação 
policial ou do processo penal.

RENATA 
APRESENTA 
BALANÇO DE 2021

Reforma Política
Renata foi relatora da PEC da Reforma 

Política, matéria que mudou pontos do 
sistema eleitoral para as disputas de 2022. 
Dentre as mudanças incorporadas pela 
Emenda Constitucional 111 estão:

• Participação feminina na política – 
votos dados a mulheres e pessoas negras 
serão contados em dobro para efeito 
da distribuição dos recursos dos fundos 
partidário e eleitoral nas eleições de 2022 a 
2030;
• Data da posse: a mudança do dia da 
posse do presidente da República (para 5 
de janeiro) e dos governadores (para 6 de 
janeiro). Atualmente as posses do presidente 
e dos governadores ocorrem no dia 1º de 
janeiro. Essa regra só valerá a partir de 
janeiro de 2027.
• Fidelidade partidária: deputados federais, 
estaduais e distritais e vereadores que saírem 
do partido pelo qual tenham sido eleitos 
só não perderão o mandato se a legenda 
concordar com a saída. 
• Plebiscitos: realização de consultas 
populares sobre questões locais junto com 
as eleições municipais. Essas consultas terão 
que ser aprovadas pelas câmaras municipais 
e encaminhadas à Justiça Eleitoral em até 
90 dias antes da data das eleições.

“Garante à vítima de violência sexual 
atendimento prioritário e humanizado pela 
autoridade policial, pelo Ministério Público 
e pela Defensoria Pública”

Socorro ao setor de eventos
Sob a relatoria da deputada Federal 

Renata Abreu (Podemos-SP), a Câmara 
aprovou o Projeto de Lei 5638/2020, 
transformado na Lei 14.148/21, que criou 
o Programa Emergencial de Retomada do 
Setor de Eventos (Perse).

O Perse já possibilitou a negociação de 
R$ 2,8 bilhões de dívidas, socorrendo a 
mais de 20 mil empresas no País.



Com trabalho reconhecido 
nacionalmente, o deputado federal 
Roberto de Lucena (Podemos-SP) se 
destacou em 2021 pela defesa da vida e 
da família e o combate à fome. 

Ao lado da ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, Lucena participou 
da jornada em Defesa da Vida e da 
Família, que reuniu pastores, líderes e 
autoridades de todo o país para discutir 
temas relacionados à família e sua 
defesa. De acordo com o parlamentar, 
a “família é o eixo e a célula mãe da 
sociedade”. 

A pedido do deputado, a Câmara 
realizou a comissão geral para debate 
da temática “fome, uma mazela social 
agravada pela crise econômica e 
social ocasionada pela pandemia da 
Covid-19”. 

MANDATO DE 
ROBERTO DE 
LUCENA EM 2021 
SE DESTACOU PELA 
DEFESA DA VIDA, 
FAMÍLIA E DIREITOS 
HUMANOS

“Família é o eixo 
e a célula mãe 
da sociedade”
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Roberto de Lucena é presidente da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa 
dos Direitos Humanos e pela Justiça 
Social e do Grupo Parlamentar Brasil-
ONU (GPONU), que tem como 
objetivo perseguir ideais contidos 

na agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU), como 
erradicação da pobreza, promoção 
de saúde e bem-estar e combate 
aos crimes que violam os Direitos 
Humanos.

Também em 2021, Lucena foi relator da 
medida provisória MP 1036/2021 sobre 
cancelamentos nos setores de turismo e 
cultura. Além disso, teve o PL 268/2021, 
de sua autoria, aprovado na Comissão do 
Esporte na Câmara dos Deputados. O 
projeto busca coibir o bullying no esporte.

No mês de julho, a Câmara aprovou o 
projeto de lei 226/19, que prevê normas 
para a divulgação de números de centrais 
para denúncias de violência contra a 
mulher (Ligue 180) e de violações de 
direitos humanos (Disque 100).

Além disso, Lucena também enviou 
emendas parlamentares para a aquisição 
do terreno destinado à construção do 
Hospital de Arujá, em São Paulo.

Assim, o intenso trabalho do 
parlamentar se destacou neste ano de 
2021 pela defesa da vida, da família e 
dos direitos humanos.



O deputado federal Maurício 
Dziedricki (RS) é o mais novo 
reforço do Podemos na Câmara 
dos Deputados. Com a chegada do 
parlamentar, o partido passa a contar 
com 12 deputados federais. E no 
Senado, a sigla já é a terceira maior 
bancada, com nove senadores.

Maurício Dziedricki é advogado e 
deputado federal pelo Rio Grande do 
Sul. Eleito em 2018, com quase 85 
mil votos, o parlamentar atua há pouco 
mais de 20 anos na política e tem como 
principais bandeiras a proteção da 
criança e do adolescente, o incentivo 
ao empreendedorismo e a segurança 
pública. Na Câmara dos Deputados, 

PODEMOS FILIA 
DEPUTADO 
MAURÍCIO 
DZIEDRICKI E 
AMPLIA BANCADA 
DA CÂMARA

“Porque política é olhar pra frente, é 
transformar, é realizar sonhos”

Maurício somou-se em pautas muito 
importantes para o Brasil, como a 
aprovação da prisão após condenação 
em segunda instância; gestão pública 
com eficiência e resultado; liberdade 
econômica; e combate à corrupção.  

