Edição Especial Balanço Final de Ano:
XXIV Nº 6763

ptnacâmara

Foto: Paulo Pinto

Os desaﬁos do PT para 2020 e o
enfrentamento à extrema direita

Os últimos anos foram

muito duros para o Brasil, vivenciamos o golpe de 2016 contra
a ex-presidenta Dilma, participamos de uma eleição marcada
pela perseguição jurídica contra o ex-presidente Lula, que foi
condenado sem provas e impedido de se candidatar em 2018,
enfrentamos uma campanha
eleitoral fraudada por inúmeras
fake news, prejudicando o nosso
candidato Fernando Haddad. Em
2019, o partido se destacou pela
oposição sistemática ao governo
Bolsonaro, que promove retrocessos políticos e sociais e a destruição do Estado brasileiro.
O Brasil passa por uma situação extremamente séria, está
sendo colocada em prática uma
pauta social e econômica trágica e contrária aos interesses do
povo. Temos que denunciar e
nos posicionar diariamente contra, mostrar que estamos ao lado
dos trabalhadores e do povo bra-
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sileiro, especialmente os mais
pobres, que a cada dia se veem
diante de mais e mais dificuldades. Para isso, o PT precisa estar
organizado e com disposição política para conversarmos com a
população, fazer o enfrentamento nas ruas, intensificar o trabalho de base e o contato direto
com as comunidades.
O ano que vem temos ainda o
desafio eleitoral. Precisamos estar preparados para as eleições
municipais. É preciso reafirmar
o PT como organização popular,
partido da esperança do povo e
que dialoga com toda a população do país. Essas eleições terão
também a oportunidade de o PT
debater com a sociedade, mostrar seu legado, defender Lula
e mostrar o nosso projeto para
governar municípios, mas também o Brasil. Precisamos barrar o
avanço das políticas neoliberais,
a política autoritária e enfrentar
o governo de Jair Bolsonaro.

Somos o lado oposto de Bolsonaro e, em 2020, e, agora, o
patamar de luta é outro, temos
que estar fortes para disputar as
eleições e defender nosso legado. As redes sociais são importantes, mas nada substitui o olho
no olho com a população. Para
isso, temos que reforçar nossos
setoriais e secretarias, temos
que priorizar o contato com a juventude, fortalecer a atuação no
combate ao racismo, da comunidade LGBT e das mulheres. O PT
é um orgulho para nós, é uma história de 40 anos ao lado do povo
e isso ninguém conseguirá apagar. Achavam que nos matariam,
mas nós estamos bem vivos, de
cabeça erguida e prontos para
a luta. Fortalecer a militância na
base e fazermos oposição a esse
governo, reforçando a comunicação para potencializar a nossa
mensagem.
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Bancada do PT em defesa de Lula e
da democracia e na resistência
contra os retrocessos de Bolsonaro

Ao longo de 2019, a atuação

da Bancada do PT na Câmara foi
marcada pela luta e resistência
contra os mais diferentes retrocessos econômicos e sociais patrocinados pelo governo de extrema direita de Jair Bolsonaro.
A unidade do PT teve papel
importante na defesa de Lula e
da democracia, bem como contribuiu para fortalecer o diálogo
e as ações conjuntas com outros
partidos na oposição ao atual governo, voltado apenas à defesa
dos interesses do grande capital
nacional e estrangeiro e à retirada de direitos históricos do povo
brasileiro.
A luta em defesa da democracia e dos direitos individuais
teve como uma das bandeiras
principais a libertação do ex-presidente Lula, condenado sem crime e sem provas, com base em
processo manipulado política e
ideologicamente pelo partido da
Lava Jato.
Golpe - As denúncias que
fazíamos desde o início do golpe
de 2016 sobre a atuação política
da Lava Jato e os interesses e a
participação dos Estados Unidos
nos processos de Curitiba comprovaram-se por meio das reportagens do The Intercept.
A campanha por Lula livre
ganhou corações e mentes, espalhando-se por todo o mundo,
deixando nítido que ele era um
preso político, vítima de um complô montado para favorecer os
interesses geopolíticos dos EUA.
A campanha teve papel decisivo
para que a Justiça libertasse Lula

depois de 580 dias de prisão.
Previdência - No Congresso
Nacional, é preciso frisar o papel
da Bancada do PT na Câmara na
defesa da Previdência Pública
e contra a reforma do governo
Bolsonaro. As mudanças aprovadas vão praticamente impedir os
pobres de se aposentarem, enFoto: Gustavo Bezerra

