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EDITORIAL

Prezados Amigos,

Desde a minha posse no Legislativo Federal, em 
fevereiro de 2011, tenho me empenhado ao máximo 
para representar com muita honra todos os que me 
confiaram o seu voto. 

Na Câmara, o ano de 2013 foi marcado por discussões 
polêmicas em torno de temas importantíssimos para 
o nosso país. Em todas elas, defendi os meus pontos 
de vista com convicção, lealdade aos meus ideais e 
coragem, sempre embasado em estudos e lutando pelo 
o que eu acredito ser o melhor para a nossa sociedade.

Repudio qualquer tentativa de nos obrigar a concordar 
com verdades pré-concebidas e de repassá-las 
mecanicamente sem aprofundamento, sob pena de 
linchamento, considerando que vivemos em um país 
que se pauta pelo respeito à diversidade e à democracia.

Cumprindo o meu compromisso com os Mineiros, 
destinei em 2013 R$ 15 milhões através de emendas 
individuais para os municípios da nossa base.  Também 
percorri Ministérios e outros órgãos federais e estaduais 
em busca de melhorias para a população do nosso 
Estado de Minas Gerais, como obras de infraestrutura e 
liberação de veículos para as áreas de saúde e educação. 

Ainda há muito a ser feito, e tenham os amigos a certeza 
de que continuarei trabalhando com o mesmo empenho, 
coragem e determinação, defendendo com afinco os 
interesses do nosso Estado e dos nossos municípios no 
Congresso Nacional. 

Que 2014 seja um ano de muitas conquistas e vitórias. 

Um forte abraço e boa leitura! 

Bernardo Santana de Vasconcellos 

twitter.com/santanabernardo

facebook.com/bernardosantana1
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Projeto de lei apresentado 
pelo deputado Bernardo 
Santana (PL 6433/13) quer 
dar mais efetividade à pro-
teção da mulher vítima de 
violência doméstica, por 

meio do aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha.

O PL permite que a autoridade policial tenha 
acesso  às medidas protetivas já deferidas judi-
cialmente, haja vista que só assim poderá, fora do 
horário de expediente, verificar se o agressor está 
praticando crime e autorizar a sua prisão em fla-
grante.

Mais efetividade à proteção da mulher vítima de violência
Hoje, existe um prazo de 48 horas para que as 
medidas protetivas de urgência requeridas pela 
vítima de violência doméstica e familiar contra a 
mulher sejam encaminhadas ao Poder Judiciário, 
para que só então sejam apreciadas pelo juiz.

“No calor dos acontecimentos, logo que a vítima 
procura a polícia, na grande maioria das vezes, 
o agressor foge para evitar sua prisão em fla-
grante, valendo-se de brechas na legislação que 
impedem a adoção de medidas necessárias à 
efetiva proteção da vítima, seus familiares e seu 
patrimônio”, explicou Bernardo Santana.

PL para fortalecer a segurança 
pública

No intuito de ajudar a combater o crime, cada 
vez mais organizado e com armas de grande 
potencial lesivo, o deputado Bernardo San-
tana apresentou o Projeto de Lei 6970/2013, 
que permite a aquisição de armas de fogo, 
de coletes e de outros acessórios pelos inte-
grantes das polícias civil, militar, federal, ro-
doviária e ferroviária.

“É notória a insuficiência de recursos dos Es-
tados para prover as polícias de equipamen-
tos suficientes ao exercício das atividades 
voltadas à segurança pública. Nessa linha, 
pretende-se, como paliativo, facultar ao 
policial a possibilidade de compra de arma-
mento eficaz para, além de proteger a sua 
integridade física, permitir a defesa dos ci-
dadãos e de suas famílias”, ressaltou o par-
lamentar.

Proposta apresentada pelo deputado Bernardo 
Santana (Projeto de Lei Complementar 346/13) 
criminaliza o agente público que não repassar 
ou aplicar corretamente os recursos do Sistema 
Único de Saúde – SUS. “

“Apesar dos brasileiros sofrerem uma das mais 
altas cargas tributárias do planeta, que lhes ga-
rantiria um atendimento de saúde universal de 
qualidade, falta infraestrutura física, condições 
de trabalho e remuneração aos profissionais da 
rede pública”, destacou o parlamentar.

