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Líderes marcam para março votação do Código Florestal 
 
O deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG), que participou 
nesta terça-feira (13) da reunião de líderes, informou que está marcada para 
os dias 6 e 7 de março a votação do Código Florestal na Câmara dos 
Deputados (PL 1876/99). 
  
Os líderes chegaram ao consenso de que este período é necessário para que 
se faça um estudo criterioso do texto aprovado pelo Senado no último dia 06 
de dezembro. 
  
Na manhã desta terça-feira, representando a liderança do seu partido, 
Bernardo Santana também participou de debate que discutiu e comparou o 
projeto que muda o Código Florestal aprovado na Câmara com a proposta 
sobre o tema aprovada no Senado. 
  
Para o deputado Bernardo Santana, a proposta da maneira que está tem 
várias inconstitucionalidades e não respeita o ato jurídico perfeito. 
  
O parlamentar explica que o ato jurídico perfeito é aquele sujeito que agiu sob 
a vigência da lei da época. “Ele agiu de acordo com a lei que o protegia e 
exigia que ele agisse assim. Agora este cidadão está sendo desrespeitado em 
diversos momentos”, ressaltou. 
  
Segundo Bernardo Santana, é imprescindível respeitar a consolidação. Para 
ele, não se pode desconsiderar a história que promoveu a ocupação e o uso do 
solo brasileiro, na maioria das vezes incentivada pelo próprio Governo, o que 
levou os produtores rurais a produzir e abrir novas fronteiras agrícolas para 
produção alimentar. 
  
“Os brasileiros que atenderam ao chamamento de sua nação e produziram, 
transformando o Brasil de importador líquido de alimentos a um dos maiores 
players do agronegócio a nível mundial, hoje, ao invés de justamente 
condecorados, são criminalizados, em notório desrespeito ao ato jurídico 
perfeito”, afirma o parlamentar, que defende o respeito aos empreendimentos 
produtivos que obedeceram à lei de sua época. 
  
Ao final do discurso, o deputado Bernardo Santana reiterou que o PR quer 
votar algo constitucional, que dê segurança jurídica ao setor produtivo 
brasileiro. 
  
Confira o vídeo da participação do deputado Bernardo Santana no 
debate. Acesse: www.bernardosantana.com.br . 
  
Fonte: Assessoria de Imprensa Dep. Bernardo Santana 
Telefax: (31)3213-4143 
www.bernardosantana.com.br 
twitter.com/santanabernardo facebook.com/bernardosantana1 
Orkut:Bernardo Santana de Vasconcellos 
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