“Trabalhamos
incessantemente
em defesa dos
interesses do povo
brasileiro”
quanto as elites, civis e militares,
continuarão com seus privilégios.
O governo do capitão ainda promoveu a quebra da nossa
soberania por meio da venda do
pré-sal e da Embraer, e a entrega
da Base de Alcântara aos EUA.
Desrespeitou a cultura, a Ama-

zônia, os povos indígenas e tradicionais e o meio ambiente.
Governo neofascista - Trata-se de um governo com agenda ultraliberal, antinacional, antipopular e antidemocrática que
fez com que o Brasil voltasse aos
altos índices de desemprego e figurasse novamente no mapa da
fome e da miséria. Os ataques à
educação pública, em especial
às universidades, e o estímulo à
intolerância e à violência policial
são exemplos da prática de um
governo com marcas neofascistas denunciado pelos parlamentares do PT.
Neste processo, nossa bancada trabalhou incessantemente em defesa dos interesses do
povo brasileiro. Nosso partido
forma um sólido eixo no campo
da esquerda, com um projeto de
desenvolvimento com justiça social e respeito aos interesses nacionais e populares.
Para 2020, devemos manter nitidez sobre a oposição ao
governo Bolsonaro, enfrentando seu projeto de ultradireita,
de forma articulada com os movimentos sociais, populares e
sindicais na luta para manter e
reaver conquistas, e garantir a
democracia e os direitos do povo
brasileiro.
Esta edição especial do Boletim PT na Câmara relata como
foi a atuação de nossa bancada em 2019. Uma boa leitura e
boas festas a todos os companheiros e companheiras de luta
por um Brasil justo, solidário e
democrático.

Paulo Pimenta (RS) é líder do partido na Câmara dos Deputados
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Na presidência da CCult, Benedita defende as
políticas culturais do País dos ataques do governo
STF em defesa da cultura.
Para dar celeridade às atividades e projetos cias no
Em 2019, a agenda da comissão foi focada nos

que tramitam na Comissão de Cultura da Câmara, a
presidenta, deputada Benedita da Silva (PT-RJ), em
parceria com as vice-presidentas Maria do Rosário
(PT-RS) e Áurea Carolina (PSOL-MG), iniciou sua
gestão afirmando que trabalharia para a comissão
se transformar no ‘partido da cultura’, onde as diferenças partidárias dariam lugar ao debate e apreciação de projetos.
Os números da comissão mostram que o objetivo foi alcançado, pois em oito meses de trabalho,
foram realizadas 29 reuniões ordinárias, 26 audiências públicas, 8 seminários, 4 diligências, 86 proposições, 97 requerimentos, 6 manifestos culturais, 14
atividades do Expresso 168, 4 moções de repúdio, 3
audiências com a presença de ministro e 2 audiên-

principais projetos em tramitação, o que garantiu
o fortalecimento e o aprimoramento das políticas
culturais. Entre os principais projetos aprovados
pela CCult, em 2019, estão: Lei Rouanet, Ancine –
VOD, Sistema Nacional de Cultura e a Política Nacional Cultura Viva.
Além disso, a CDHM abriu as portas pela 1ª vez
para uma audiência pública com chargistas, além
de outros debates sobre o samba, a comunidade
quilombola, o funk, o hip hop e o cinema indígena.
“Essa foi a nossa contribuição em defesa das políticas culturais em nosso País, que, desde 2016, com o
governo Temer, e agora com o governo Bolsonaro,
andam sob ataque e desmonte”, afirmou Benedita.

Brasil na CDHM: participação da sociedade civil
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O deputado Helder Salomão
(PT-ES) assumiu a presidência
da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara no dia
14 de março deste ano. No mesmo dia em que o assassinato de
Marielle Franco completava 12
meses. O parlamentar foi enfático: “Tentaram silenciar Marielle.
Queremos respostas e punições para esse crime”.
Ao longo de 2019, a CDHM realizou 51 audiências públicas, 15 diligências, e reuniões deliberativas semanais. As diligências aconteceram
em diversos estados, onde se apuraram violação
de direitos humanos em presídios, terras indígenas, de quilombolas, abandono dos afetados pelo
rompimento da barragem de Mariana e ameaças
a assentados.
As audiências públicas debateram sobre liberdade religiosa, comunidades de matriz africana; assassinatos e minerações ilegais em terras

indígenas; feminicídio; direitos
e violência contra a população
LGBTI+; a extinção dos colegiados da sociedade civil nos programas do governo federal entre outros.
Convocações de ministros
também fizeram parte do trabalho da CDHM, e o jornalista do
The Intercept Brasil Glenn Greenwald participou
de audiência no colegiado e esclareceu informações sobre a Vaza Jato.
A CDHM ainda aprovou projeto que criminaliza a homofobia e lançou uma “Agenda de Segurança Pública e Direitos Humanos”, construída de
forma multipartidária e com a participação de 16
instituições da sociedade civil. Também em 2019,
a CDHM marcou presença na 42ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU e no Sínodo
para a Amazônia no combate às violações sofridas
pela ﬂoresta e pelos povos que vivem na região.
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Legislação Participativa é espaço de
resistência contra os retrocessos no País
Em março deste