 Dziedricki é autor da Lei que criou o 
Cadastro Estadual de Pedófilos no Rio 
Grande do Sul. É dele a proposta que 
tramita na Câmara para criar o Cadastro 
Nacional. Também é dele o projeto que 
estabelece o agendamento eletrônico 
de vacinação no SUS; isenta do Imposto 
de Renda das Pessoas Físicas quem 
adotar crianças ou adolescentes órfãos 
ou abandonados com até 18 anos de 
idade; reduz as taxas de juros a micro e 

pequenas empresas em financiamentos; 
proíbe o corte de energia elétrica em 
razão de Estado de Calamidade Pública 
nos casos de crises ordem social, 
econômica, financeira e da economia 
popular. 

A transparência é marca da atuação 
de Maurício. Ele não deixa de 
manifestar sua opinião sobre qualquer 
tema. Ele votou a favor da Lei Henry; 
é favor do fim dos supersalários 
no serviço público; é a favor da 
distribuição gratuita de absorventes 
para estudantes e mulheres de baixa 
renda; é a favor da autonomia do 
Ministério Público; e é contra o Foro 
Privilegiado. 
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 Trajetória 
Em 2000, Maurício disputou sua 

primeira eleição. Foi o candidato 
mais jovem de Porto Alegre e ficou 
na suplência, com 2.496 votos. Em 
2004, os porto-alegrenses o elegeram 
vereador da capital com quase 6 mil 
votos. Em seguida, foi Secretário 
de Obras da capital. O mais jovem 
secretário entre as Capitais do Brasil! 
Em 2008, foi reeleito vereador (o 
vereador mais votado de todo sul do 
Brasil, com quase 16 mil votos). 

 Em 2011 assumiu um novo desafio: 
comandar a Secretaria de Estado da 
Economia Solidária e Apoio à Micro 
e Pequena empresa. Na época, criou 
o maior programa de microcrédito do 
país, emprestando mais de R$ 500 
milhões a empreendedores gaúchos.  

 Na eleição de 2014, o resultado 
do trabalho veio nas urnas: foi eleito 
deputado estadual com mais de 40 
mil votos. Dois anos depois, em 2016, 
levou uma mensagem de esperança 
a Porto Alegre quando disputou a 
prefeitura da cidade. Foram quase 100 
mil votos! 

 No ano de 2018, um novo início. 
Maurício concorreu a deputado federal 
e com quase 85 mil votos foi eleito 
pelos gaúchos! No Congresso, tem 
honrado a confiança de seus eleitores 
e de todos aqueles que acreditam na 
política feita com ética, transparência, 
verdade e compromisso.  

 “Sou de uma nova geração de 
políticos. Uma geração acessível e 
que prioriza resultado. Em meio a 
tanto desencanto, aposto no diálogo 
e na transparência como base para 
retomarmos a confiança na política. 
Porque política é olhar pra frente, é 
transformar, é realizar sonhos”, diz 
Maurício Dziedricki.



A homenagem é um reconhecimento 
do Ranking dos Políticos à atuação dos 
parlamentares no Congresso Nacional

Pela segunda vez, o deputado federal 
Diego Garcia (Podemos-PR) é 
agraciado com um reconhecimento a 
sua atuação parlamentar na Câmara 
dos Deputados pelo portal Ranking dos 
Políticos, uma iniciativa da sociedade 
civil que avalia os deputados e senadores 
do país. Garcia ganhou o prêmio na 
categoria “Melhores Deputados do 
Brasil” deste ano. Ele está como o 
melhor deputado do Paraná e em 28º 
lugar entre os 513 deputados eleitos.

Apartidário e não ideológico, o 
portal rankingdospoliticos.org define 
o desempenho dos parlamentares de 
acordo com sua atuação no combate 
à corrupção, aos privilégios e ao 
desperdício da máquina pública. Para 
apurar isso, avaliam dados sobre 
presenças nas sessões, economia de 
verbas, processos judiciais e votações 
dos parlamentares nas decisões mais 
importantes do Congresso.

Diego Garcia comemorou o 
reconhecimento, destacando a 

DIEGO GARCIA 
RECEBE PRÊMIO 
“MELHORES 
DEPUTADOS 
DO BRASIL”

“É com muita emoção e alegria que recebo 
este prêmio em reconhecimento ao nosso 
trabalho. Devo tudo isso a minha família, 
amigos e a todos aqueles que confiam e 
acreditam no nosso mandato”

importância do apoio da família e 
amigos para essa conquista. “É com 
muita emoção e alegria que recebo este 
prêmio em reconhecimento ao nosso 
trabalho. Devo tudo isso a minha família, 
amigos e a todos aqueles que confiam e 
acreditam no nosso mandato”, afirmou.