Neste sentido, Bernardo Santana considera 
necessário endurecer o controle e a fiscalização 
no repasse e aplicação dos recursos, por meio, en-
tre outros, de responsabilização dos respectivos 
gestores, para se coibir manobras ou desvios.

Punição para quem não cuidar 
da saúde

TRABALHO RECONHECIDO: Em seu primeiro mandato na Câ-
mara dos Deputados, Bernardo Santana entrou para a seleta lista dos parla-
mentares em ascensão. Ele está entre os 150 parlamentares mais influentes 
do Congresso Nacional, segundo levantamento do DIAP - Departamento 
Intersindical de Assessoria Parlamentar, que consagra para esta catego-
ria os deputados que vem apresentando um trabalho de destaque e se 
credenciando para o exercício de lideranças no âmbito do parlamento.

Até o momento, Bernardo Santana apresentou 117 Projetos de Lei e outras 
proposições. Confira as últimas:



O Projeto de Lei 83/11, do deputado Bernardo 
Santana, que inclui madeira e outros produtos 
derivados de floresta plantada entre os itens que 
podem ser objeto de penhor agrícola recebeu 
parecer favorável do relator na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.

“A inclusão desses produtos, frequentes em 
regiões agrícolas, na lista de objetos passíveis 
de serem penhorados contribuirá para garantir a 
oferta de crédito rural, estimulando a atividade”, 
comemorou o parlamentar.

Tramitação
A proposta já foi aprovada por unanimidade na 
Comissão de Agricultura. Agora, os membros 
da Comissão de Constituição e Justiça votarão o 
parecer do relator pela aprovação do PL. Apro-
vado, vai para o Senado. De lá, se não houver al-
teração no Projeto de Lei, seguirá direto para a 
sanção presidencial. 

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara 
aprovou o Projeto de Lei 2408/11, do deputado 
Bernardo Santana, que determina à Polícia Ro-
doviária Federal a emissão de boletins informa-
tivos em caso de interdição das rodovias federais.

Para Bernardo Santana, o boletim se apresentará 
como orientação útil para os condutores, que 
terão condições de se organizar e se planejar, 
adotando rotas alternativas. Não sendo possível 
desviar-se da área comprometida, os condutores 
poderão adotar a direção consciente e defensiva.

Tramitação
Como tramita em caráter conclusivo, se aprova-
do por todas as comissões designadas o projeto 
seguirá direto para tramitação no Senado, sem a 
necessidade de passar pelo Plenário da Câmara.

Propostas do deputado Bernardo Santana ganham aval dos co-
legas parlamentares e avançam no Congresso Nacional. 
Sociedade será a maior beneficiada. Confira alguns destaques:

Aprovado PL que inclui produtos 
florestais no penhor agrícola

Condutores serão beneficiados 
com boletins sobre interdição de 

vias 

A autenticidade e coragem do deputado Bernardo Santana nos temas que de-
fende no Congresso Nacional já renderam muitos elogios de colegas parlamentares e 
comentários na imprensa mineira, como o publicado pela Revista Viver Brasil:



 PL relatado pelo deputado Bernardo Santana vira lei

solidação do uso racional destes minerais, considerados estratégicos para o desenvolvimento sus-
tentável. 

O parlamentar sempre defendeu a necessidade de o Brasil investir no aproveitamento dos 
agrominerais como fonte alternativa e estratégica de insumo para o crescimento da produtivi-
dade agrícola, considerando a dependência externa do país dos principais insumos da cadeia de 
fertilizantes.

“A dependência externa desses insumos vem se apresentando como fator de risco para o setor agrí-
cola, com reflexos na economia nacional. Assim, é primordial a busca de fontes alternativas, que as-
segurem não só a manutenção da nossa produtividade agrícola, mas a necessária expansão do setor 
para atendimento da demanda crescente de alimentos”, explicou.

A atuação do deputado Bernardo Santana nas 
Comissões das quais participa no Congresso Na-
cional tem rendido bons frutos para o homem do 
campo e o setor produtivo brasileiro. 

O último Projeto de Lei relatado pelo parlamen-
tar na Comissão de Agricultura acaba de se trans-
formar na Lei 12.830/2013, que inclui reminerali-
zadores (agrominerais) e substratos para plantas 
entre os insumos destinados à agricultura.