ano, o deputado Leonardo
Monteiro (PT-MG) assumiu
a presidência da Comissão
de Legislação Participativa.
Conhecida por ser um espaço de amplos debates e
participação popular, a CLP
cumpriu importante papel,
em tempos de retrocesso,
ao promover debates do
cenário nacional e fortalecer, ainda mais, a luta em defesa de direitos.
Na legislatura de 2019, foram mais de 40 audiências públicas, 17 seminários e quase 30 reuniões deliberativas. A CLP mostrou à população os
malefícios da Reforma da Previdência, que afeta
os trabalhadores. Também houve o fortalecimento da agricultura familiar na defesa da agroecologia, com a realização de seminário que combateu
a política pesticida que envenena a comida do
brasileiro, além de defender uma política de
produção alimentar sustentável, que garanta
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renda aos pequenos
produtores,
proteção
ambiental e qualidade
na alimentação.
O colegiado ainda
debateu a tentativa de
privatização do setor
elétrico; a importância
da educação no campo;
além dos 40 anos da
Anistia e os 50 anos da
morte de Marighella, discussão necessária em tempos de sombras e constantes ataques ao Estado Democrático de Direito.
Em 2019 foram enviadas 76 sugestões de
entidades da sociedade civil, contra as 27 sugestões de 2018, um crescimento de mais de 280%. “É
um motivo de orgulho fortalecer a CLP. Sempre
foi um sonho presidir esta comissão porque sabemos que somente por meio da participação popular que ocorrerá a transformação desse Brasil que
tanto queremos: uma democracia participativa
com justiça social”, finaliza Leonardo Monteiro.

Derrubada do veto da Lei de Abuso de Autoridade
é uma das derrotas do governo, avalia Zarattini
O governo Bolsonaro já amargou derrotas
importantes no Parlamento em menos de um ano
de mandato. Essa é a avalição do líder da Minoria
no Congresso Nacional, deputado Carlos Zarattini
(PT-SP), que classifica de ruim a articulação política do governo, bem como a ausência de base sólida de sustentação, como fatores preponderantes
nas derrubadas de vetos presidenciais, medidas
provisórias e decretos editados pelo Executivo.
“Nós tivemos vitórias importantes no Congresso Nacional”, avaliou o petista, que explicou
que das 36 medidas provisórias encaminhadas
pelo governo, dez foram convertidas em lei, 11 foram rejeitadas e 15 ainda estão em tramitação e
correm o risco de “caducarem”.
Zarattini destaca a Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19) - que define os crimes de abuso
de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não no exercício de suas funções - como
um dos grandes ganhos desse período. No total, o
Congresso rejeitou 18 vetos de Bolsonaro ao pro-
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jeto. “Foi uma das derrubadas de vetos mais
importantes porque ali
nós confrontamos direto com a visão dos operadores da Lava Jato.
Eles tentaram, sob a
batuta do ex-juiz e atual
ministro da Justiça, Sérgio Moro, vetar o projeto, e nós conseguimos
rejeitar os vetos. Foi
muito importante para
a própria democracia brasileira”, afirmou.
Zarattini ressaltou ainda a aprovação, a contragosto de Bolsonaro, do Orçamento Impositivo.
“A partir de 2020 o governo terá que consultar o
Congresso cada vez que quiser mudar o orçamento, ou seja, ele não pode se recusar a executar o
orçamento, a não ser que haja uma deliberação
do Parlamento”, finalizou o deputado.
5
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Bancada do Povo faz balanço das ativid

Afonso Florence (BA) – Enquanto o governo Bolgrand

Airton Faleiro (PA) – O Congresso
como resistência: Em que pese a complexidade da composição do Parlamento, ele serve como trincheira de
correção e impedimento das atrocidades do Executivo. Nosso mandato
procurou, neste ano, catalisar o esforço
dos segmentos populares e progressistas em combinar
a luta de rua com a articulação na Câmara visando impedir as tentativas de destruição dos direitos previstos na
Constituição e dos programas e políticas sociais criados
pelos governos de esquerdas e progressistas no Brasil.

Alencar Santana Braga (SP) – 2019 foi um ano de
grandes retrocessos e de desconstrução de direitos,
especialmente os trabalhistas e previdenciários, como
nunca vivemos em nossa história. Jair Bolsonaro, sua
equipe e sua base de sustentação no Parlamento
trabalharam para criar um circo midiático enquanto, na calada da noite,
atacavam os mais pobres e implantavam seus pacotes de maldades.
Resistimos ao máximo e vamos
seguir resistindo. Temos lado e é o
lado do povo.

Alexandre Padilha (SP) – Vidas e

sonaro e sua base aliada no Congresso Nacional
só desmontam o Estado e retiram direitos, a Oposição apresentou propostas para a Reforma Tributária, botando ricos para pagar impostos e desonerando a classe média e os trabalhadores, e
formulou o Plano Emergencial de
Emprego e Renda (PEER). Desde a
construção do bloco de Oposição,
até a atuação parlamentar, a Bancada do PT cumpriu importante
papel na unificação da Oposição.

meio ambiente destruídos, legado
irrecuperável desse governo em
2019. Perda de direitos, destruição
do Mais Médicos e da Previdência,
isso são políticas que nossa luta poderá recuperar. Mas as vidas perdidas
pelos cortes no SUS, pela incitação à intolerância contra
professores e jovens, a liberação das armas e ao crime
ambiental não voltam. 2020 será o ano de lutarmos pelas vidas, porque todas elas importam, e com Lula livre
teremos uma grande vitória nas eleições municipais.