Atuação parlamentar 
de destaque
O prêmio recebido por Diego 

Garcia não é por acaso. A sua 
atuação parlamentar tem sido 
destaque no Congresso Nacional. 
Assumiu cargos de relator de duas 
importantes Subcomissões: A 
Subcomissão Especial dos Direitos 
das Crianças e dos Adolescentes, 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, onde teve seu relatório 
aprovado por unanimidade na 
Subcomissão e na CCJ. O parecer 
de Garcia traz a sugestão de 
aprovação de 20 projetos de lei 
que visam amparar e proteger as 
crianças e adolescentes. 

Neste ano, o deputado também 
conseguiu a recriação da 
Subcomissão Especial de Doenças 
Raras, da qual ele também foi 
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o relator em 2019. “O trabalho 
não pode parar. Os temas são 
extensos e precisam sempre estar 
em constante debate e atualização. 
Realizamos um trabalho técnico 
e com o apoio de associações e 
especialistas”, destaca.

Diego Garcia também abraçou 
pautas relevantes como o combate 
às drogas, contra o avanço da 
liberação da maconha no Brasil; a 
luta pela liberdade da população 
e transparência, contra o PL da 
censura da Internet e contra o 
Passaporte Sanitário.

O trabalho nas comissões também 
foi destaque. Membro das comissões 
mais importantes da Casa, pelo 
segundo ano consecutivo, de acordo 
com o portal da Câmara, ele foi 
o deputado do Paraná que mais 
apresentou pareceres a projetos de lei.

Para o Paraná, somente em 2021, 
fez a indicação de mais de R$ 32 
milhões em recursos federais, que já 
estão sendo utilizados para melhorias 
na saúde, educação, assistência 
social, infraestrutura e mais!



Equidade social, educação, justiça, 
saúde e economia foram as principais 
aéreas de atuação do deputado federal 
José Nelto (Podemos-GO) em 2021. 
Ele também tem trabalhado na defesa 
da ética e da transparência. Seu 
compromisso com o Brasil e, em especial, 
com o estado de Goiás, tem feito com 
que Nelto se destaque, ainda, como um 
dos deputados que mais apresentaram 
projetos de lei na bancada do Estado.

Uma das propostas de autoria de José 
Nelto é o PLP 277/20, que visa instituir 
penalidades mais duras aos integrantes do 
Poder Judiciário que cometerem ilícitos. 
“Defendo que seja revogada a pena 
disciplinar de aposentadoria compulsória, 
para que magistrados condenados 
por faltas disciplinares graves sejam 
demitidos”, afirma.

Relatorias em prol do 
emprego e da saúde

Neste ano, o parlamentar goiano foi 
relator, entre outras, de duas importantes 
matérias. Uma delas foi a Medida 
Provisória 1058/21, que recriou o 
Ministério do Trabalho e Previdência. 
“É de extrema importância termos um 
Ministério que sirva aos trabalhadores e 
aos empregadores. Não dá para deixar 
milhões de brasileiros vivendo o tempo 
todo de auxílios”, diz.

O PLP 266/2020, que autorizou 
contratações para preenchimento dos 
quadros funcionais em universidades e 
hospitais universitários, foi outro relatado 
por José Nelto. Com a aprovação e 
sanção do projeto, essas instituições 
ficaram de fora da legislação em vigor 
desde o início da pandemia da Covid-19, 
que proíbe União, estados e municípios 
de admitirem pessoal e de realizarem 
concurso público. 

EMPREGO, SAÚDE, 
ECONOMIA E COMBATE 
À CORRUPÇÃO SÃO 
DESTAQUES DA ATUAÇÃO 
DE JOSÉ NELTO EM 2021
“Minha intenção é tirar os brasileiros da 
pobreza, que tem sido causada, nos últimos 
tempos, tanto pela Pandemia, quanto pela 
irresponsabilidade de políticos que não olham 
com para as necessidades dos mais vulneráveis”

CPI dos Combustíveis
Os constantes aumentos nos preços 

da gasolina e do óleo diesel levaram 
o vice-líder do Podemos na Câmara 
a iniciar a coleta de assinaturas para 
criação da CPI dos Combustíveis. 
O objetivo, segundo Nelto, é a 
investigação da política de reajustes 
desses produtos no Brasil. “O brasileiro 
já enfrenta uma gravíssima crise 
econômica motivada pela pandemia. 
Acrescentar mais custos e carga 
financeira é injusto e criminoso”, 
explica.

Em 2021, o deputado José Nelto 
também coordenou a instalação e 
condução do Grupo de Trabalho 
para propor a Reforma Cartorária. 
“Defendo um debate democrático 
no colegiado e na sociedade, a fim de 
fomentar reflexões acerca do tema e 
produzir ações concretas no âmbito 
do Congresso Nacional, com vistas 
a promover o desenvolvimento dos 
serviços cartorários”, frisa.