Para Bernardo Santana, a nova lei assegura a 
manutenção e crescimento da produtividade 
agrícola brasileira, e ainda contribui para a con-

 Bernardo Santana assume a AMS pela 3ª vez

O deputado Bernardo Santana é o novo presiden-
te da AMS – Associação Mineira de Silvicultura. 
Esta é a terceira vez que ele assume a entidade, 
que atua pelos interesses dos produtores flo-
restais e da indústria, responsáveis por uma ativi-
dade ambientalmente sustentável, que gera em-
pregos nas áreas rurais e contribui efetivamente 
para a economia do país.

Bernardo Santana presidiu a AMS de 2007 a 2009, 
foi reeleito para o próximo biênio, mas deixou o 
cargo em meados de 2010 para concorrer à Câ-
mara Federal. Também já foi vice-presidente e 
diretor da entidade, que está presente em 440 
municípios mineiros. Em sua gestão, o número 
de empregos gerados pelo setor de florestas 
plantadas dobrou, passando de 370 mil para 750 
mil vagas.

O trabalho do deputado Bernardo Santana na 
entidade foi reconhecido por grandes lideranças. 
A cerimônia de encerramento do seu segundo 
mandato, em 2010, contou com figuras como o 
então vice-presidente da República, José Alencar 
(foto), que na oportunidade destacou a atuação 
“maravilhosa” de Bernardo Santana à frente de 
uma “entidade importantíssima, que traz pro-
gressos para a economia brasileira”. 

Na Câmara dos Deputados, Bernardo Santana 
também ocupa o cargo de presidente da Frente 
Parlamentar da Silvicultura.

Cerimônia de encerramento do seu segundo mandato 
na AMS com o saudoso vice-presidente José Alencar.

Atuação marcante também nas Comissões Permanentes:



PARLAMENTAR EM
AÇÃO

Sempre em busca de mais recursos para os mu-
nicípios mineiros, o deputado Bernardo Santana 
participou de reunião da Bancada mineira com a 
ministra da Secretaria de Relações Institucionais 
da Presidência da República, Ideli Salvatti. Na pau-
ta, a liberação das emendas de bancada de 2013 
destinadas ao Estado de Minas Gerais, e indicação 
de novas emendas para o Orçamento da União de 
2014.

Audiência realizada a pedido do deputado Bernardo 
Santana discute a importância da energia e da ciência, 
tecnologia e inovação no contexto da competitividade 
da economia brasileira, com o empresário Jorge Gerdau.

1º Vice-líder do PR na Câmara dos Deputados e membro 
da Comissão Executiva do partido em Minas, Bernardo 
Santana acompanha o amigo e deputado republicano, 
Giacobo (PR/PR), em visita a sede da legenda em Belo 
Horizonte, acompanhado do seu irmão Gustavo San-
tana. 



Reunião da bancada do PR na Câmara dos Deputados.

Em discurso na Câmara, o deputado Bernardo 
Santana cobra atenção para os aposentados e 
alerta que os seus direitos não podem mais ser 
adiados.

Bernardo Santana discute a implantação do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e a importância das áreas produti-
vas consolidadas em reunião da Comissão de Agricultura.



Deputado Bernardo Santana recebe a visita do prefeito Emerson, de Santo Antônio do Jacinto, em 
reunião da Comissão de Minas e Energia, da qual é membro titular. 

Deputado Bernardo Santana com duas jovens lideranças: Diego, de Morro do Pilar; e Caio, de Barra 
Longa. 



Reunião com o prefeito de Fruta de Leite, Nixon Marlon, discute a viabilização de verbas para o 
município.

Em mais um dia de atendimento a lideranças da 
sua base de apoio em Brasília, Bernardo Santana 
com a vereadora Bernadete, de Cabeceira Grande. 

Deputado Bernardo Santana recebendo a visita de 
Joãozinho, grande liderança de Januária. 



Deputado Bernardo Santana em Taiobeiras, acompanhado do prefeito 
Danilo, iniciando à maratona de viagens de 2014 que realiza todos os 
anos pelo interior de Minas. 

Deputado Bernardo Santana, acompanhado 
do prefeito Dantez, de Jacinto, e do médico Dr. 
Vinícius em visita ao Hospital da cidade.

Em Santo Antônio do Jacinto, o deputado Ber-
nardo Santana é recepcionado pelo prefeito 
Emerson e amigos.  
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Você também pode acompanhar a atuação do parlamentar 
no Congresso Nacional através do seu e-mail.  Cadastre-se 
no site www.bernardosantana.com.br e receba nossos 
informativos!   #ficaadica