Arlindo Chinaglia (SP) – Bolsonaro passou do candida-

to que prega violência ao governante que a pratica como
política de Estado. Suas promessas econômicas naufragaram no entreguismo. É um governo que protege ricos,
promove a perda de direitos de trabalhadores, dos pobres e até dos deficientes. Sua política externa compromete a soberania e fere interesses do
Brasil. 2019 deve servir de base para
uma resistência ainda maior!

Assis Carvalho (PI) – Testes de resistência para defender os direitos dos brasileiros e brasileiras foi a nossa
rotina no Parlamento, em 2019, com a extrema direita
no poder. O povo, vendo o corte de benefícios, a falta
de emprego e até comida, enquanto
sobra deboche, violência e ameaça
de ditadura - assim como em toda
a América Latina - está farto de governo autoritário e líderes golpistas. As ruas serão a nova rotina.

Beto Faro (PA) – Na condição de 3º vice-presidente da

Bohn Gass (RS) -– O Brasil de Bolsonaro, vergonha

Comissão Mista de Orçamento atuamos na negociação
com a base do governo para garantir R$ 248 bilhões no
orçamento de 2019, sendo R$ 1 bilhão a mais para o Ministério da Educação, destinado às universidades e
para o desbloqueio imediato no repasse. Nossa atuação atendeu as manifestações dos professores e dos estudantes, que foram às ruas contra
o bloqueio dos recursos à Educação
pelo governo Bolsonaro.

mundial, governa para a elite. Nada neste governo
beneficiou quem trabalha: da redução do mínimo ao
fim das aposentadorias, do aumento da desigualdade
ao elogio do preconceito, da difusão de mentiras ao
ataque às liberdades. Nosso mandato
tratou de resistir, reparar injustiças
e irresponsabilidades de um governo fascista que envenena terra e
água, liquida patrimônio e estimula a matança.

Carlos Veras (PE) – A resistência marcou o 1º ano desta legislatura. Lutamos firmes contra
a reforma da Previdência, a privatização da água e as MPs 871, 873 e 905. Ajudamos a garantir a manutenção da aposentadoria dos rurais e avançar com projetos e relatorias de
nossa autoria, como a Política Nacional de Agricultura Urbana, a Frente Parlamentar em
Defesa do Semiárido e a legislação para pessoas LGBT; ao todo, apresentamos mais de 150
proposições. Seguiremos atuantes para frear essa agenda de desmonte de direitos e dos
pilares da nossa Constituição.
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dades e aponta os caminhos para 2020
Célio Moura (TO)
Neste primeiro
ano de nosso
Mandato Popular e Participativo, reafirmamos – por meio da
ação parlamentar – nosso compromisso com a justiça social, a soberania nacional e fortalecimento da
democracia no Tocantins e em todo
o território nacional. Reafirmo também que fui o único parlamentar de
estado que votou contra a famigerada Reforma da Previdência, pois
sempre estive ao lado da classe
trabalhadora.

Enio Verri (PR)
O ano de 2019
foi
especialmente difícil,
uma vez que a
conjuntura superou as expectativas
quanto à possibilidade e a capacidade de o mandatário do País
impor uma agenda de profundos
retrocessos, em todos os campos,
do econômico ao cultural. O ânimo
do mandato vem da consciência de
pertencimento à mais aguerrida e
inteligente bancada do Congresso
Nacional, a do Partido dos Trabalhadores.

Frei
Anastácio
(PB) – O primeiro ano do
governo Bolsonaro é só de
recordes negativos: aumento do
desemprego, precarização do
trabalho, aumento dos “bicos”,
desmatamento, miséria, dólar nas
alturas, fuga de capitais, reformas
que penalizam trabalhadores e os
mais pobres, fim do DPVAT, fim do
acidente de percurso e retirada de
direitos trabalhistas sem precedentes na história do País. O governo Bolsonaro transformou o Brasil
em terra arrasada.

Henrique Fontana
(RS) – O pacote

da desigualdade
do governo Bolsonaro vai acelerar a desestruturação de políticas
públicas construídas pela população
nas últimas décadas. Nos governos
Lula e Dilma, o Brasil implementou
um projeto de nação que permitiu o
crescimento econômico, a distribuição de renda e o combate às desigualdade e valorizamos os serviços
e as empresas públicas. É hora de
resistir e derrotar o fundamentalismo liberal, que enriquece os ricos e
empobrece os mais pobres.

Jorge Solla (BA)
Em 2019, reafirmamos o nosso
compromisso
com a democracia, demonstrando não haver
saída à crise fora da Constituição.
Sob a liderança de Lula, construiremos resistência popular a projetos desse governo, demonstrando
na Bahia de Rui Costa que, mesmo
com a perseguição federal, é possível priorizar o povo mais pobre. A
eleição em 2020 será a primavera
brasileira, o ponto de virada para
devolvermos o Brasil ao seu povo.