Expectativas para 2022
Em 2022, José Nelto diz que será 

prioridade do seu mandato conseguir 
aprovar duas pautas que considera 
importantíssimas: a PEC 333/17 que 
prevê o fim do foro privilegiado, e a 
PEC 199/19, da Prisão em 2ª Instância.  
Nelto diz que trabalhará em 2022 para 
defender projetos que contribuam 
para o desenvolvimento da economia 
brasileira, combatendo a fome e a 
pobreza no país. “Minha intenção é 
tirar os brasileiros da pobreza, que 
tem sido causada, nos últimos tempos, 
tanto pela Pandemia, quanto pela 
irresponsabilidade de políticos que não 
olham com para as necessidades dos 
mais vulneráveis”, justificou.  
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Entre as principais conquistas do mandato, 
a relatoria do PL 534/2021, que permitiu 
a compra de vacinas em larga escala 
e imunização em massa da população, 
freando a Covid-19. 

Apesar dos desafios enfrentados pelo país 
em 2021, em virtude, ainda, de um cenário 
atípico de pandemia, o deputado federal 
Igor Timo (PODEMOS-MG), líder do 
partido na Câmara, comemora os feitos 
realizados por ele no Congresso. De acordo 
com o deputado, foram muitas conquistas a 
favor dos mineiros e em defesa de um Brasil 
mais justo e igual para todos. O primeiro 
trabalho que ele destaca é a relatoria do PL 
534/2021, que permitiu o Brasil ampliar 
a compra de imunizantes e realizar a 
vacinação em massa da população, freando 
assim, à pandemia, trazendo equilíbrio ao 
país, permitindo a retomada gradual dos 
serviços para alavancar à economia. Mas 
para ir além e garantir os direitos do povo, 
Igor Timo foi à tribuna da Câmara Federal 
cobrar da Petrobrás a base de cálculos 
usada para reajustar os combustíveis, 
um argumento que justificasse o valor 
da gasolina chegar a 7,00 reais e até 
9,00 em algumas regiões do país, valores 
próximos a ouro, em comparação feita pelo 
parlamentar. Depois teve um outro feito, 
a relatoria da Lei que criou o Estatuto da 
Pessoa com Câncer, fundamental para dar 
mais dignidade aos pacientes e familiares, 
vítimas de uma doença tão brutal que 
matou cerca de 260 mil pessoas em 2020, 
segundo o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA). 

IGOR TIMO DESTACA 
METAS ALCANÇADAS 
EM 2021 PARA AJUDAR 
A COLOCAR O PAÍS 
NOS TRILHOS  

“Esses dois 
nomes 
representam 
justiça para o 
Brasil, o que 
é um desejo 
e anseio da 
população 
brasileira que 
espera de nós, 
parlamentares, 
defendê-los, 
pois somos 
eleitos para 
isso e não para 
saquear os 
cofres públicos 
e enriquecer 
ilicitamente 
as custas de 
causar mais 
pobreza e 
miséria como 
ocorreu no 
Brasil”

Progresso de Minas 
Se antes Minas e o Vale do 

Jequitinhonha eram órfãos de 
representantes que brigassem pelas 
pautas do estado no Congresso, 
agora essa realidade mudou, graças 
ao empenho e trabalho de Igor Timo, 
que mesmo sendo deputado de 
primeiro mandato, vem se destacando 
pelo grande poder de articulação. 

Esse relacionamento equilibrado 
trouxe uma grande conquista aos 
mineiros do Jequitinhonha e todas 
as regiões por onde passa a BR-
367. O deputado conseguiu que 
as obras saíssem do papel. Este 
que era um sonho idealizado por 
Juscelino Kubitscheck há 70 anos e 
foi concretizado com a liberação das 
obras por parte do governo Federal e 
Estadual, neste ano. 

Outro destaque da atuação 
de Igor é o Plano Integrado de 
Desenvolvimento do Norte e 
Nordeste de Minas, que destinou 
2 bilhões de reais em recursos 
para levar emprego, melhorar a 
infraestrutura de rodovias e socorrer 
famílias que moram nas áreas rurais 
mais distantes e precisam de apoio 
social para sobreviverem. 

Segundo o parlamentar, essa vitória 
é a soma de esforços conjuntos, de 
um diálogo permanente que teve 
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com o governo de Minas para investir 
em áreas prioritárias no Vale do 
Jequitinhonha, principalmente, a área 
social que ainda é muito carente de 
investimentos. 

Fechando o balanço das metas, Igor 
Timo também dialogou com o Governo 
de Minas e o Ministério Público do Estado 
e garantiu a retomada da Regularização 
Fundiária do Norte de Minas.  Uma 
demanda que aguardava há mais de 10 anos 
para solucionar os conflitos de demarcação 
de terra. Para isso, foi assinado em agosto 
de 2021, o Termo de Acordo Preliminar 
(TAP), entre o governo de Minas e o 
MPMG a pedido do parlamentar. 

Brasil nos trilhos 

Para continuar defendendo seu 
estado e o país para tornar o Brasil 
um país com mais igualdade de 
direitos e justiça social, Igor Timo 
acredita que é preciso retomar as 
pautas de combate à corrupção, 
como o Fim do Foro Privilegiado e 
a Prisão em Segunda Instância, que 
ainda aguardam ser colocadas em 
votação nas duas casas do Legislativo. 

Neste sentido, o parlamentar 
destaca que o Podemos teve duas 
conquistas importantes neste ano, 
ao trazer dois nomes de peso para 
filiar-se ao partido. O ex-juiz e ex-
ministro da Justiça, Sergio Moro e 
Deltan Dallagnol, ex-procurador e 

ex-coordenador da Operação Lava 
Jato, a maior operação de combate à 
corrupção na história do país.

“ Esses dois nomes representam 
justiça para o Brasil, o que é um desejo 
e anseio da população brasileira que 
espera de nós, parlamentares, defendê-
los, pois somos eleitos para isso e 

não para saquear os cofres públicos 
e enriquecer ilicitamente as custas de 
causar mais pobreza e miséria como 
ocorreu no Brasil, em anos anteriores a 
2019. Os brasileiros merecem homens 
dignos para representá-los como Sergio 
Moro, que vai lutar por um país mais 
justo para todos, assim como eu”, 
finalizou Igor Timo. 



“Um ano desafiador”, foi assim que 
o deputado federal Ricardo Teobaldo 
resumiu esse terceiro ano da sua segunda 
legislatura de deputado federal. Entre 
destinação de recursos, votações e 
elaborações de projetos, o parlamentar 
avaliou positivamente 2021. 

Para Teobaldo, a pandemia fez com 
que o parlamento reforçasse ainda mais 
a presença nos municípios. “2021 foi um 
ano desafiador em Brasília. O legislativo 
precisou ser ainda mais parceiro dos 
prefeitos e, principalmente, da população. 
Fizemos um grande esforço na 
destinação de recursos, principalmente 
na área da saúde”, contou. 

O parlamentar também destacou 
a importância da Câmara para as 
prefeituras de Pernambuco. “Eu 
tive o privilégio de ser prefeito e sei 

RICARDO 
TEOBALDO 
DESTACA AÇÕES 
DO MANDATO 
EM 2021

“O legislativo precisou ser ainda mais parceiro 
dos prefeitos e, principalmente, da população. 
Fizemos um grande esforço na destinação de 
recursos, principalmente na área da saúde”
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das dificuldades que os municípios 
enfrentam. Em Brasília, trabalhamos 
bastante na defesa de uma pauta 
municipalista. Também demos 
prioridades a projetos que tragam 
geração de emprego e renda para nosso 
estado. Esse é o grande desafio nesse 
momento da retomada da economia”, 
disse.

PROJETOS - Na Câmara, dois 
projetos de autoria do parlamentar foram 
aprovados na Comissão de Educação da 
casa. O primeiro trata da saúde vocal do 
professor. O texto determina que as salas 
de aulas com quantidade de alunos acima 
de 25, tenham dispositivo de sonorização 
que permita a perfeita difusão da voz. Já 
o segundo garante isenção de IPI para 
alunos da rede pública de ensino para 
aquisição de notebooks, tablets, entre 
outros. 



 Proposta aperta o cerco contra a pedofilia, 
aliciamento de menores, exposição, produção, 
venda ou publicação de material pornográfico

 A Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos Deputados 
aprovou, na quinta-feira (18), relatório do 
deputado federal Léo Moraes (Podemos) 
ao projeto que torna hediondo o crime 
de pedofilia, com emenda de autoria 
do parlamentar rondoniense para o 
agravamento das penas previstas no 
Código Penal e no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA).

O projeto de lei tipifica como hediondo as 
práticas de pedofilia, aliciamento de menores, 
exposição, produção, venda ou publicação 
de material pornográfico. Aprovado agora 
na CCJ, está pronto para ser votado em 
Plenário.

“Precisamos endurecer as leis em 
diversos crimes, e esse é um deles. O que 
não dá é continuarmos deixando impunes 
aqueles que cometem crimes tão graves 
como a pedofilia, crimes que deixam 

SOB RELATORIA 
DE LÉO MORAES, 
PROJETO QUE 
TORNA PEDOFILIA 
CRIME HEDIONDO 
É APROVADO

“As medidas buscam reforçar a proteção 
da criança e do adolescente contra todo 
e qualquer tipo de abuso, principalmente 
os ligados à pedofilia”
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marcas para o resto da vida. Nossa luta 
em defesa das crianças e adolescentes 
continua! Nesse caso específico temos 
acompanhado e nos esforçado desde o 
início do nosso mandato”, observou Léo 
Moraes.

“As medidas buscam reforçar a proteção 
da criança e do adolescente contra todo e 
qualquer tipo de abuso, principalmente os 
ligados à pedofilia. Ao considerar hediondos 
a grande maioria dos crimes que envolvem 
a pedofilia, a proposta impõe um regime 
jurídico mais gravoso aos infratores, 
submetendo-os à exigência de maior lapso 
temporal para a progressão de regime e à 
vedação da concessão de indulto e anistia, 
dentre outras consequências penais”, diz o 
deputado.