José Airton (CE)
Um ano de retrocessos, mas
também de muita luta e resistência no Congreso
em defesa da classe
trabalhadora. Apresentei vários projetos de leis e 16 emendas sugerindo
mudanças à medida provisória (MP
905/19), que apresenta inconstitucionalidades e injustiças, destruindo
os poucos direitos trabalhistas que
ainda restavam na CLT. Seguiremos
firmes, sempre denunciando e votando contra todas as perversidades do governo.

Erika Kokay (DF)

2019 foi o ano
da resistência.
Resistimos contra o decreto de
armas, o fim da
aposentadoria, as
privatizações, a retirada de direitos. Em 2020, temos o desafio de
impedir que a escalada autoritária
de Bolsonaro nos arranque a liberdade e a democracia, esta que vem
sofrendo com gravíssimas ameaças de retorno do AI-5, licença para
matar, entre outros. A Bancada do
PT e a Oposição seguirão firmes na
defesa do Estado de Direito.

João Daniel (SE)

Este ano pode
ser
classificado como o
que retrocedeu em décadas na políticas
ambiental no Brasil. Desastres e
crimes como o de Brumadinho
(MG), as queimadas no norte do
País e o derramamento de óleo
no litoral do Nordeste são alguns
exemplos. O governo Bolsonaro
tratou com descaso esses problemas e, portanto, deve ser
responsabilizado e promover o
efetivo ressarcimento aos que
foram vítimas desses crimes.

José Guimarães
(CE) – Em 2019,

o povo brasileiro voltou a
conviver com
o aumento das
desigualdades.O
desgoverno Bolsonaro conseguiu
aprovar uma Reforma da Previdência injusta; assinou a MP 905/19, que
taxa desempregados em 7,5% para
bancar um programa que facilita
demissões e estimula a informalidade; e recolocou o Brasil no Mapa
da Fome após a exclusão de 1,15
milhão de beneficiários do Bolsa
Família em apenas 6 meses.
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Jose Ricardo (AM) – Um ano de Maria do Rosário (RS) – Na Câmara, este ano foi de
muitas lutas em defesa dos traba- uma brava resistência aos desmontes que este goverlhadores e trabalhadoras, contra no fascista e ultraliberal tenta impor aos brasileiros e
os retrocessos do governo Bolso- brasileiras. Nossa bancada está unida em defesa dos
naro e pela democracia. Defesa direitos, da Constituição e da
da Zona Franca de Manaus, dos democracia. Lula está livre para
empregos e da moradia, e contra ajudar o povo brasileiro a reenos cortes de recursos para educação e pesquisa. Defe- contrar-se com a distribuição de
sa do SUS, da Previdência e assistência social para os renda, o desenvolvimento e a
mais pobres. Defesa do desenvolvimento e dos povos justiça social. Seguiremos firmes
na luta! LulaLivre!
da Amazônia. Assim vamos continuar em 2020.
Joseildo Ramos (BA) – Foi um ano difícil para o povo

brasileiro. Depois de mais de uma década de ascensão
social e progressão de direitos, sob as conduções dos
governos Lula e Dilma, estamos vivenciando uma gestão que patrocina as derrotas que amargaremos por
muito tempo. Perdemos direitos
trabalhistas, aposentadoria, emprego e renda. Tentam nos tirar
tudo, mas jamais tocarão na nossa capacidade de resistir por um
País mais justo.

Marília Arraes (PE) – A Reforma

da Previdência do Bolsonaro significa o fim da aposentadoria e de
direitos históricos dos brasileiros.
Na prática, a maioria dos trabalhadores não conseguirá se aposentar com o benefício integral. A
medida afeta a vida de pensionistas e de qualquer trabalhador obrigado a se afastar em função de acidente
de trabalho ou doença. Esse é o retrato do governo Bolsonaro: a destruição de direitos fundamentais.

Luizianne Lins (CE) – Muita luta e resistência marcou Natália Bonavides (RN) – Pre2019. Apresentamos projetos de lei como a proibição
de pulverização aérea de agrotóxicos e a obrigação de
escolha do reitor mais votado pela comunidade acadêmica. Assumimos a relatoria da Comissão de Combate
à Violência contra a Mulher, realizando debates sobre violência
doméstica e feminicídio. Temos
ainda o trabalho na CPMI das
Fake News, que investiga a atuação das milícias digitais.

cisamos derrotar o governo Bolsonaro sua estrutura de sustentação, entre elas, as milícias e
organizações criminosas, como
aquelas que disseminam Fake
News. Vamos chamar as coisas pelo nome: é um governo de características neofascistas, com uma política ultraliberal e entreguista. Para derrotá-lo é preciso
mobilização e luta popular, com uma frente de esquerda e sem ilusões com políticas de conciliação de classe.