No seu relatório, ele incluiu no relatório 
agravante de 1/3 na pena para o criminoso que 
distribuir, publicar, armazenar ou ainda por 
meio de montagem fotográfica ou de vídeo 
divulgar imagem de menores na deep web 
— podendo chegar até 13 anos e 4 meses de 
reclusão e multa.



O deputado federal Josivaldo JP, do 
Podemos Maranhão, assumiu como 
titular somente em janeiro de 2021, na 
vaga deixada pelo ex-deputado e atual 
prefeito de São Luís, Eduardo Braide, 
também do partido. “Ao mesmo tempo 
em que tudo foi novo para mim ao chegar 
na Câmara dos Deputados neste ano, 
tudo é muito urgente também. Vivemos 
talvez a pior crise dos últimos 100 anos, 
e já entrei no Congresso Nacional, 
como representante do Maranhão e 
da minha região sul do estado, com a 
responsabilidade e o dever de trabalhar 
sem parar para levar, de imediato, 
algumas melhorias. E foi o que eu fiz. 
As crises na saúde e na economia com 
a pandemia exigiram o nosso empenho 
para ajudar a população, que tem pressa”, 
contextualiza Josivaldo JP.

É a primeira vez em cerca de 12 anos 
que a região Sul do Maranhão, conhecida 
como Região Tocantina, tem um 
deputado federal que a represente, e em 
2021 Josivaldo JP priorizou ações para a 
região, principalmente investimentos em 
infraestrutura e saúde. Destinou quase 40 
milhões em recursos para investimento em 
obras, serviços e melhorias diversas para a 
população. Mais de 90% desses recursos 
foram para esses 50 municípios da sua 
região. Desde os primeiros dias, percorreu 

2021: DEPUTADO 
JOSIVALDO JP ESTREIA 
NO MANDATO COM 
RITMO DE VETERANO

“As pessoas estão com dificuldade até para 
conseguir alimento para o dia a dia. Precisamos 
ter sensibilidade social de socorrer aqueles que 
estão com muita necessidade”

os cerca de 50 municípios da região várias 
vezes. Todas as semanas ele pode ser 
encontrado em várias cidades, conversando 
com a população nas ruas, em reuniões nos 
bairros e comunidades, e em eventos. 

Além disso, apoiou as medidas 
discutidas e votadas no Congresso 
Nacional para o combate à pandemia e 
o apoio socioassistencial. “Discutimos e 
aprovamos matérias muito importantes, 
como a PL das Vacinas, que flexibilizou 
aos estados e municípios a compra 
de vacinas para acelerar a imunização 
da população. O PERSE, projeto de 
relatoria da nossa presidente, deputada 
Renata Abreu, em apoio ao setor 
de eventos, também penalizado na 
pandemia. Votamos a PEC Emergencial, 
que proporcionou o retorno do 
Auxílio Emergencial e no final do 
ano, as propostas que possibilitaram 
o pagamento do Auxílio Brasil, que 
substituiu o Bolsa Família, aumentando o 
valor do benefício e ampliando o número 
de famílias no Programa. As pessoas 
estão com dificuldade até para conseguir 
alimento para o dia a dia. Precisamos ter 
sensibilidade social de socorrer aqueles 
que estão com muita necessidade”, 
destaca o deputado.

Ainda na seara legislativa, JP ressalta 
que apresentou projetos de lei para 
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fomento da renda e para geração 
de emprego, como o PL que cria o 
PROMIE, Programa Municipal de 
Incentivo ao Emprego e o PL 2935/2021 
que isenta do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI e Imposto sobre 
Operações Financeiras - IOF na aquisição 
de motocicletas ou motonetas para 
transporte de mercadorias e passageiros, 
e prestação de serviços comunitários. 
Outro projeto de destaque apresentado 
é o PLP 138/2021, que cria o complexo 
geoeconômico, social e cultural da Região 
Tocantina.

Além de priorizar as urgentes 
necessidades dos municípios e da 
população, JP se dedicou a estabelecer 
a marca de um mandato empreendedor. 
Explica o deputado federal Josivaldo JP 
que “este mandato está empreendendo 
ideias, dedicando tempo, buscando 
conhecimento e parcerias que acreditam 
em cidadania, para realizar projetos 
que melhorem a vida das pessoas, que 
agreguem valor ao dia a dia de cada um. 
Levar o espírito empreendedor para o 
mandato tem como objetivo mostrar a 
todos que o Brasil, o Maranhão, nossa 
região, nossa população pode mais se 
investir no protagonismo, que é quando 
cada um empreende a realização do seu 
sonho”.  



 O deptuado federal José Medeiros 
(Podemos-MT) considera que 2021 foi 
o ano da retomada, onde o Brasil passou 
a crescer novamente, após ter visto sua 
economia devastada, como praticamente 
todo o mundo, em virtude da pandemia.  

O parlamentar evidencia a postura de 
boa parte do Congresso Nacional, que 
priorizou o seguimento das medidas de 
socorro financeiro aos mais necessitados, 
bem como o respaldo às médias, 
pequenas e microempresas, principais 
geradoras de emprego no país, que 
seguiram sendo amparadas para que não 
fechassem as portas.