Marcon (RS) – Da nossa atuação

Nelson Pelegrino (BA) – Esta-

destacamos o PL que suspende
as Instruções Normativas 76 e 77,
que criam exigências que excluem
os pequenos produtores de leite.
Diminuir o limite de temperatura
do leite quando chega à indústria
de 10ºC para 7ºC é inviável, além do transporte feito
em estradas mal-conservadas. No Rio Grande do Sul,
em dois anos, 108 mil famílias abandonaram a atividade leiteira.

mos em guerra contra a venda
de estatais, entrega das riquezas,
ataque aos direitos trabalhistas.
Reduzimos as maldades da Reforma da Previdência; criamos a
Frente em Defesa da Petrobras; conseguimos forçar
o governo a liberar recursos da educação; do Minha
Casa, Minha Vida; de Ciência e Tecnologia; e para a
transposição do São Francisco. Nossa luta é por soberania, desenvolvimento sustentável, com justiça e paz.

Margarida Salomão (MG) – O ano de 2019 foi difícil
para os brasileiros. Ano de retrocessos, supressão de
direitos, ameaças às liberdades e às garantias. Um ano
de dilapidação do patrimônio público. Mas que também é marcado pela resistência
e pela luta. A reorganização dos
setores progressistas avança. Temos que seguir combativos para
vencermos essa cruzada conservadora e autoritária. Lula Livre!

Nilto Tatto (SP) – 2019 foi um
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ano repleto de atentados ao Estado Democrático de Direito; à
Amazônia; ao meio ambiente;
aos povos tradicionais; aos movimentos sociais; aos direitos
trabalhistas; à soberania nacional e a tudo que o povo
brasileiro se sacrificou para conquistar. Ainda assim,
resistimos e continuaremos resistindo enquanto houver este abismo social que voltou a caracterizar o País.
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Odair Cunha (MG) – O primeiro Paulo Teixeira (SP) – Neste ano vivemos na Câmara

ano de Bolsonaro na presidência
confirmou o que esperávamos:
uma equipe mal preparada e
mal-intencionada, crescimento
das desigualdades sociais, precarização das relações trabalhistas
e previdenciárias, e um País regredindo em todos os
sentidos. O Brasil não merece o que recebeu em 2019.
Em 2020, continuaremos na resistência democrática a
esse desgoverno de Bolsonaro.

inúmeras batalhas contra o desmonte do Estado brasileiro e contra a retirada de direitos dos trabalhadores.
Tivemos êxito em minimizar estragos de um governo
irresponsável com seu povo. Há a cada dia um novo
desafio que coloca em cheque
nossa Constituição e nossa democracia. Desejamos a todos um
ótimo fim de ano, boas festas e
renovações dos votos de luta. O
Brasil precisa de nós.

Padre João (MG) – Governo da morte liberou 439

Pedro Uczai (SC) – O ano de

agrotóxicos em 2019. Nunca na história do País tivemos isso. Um absurdo! Agrotóxico mata e provoca doenças nas pessoas, destrói o meio ambiente. Chega de
veneno! Queremos vida e alimento saudável. Lutamos
pela produção agroecológica e
orgânica. Sempre na defesa da
vida, da saúde do povo do campo e da cidade, em defesa da
mãe terra, 'Nossa Casa Comum',
como afirma o Papa Francisco.

2019 ficará marcado com um dos
piores ataques já sofridos pela
classe trabalhadora: a Reforma
da Previdência proposta pelo
Bolsonaro, aprovada pela sua
base no Congresso. Fui o único
parlamentar catarinense que votou contra as alterações porque elas dificultaram o acesso à aposentadoria, diminuíram o valor dos benefícios, aumentaram o
tempo de contribuição e não combateram privilégio.

Patrus Ananias (MG) – Vivemos no Brasil gra- Professora Rosa Neide (MT)
ves ameaças à democracia, às liberdades e aos direitos fundamentais. Há por parte do desgoverno
Bolsonaro os que querem a volta do AI-5, num total
descompromisso com o Estado Democrático de Direito. Constituímos uma frente parlamentar em defesa da soberania
nacional. Só há soberania efetiva com democracia. Porque a
soberania pressupõe a soberania
popular.

Paulão (AL) – 2019 foi marcado pela ascensão do

A retirada de direitos sociais e
o desastroso desempenho econômico fazem de 2019 um ano
triste para todos nós. Por outro
lado, a mobilização em defesa
do acesso à educação, a luta pela
manutenção de nossas riquezas naturais e a liberdade
de Lula são sinais de nossa capacidade de mobilização
para continuar lutando por um Brasil democrático,
justo e solidário.

Reginaldo Lopes (MG) – 2019

protofascismo. O governo Bolsonaro representa um
Estado propositalmente violento, que vem provocando o desmonte da máquina pública, acelerando
as privatizações; usurpando direitos trabalhistas e previdenciários. Mas nós resistiremos e a
soltura de Lula, aliada à nossa
mobilização, será essencial para
a mudança desse cenário. A luta
continua.

foi de muita luta. Frear os ímpetos autoritários de quem nos governa parece ser bem mais fácil
do que a realidade no Congresso. Ver Lula livre, porém, foi uma
grande alegria! Por aqui, destaco uma série de projetos apresentados por mim para
enfrentar os privilégios no Brasil em busca de uma
verdadeira Reforma Tributária: caminho fundamental
para uma justiça social estruturante.