Contudo, o parlamentar não deixou 
de lamentar a postura de muitos dos 
congressistas, que, em sua opinião, 
apequenam o parlamento nacional ao 
se portarem como opositores não a um 
Governo, mas ao país.  

“Temos partidos, tanto no Senado 
quanto na Câmara Federal, que 
numericamente frente ao povo brasileiro 
possuem uma representação pífia, mas 
utilizam-se de meios sorrateiros para 
jogar contra, unicamente por uma 
questão de ego e poder. Foi assim na 
CPI do Senado, uma vergonha histórica, 
bem como é praticamente toda semana, 
quando perdem votações em plenário e 
correm para pedir guarida ao STF, que 
muitas vezes desrespeita a autonomia do 
legislativo”, pontuou Medeiros.  

MEDEIROS RESSALTA 
2021 COMO O ANO DA 
RETOMADA E LAMENTA 
“FORÇA CONTRÁRIA”

“Eu defendo um legislativo facilitador. 
Nosso papel é desamarrar as mãos 
do nosso povo trabalhador, dos 
empreendedores e assim ver nosso país 
dar saltos que ninguém mais consegue dar 
no mundo, com tamanha velocidade”

Torcendo por um 2022 onde o 
Congresso Nacional, como um todo, 
volte a ocupar a cena política como 
um poder independente, de fato, 
Medeiros afirma que o contexto de ser 
um ano eleitoral só ajuda na evolução 
democrática.  

“Um ano eleitoral, diferentemente do 
que dizem, é um momento de se definir 
muita coisa sim. É onde o debate 
realmente se abre, o cidadão opina, 
inclusive nas urnas, e os representantes 
verdadeiramente recebem um retorno 
muito real do que está sendo feito 
e do que ele próprio faz ou deixa de 
fazer em Brasília e nos outros centros 
políticos e administrativos pelo país. 
Temos importantes debates sobre 
novas realidades tecnológicas do nosso 
cotidiano e conflitos que podemos 
pacificar por meio de uma legislação. 
Até porque, quem produz lei neste 
país é o legislativo, embora alguns 
pareçam tentar esquecer”, pontuou o 
parlamentar.  

Em 2021, mesmo com todas as 
limitações ainda impostas pela 
pandemia, Medeiros promoveu 
exatas 66 intervenções legislativas, 
estando dentre elas: seis pareceres 
como relator; uma Proposta de 
Emenda à Constituição - PEC; seis 
requerimentos; quatro sugestões de 
emenda ao orçamento e seis projetos 
de lei.  
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Dentre as propostas apresentadas estão 
o PL 2865/2021, que veda a imposição 
de nota de corte e cláusula de barreira 
nos concursos para as carreiras policiais 
da União; o PL 2866/2021, que altera 
a Lei nº 9.394, de 1996, para proibir 
a utilização de linguagem neutra de 
gênero em documentos escolares; o PL 
929/2021, que  o Serviço Nacional de 
Apoio ao Agricultor Familiar SENAF; 
o PL 637/2021, que dispõe sobre a 
isenção do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR) dos imóveis rurais 
que possuam brigada de incêndio florestal 
particular; além do  PL 579/2021, que 
prorroga prazos para renegociação de 
dívidas do financiamento estudantil (Fies) 
e, por fim, o PL 638/2021, que dispõe 
sobre a atenção à saúde de pacientes 
com obesidade no âmbito do SUS. 

“Eu defendo um legislativo facilitador. 
Nosso papel é desamarrar as mãos 
do nosso povo trabalhador, dos 
empreendedores e assim ver nosso país 
dar saltos que ninguém mais consegue 
dar no mundo, com tamanha velocidade. 
Em plena pandemia, nossa economia 
está se reinventando, batemos recorde 
históricos de produção e exportação em 
outubro, com dois meses ainda para o 
fim do ano. Se fizermos a nossa parte de 
“não atrapalhar o Brasil”, ninguém segura 
esse país. Infelizmente, porém, tem muita 
gente no Congresso Nacional que está ali 
unicamente pra travar o desenvolvimento 
da nação”, finalizou Medeiros.



O deputado Federal Rodrigo Coelho 
(Podemos-SC) recebeu do Ranking 
dos Políticos o reconhecimento como 
o Deputado que mais se destacou no 
ano de 2021. A organização avaliou 
o desempenho dos 513 Deputados 
Federais e dos 81 Senadores. A 
solenidade de Premiação dos Melhores 
Parlamentares do Congresso Nacional 
ocorreu no dia 8/12, no Centro 
Internacional de Convenções do Brasil - 
CICB, em Brasília.

Coelho é joinvilense, é parlamentar de 
primeiro mandato e foi agraciado com o 
prêmio pela sua luta contra a corrupção 
e os privilégios, pelo respeito ao dinheiro 
público, além de ser referência pela sua 
atuação em defesa de Santa Catarina.

RODRIGO 
COELHO 
É ELEITO 
O MELHOR 
DEPUTADO 
DO BRASIL
“Sigo com o compromisso 
de lutar pelo fim do foro 
privilegiado e pela prisão após 
segunda instância”

“Dedico essa conquista como o Melhor 
Deputado de Santa Catarina e do Brasil a 
todos os brasileiros que acreditam no meu 
trabalho, ao povo catarinense e de Joinville, 
que tenho a honra de representar. Sigo 
com o compromisso de lutar pelo fim do 
foro privilegiado e pela prisão após segunda 
instância. Parabenizo e agradeço o Ranking 
dos Políticos por fiscalizar nosso trabalho e 
por servir de incentivo para a boa política”, 
enfatiza Rodrigo Coelho.

Ainda de acordo com o Deputado, 
ser lembrado dessa maneira fortalece o 
seu propósito como cidadão e político. 
“A missão tem sido de contribuir com o 
desenvolvimento de nosso Brasil, para que 
ele seja cada vez mais próspero, mais justo e 
promissor”, conclui Rodrigo Coelho.
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O deputado federal Bacelar 
(Podemos-BA) fez, no início do mês, 
um balanço das atividades legislativas 
de 2021. Apesar de ter sido um ano 
de adaptações para o Congresso, 
devido à pandemia do coronavírus, 
o parlamentar, que é presidente 
da Comissão de Turismo, destacou 
atuação do parlamento na legalização 
dos jogos.  

Em setembro, o presidente da Casa 
Arthur Lira (PP/AL) criou um Grupo de 
Trabalho, sob coordenação de Bacelar 
e relatoria do deputado Felipe Carreras 
(PSB/PE), para atualizar o projeto de lei 
do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil 
(PL 442/91). Durante 90 dias, foram 
inúmeras reuniões com a Procuradoria-
Geral da República – PGR, Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras 
– COAF, Polícia Federal, SECAP-ME, 
Receita Federal e um médico especialista 
em transtorno do jogo. Bacelar defende 
que todas as modalidades de apostas 
sejam legalizadas. “O Brasil precisa sair da 
ilegalidade. Não podemos fechar os olhos 
para os jogos. Todos nós sabemos da 
hipocrisia, mas temos que ser coerentes e 
aprovar todas as modalidades”, ponderou. 

2021: MANDATO DE 
BACELAR SE DESTACA 
EM DEFESA DO TURISMO, 
LEGALIZAÇÃO DOS 
JOGOS E DA GERAÇÃO 
DE EMPREGOS

“Conseguimos mostrar para o parlamento a 
importância de investir no turismo. O setor 
tem um potencial enorme de alavancar o 
país, gerar emprego, renda e atrair viajantes 
estrangeiros”

O parlamentar também comemorou 
a aprovação do novo Fungetur. O 
projeto, que aguarda aprovação no 
Senado, vai facilitar o acesso ao crédito 
aos empresários do setor do turismo 
e garantir que os recursos repassados 
aos agentes financeiros, mesmo que 
não utilizados em empréstimos e 
financiamentos, fiquem disponíveis para 
o setor por até cinco anos. O governo 
federal disponibilizou R$ 5 bilhões 
para amenizar os efeitos da pandemia 
do coronavírus, mas apenas R$ 1,5 bi 
foi utilizado. “Conseguimos mostrar 
para o parlamento a importância de 
investir no turismo. O setor tem um 
potencial enorme de alavancar o país, 
gerar emprego, renda e atrair viajantes 
estrangeiros” disse Bacelar. 

Outro ponto destacado por Bacelar foi 
o evento “Turismo na Ordem do Dia”, 
promovido pela Ctur.  Durante uma 
semana, especialistas, acadêmicos e 
empresários participaram de um amplo o 
debate sobre os desafios enfrentados pelo 
setor durante a pandemia da Covid-19 
e as perspectivas para promoção e 
fortalecimento dos destinos brasileiros. 
Na ocasião, o trade turístico entregou 
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um documento oficial com as principais 
reivindicações e propostas legislativas do 
setor. “O setor do turismo foi um dos 
primeiros a ser atingido em virtude da 
pandemia, mas está se recuperando de 
forma rápida por conta da união de todos. 
Com o apoio do presidente da Câmara 
Arthur Lira (PP/AL) conseguimos 
avançar em pautas que beneficiam o 
trade turístico”, completou.  

O deputado defendeu ainda necessidade 
de os destinos nacionais se prepararem 
para receber os turistas LGBTQIA+. Para 
ele, é essencial que os empreendedores 
estejam sempre atentos e que, assim como 
em qualquer outro nicho, os clientes se 
sintam valorizados e atendidos de forma 
satisfatória. Um estudo feito pelo Fórum de 
Turismo LGBT, mostra que o Brasil aparece 
como o país que tem o maior potencial 
econômico para crescer com o turismo 
para esse segmento na América Latina. 
Segundo a entidade, em 2017, esse nicho 
apresentou crescimento de 11%, enquanto o 
turismo de modo geral subiu apenas 3,5%. 
“Cativar esse público e oferecer opções 
aos viajantes é essencial para promoção 
da equidade, diversidade e inclusão nos 
destinos escolhidos”, ressaltou.
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