Paulo Guedes (MG) – O enfren-

Rejane Dias (PI) – Quando vejo o crescimento da
violência contra a mulher no Brasil crescer, sinto que
os 13 anos da Lei Maria da Penha não resolveram os
problemas a que ela se comprometeu. Mas antes dela
não existia uma rede de proteção e mecanismos eficientes de
denúncia. Nosso desafio é proteger nossas mulheres. Só assim viveremos mais 13 anos de lei, com
resultados positivos.

tamento às barbáries do Bolsonaro e da política entreguista
do outro Paulo Guedes, o servil
dos banqueiros, tem pautado
minha luta na Câmara em defesa dos trabalhadores e da população mais pobre. Nas
comissões, tenho promovido debates sobre meio
ambiente e transporte alternativo. É um mandato em
defesa do povo e contra os retrocessos.
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Rogério Coreia (MG) – O Brasil em geral, e Minas Gerais em
particular, não podem esquecer
os crimes de Mariana e Brumadinho. Assim, foi fundamental a
aprovação do relatório da CPI de
Brumadinho, da qual fui o relator. Ele prevê indiciamento dos executivos das empresas responsáveis, a
criação de um observatório permanente e cria instrumentos de proteção aos moradores das proximidades
das barragens. Temos que evitar novas tragédias.

Vicentinho (SP) – Em 2019 coloquei como prioridade

Rubens Otoni (GO) – O ano de
2019 chega ao final marcado por
inúmeros retrocessos no campo
dos direitos trabalhistas e previdenciários e da cidadania, mas
nos dá a expectativa da formação de uma nova consciência que
irá além da resistência para criarmos as condições de
virar o jogo político. Com a mobilização popular, estudantil e sindical vamos dar a volta por cima e governaremos novamente o Brasil.

Waldenor Pereira (BA) – 2019

foi o ano mais desafiador dos
meus quase 40 anos de militância
partidária no PT. A eleição fraudulenta de Bolsonaro trouxe uma
pauta reacionária, de intolerância
e discriminação, e um ultraliberalismo que retira direitos e agride a soberania nacional.
Em 2019 tentamos desconstruir essas políticas fascistas. Espero que em 2020 o povo vá para a rua dizer não
ao governo Bolsonaro, e sim à democracia.

Rui Falcão (SP) – Neste primeiro ano de mandato,

Zé Carlos (MA) – Encerramos o

do mandato a defesa da liberdade do presidente Lula,
dentro e fora da Câmara, e também a luta contra a retirada de direitos dos trabalhadores e os retrocessos
democráticos no País que o governo Bolsonaro tenta
implantar. Também já conseguimos assinaturas para a criação de
duas Frente Parlamentares: Em
Defesa da Tolerância e da Paz, e
Em Defesa dos Trabalhadores Informais.

apresentei projetos que merecem destaque. Entre
eles, o PL 1126/19 que trata da obrigatoriedade de empresas a manterem programa de promoção à igualdade de gênero, cor e etnia. Outro, o PL 1811/19 dispõe
sobre a proibição da fabricação,
comercialização e uso de canudos plásticos em todo Brasil. Sou
titular da CPMI das Fake News,
que investiga o uso de notícias
falsas nas eleições de 2018.

ano de 2019 com muitas perdas!
Conquistas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras foram
abaladas. Foram aprovadas pelo
Parlamento brasileiro grandes
maldades contra os direitos dos
trabalhadores, como a famigerada Reforma da Previdência, um marco negativo na história do nosso País.
Nunca a palavra “resistir” fez tanto sentido. Por isso,
continuarei resistindo sempre!

Valmir Assunção (BA) – 2019 foi
um ano de resistência. Focamos
nosso esforço no combate a este
perverso projeto de destruição
de direitos, oriundo do governo
Bolsonaro. Tivemos que estar
bem organizados no monitoramento dos ataques à educação. Este também foi um
ano de denúncias: as políticas de Reforma Agrária foram boicotadas e há uma nítida tentativa de criminalizar a luta social. Há ainda muita luta por fazer!

Zé Neto (BA) - Este ano foi de muitos desafios, mas
também de muita aprendizagem para o PT. Caminhamos para 2020 fortalecidos para buscar mais diálogo
com os setores médios da sociedade e os setores produtivos nacionais que, depois dos trabalhadores, são,
também, vítimas do entreguismo
e do esmagamento de nosso desenvolvimento e da economia interna. As palavras de ordem são
unidade e resistência. Lula Livre!,
por um Brasil mais justo.

Vander Loubet (MS) – 2019 foi
mais ultores familiares, quilombolas e aldeias indígenas de Mato
Grosso do Sul. Nossa atuação foi
essencial para a ampliação da geração de renda das famílias do
campo. Entre os benefícios viabilizados estão patrulhas mecanizadas, equipamentos para agroindustrialização e feiras de produtores.
Atendemos aos três eixos: modernização da produção, agregação de valor e comercialização.

Zeca Dirceu (PR) – Reeleito para
meu 3° mandato como deputado
federal, eu travei fortes embates
a favor do povo em 2019. Condenei a postura de Paulo Guedes
como ‘tigrão’ com a população e
de ‘tchutchuca’ para atender aos
banqueiros. Já como titular da Comissão de Educação,
defendi intensamente as instituições públicas de ensino, atacadas pelo governo de Bolsonaro, com um dos
maiores cortes orçamentário da área.
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Foto: Lula Marques

Atuação da Bancada do PT reduziu danos
causados pela Reforma da Previdência
Em fevereiro deste ano, Jair Bolsonaro si-

nalizou ao País que começava a fase de ataques
aos direitos do povo brasileiro com o envio ao Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição (PEC 06/19) da Reforma da Previdência.
Desde o início a reforma foi ‘bombardeada’ pela
Bancada do PT na Câmara, e também pelos demais partidos de Oposição e movimentos sociais. A
pressão surtiu efeito, e mesmo não sendo possível
derrotar completamente a proposta, foi retirada
do texto a proposta de capitalização, e de regras
mais duras de acesso à aposentadoria rural e ao
BPC (Benefício de Prestação Continuada).
A luta contra a reforma de Bolsonaro começou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara. Durante o debate que
antecedeu a votação do relatório do colegiado,
que previa a admissibilidade do texto, petistas já
questionavam a legalidade da proposta.
Mesmo após uma intensa obstrução do PT
e dos demais partidos de Oposição, que adiou a
votação por mais de uma semana, o ‘rolo compressor’ formado por parlamentares aliados ao governo e dos partidos do Centrão – comandados pelo
presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ) – possibilitou a aprovação da proposta
com 48 votos favoráveis e 18 contrários.

Antes mesmo de a reforma começar a ser
debatida na comissão especial de mérito, dois mandados de segurança impetrados pelo PT, PCdoB e
PSOL - junto ao Supremo Tribunal Federal (STF)
– questionaram pontos inconstitucionais da PEC.
Apesar de não terem prosperado, as críticas e a
falta de apoio popular à reforma fizeram com que
o relator da PEC, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), retirasse do texto a capitalização e regras
mais duras para a obtenção da aposentadoria rural
e do BPC.
Na votação da comissão especial, apesar
da obstrução da Oposição, o apoio majoritário dos
aliados ao governo e do Centrão permitiu a aprovação do relatório por 36 votos favoráveis e 13 votos contrários. Os destaques apresentados pela
Bancada do PT ao texto, para preservar o valor das
aposentadorias e pensões, foram derrotados. Ao
mesmo tempo, a comissão aprovou destaque isentando de contribuições previdenciárias empresas
agroexportadoras.
Participaram da comissão especial pelo PT
a presidenta do partido, deputada Gleisi Hoﬀmann
(PR), e os deputados Carlos Veras (PE), Jorge Solla
(BA), Henrique Fontana (RS), como titulares. E os
deputados Paulo Teixeira (SP), Rubens Otoni (GO)
e Pedro Uczai (SC), de suplentes.

Plenário da Câmara aprova a retirada de direitos
Antes da votação no plenário, a Bancada do PT na Câmara apresentou duas ações para tentar
derrubar a PEC 06/19. Na primeira, junto à Procuradoria-Geral da República, o partido cobrou o acompanhamento da execução orçamentária para identificar denúncias de que o governo havia prometido
liberar R$ 40 milhões em emendas para cada deputado que votasse a favor da proposta.
Na segunda ação, a bancada petista apresentou ação popular junto ao STF para barrar a liberação de R$ 1 bilhão em emendas parlamentares divulgadas pelo governo no Diário Oficial.
Apesar da tentativa, a proposta foi aprovada no plenário da Câmara em primeiro turno por 379
votos favoráveis e 131 contrários e no segundo turno, por 370 favoráveis e 124 votos contrários e seguiu para apreciação no Senado. A proposta foi promulgada em 12 de novembro.
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2019, um ano de muitas lutas e vitórias

Fotos: Ricardo Stuckert, Lula Marques, Gusrtavo Bezerra e Gabriel Paiva

O ex-presidente Lula é recebido no ABC paulista por parlamentares petistas
e por milhares de militantes, após 580 dias de prisão política injusta

Bancada apoia luta dos estudantes contra
cortes de recursos da educação

Protesto contra racismo

Caso Queiroz: um ano de impunidade
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Em defesa dos povos indígenas

Partidos de Oposição lançam Frente em
defesa da soberania nacional

Manifestação em apoio ao Cacique Raoni

Contra o agrotóxico e pela alimentação saudável

Luta constante pela liberdade do Lula

