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bem me conhecem, não temo a luta e a defesa do que 
considero essencial para o desenvolvimento do país, em um 
contexto de respeito aos Poderes e segurança jurídica ao 
cidadão. 

Tenho participado ativamente da discussão sobre a PEC 
37/11, que confirma a competência constitucional privativa 
de investigação criminal pelas Polícias. Não me oponho que o 
Ministério Público exerça extraordinariamente a investigação 
criminal, desde que haja expressa previsão constitucional, 
controle externo judicial e obediência a um rito processual 
legal. 

A aprovação de um novo marco regulatório da mineração 
é outro tema que tem dominado a nossa pauta. Preocupa-
me o que temos presenciado: verdadeiro descaso a um 
setor essencial para o crescimento do país, cuja legislação 
está ultrapassada e inibindo novos investimentos. Estamos 
lutando para acelerar o marco, permeando as discussões por 
meio do Projeto de Lei que apresentei, embasado em estudos 
junto aos setores afetos. 

Sobre a minha citação que saiu nas mídias de que a aprovação 
da MP dos Portos teve a conotação de um trabalho escravo, 
esclareço que o comentário não foi de reclamação, e sim em 
tom de humor junto aos colegas, haja vista a nossa situação 
de exaustão depois de decorridas 40 horas de votação para 
evitar o decaimento da Medida Provisória. E sob este contexto, 
a citação teve também o intuito de reafirmar a necessidade 
do respeito à competência do Parlamento, que não pode ser 
reduzido ao papel de mera Casa homologadora. 

Nunca temi o trabalho. Basta recordamos que, na condição de 
vice-lider do PR, fiquei 12 horas ininterruptas em pé, junto ao 
microfone para ajudar o partido na condução da votação do 
novo Código Florestal, que, em maio deste ano, completou 
um ano de vigência. Alerto que é hora do Poder Público se 
empenhar na implantação do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e efetivação dos programas estaduais de regularização 
ambiental (PRA), pois, do contrário, permanece o contexto de 
insegurança juridica no meio rural, e os produtores, mais uma 
vez, serão injustamente penalizados pela omissão dos órgãos 
competentes. 

Um forte abraço,

Bernardo Santana de Vasconcellos 

twitter.com/santanabernardo

facebook.com/bernardosantana1

depbernardosantana 

EDITORIAL

Caros Amigos,

A quase um mês do fim de 
mais um semestre de trabalho 
na Câmara, estou atuando em 
várias frentes de discussões 
de temas polêmicos, mas de 
grande importância para a nossa 
sociedade. E como os amigos



Eleito relator na Subcomissão do Marco Regulatório de 
Mineração, Bernardo Santana apresenta PL sobre o assunto 

O deputado Bernardo Santana foi eleito relator 
na Subcomissão, criada dentro da Comissão de 
Minas e Energia, para discutir o novo marco regu-
latório da mineração no Brasil. 

Os trabalhos do colegiado tiveram início no mês 
de abril, na mesma data em que o parlamentar 
apresentou o Projeto de Lei 5306/2013, que trata 
do assunto, fundamentado em estudos e dis-
cussões junto a diversos setores afetos.

“É o único projeto existente no Congresso Na-
cional que realmente trata de marco regulatório 
para a mineração do país, refletindo o que há de 
mais moderno no sentido de assegurarmos o de-
senvolvimento sustentável e competitivo desse 
relevante setor básico da economia”, explica o 
parlamentar.

Para Bernardo Santana, a legislação vigente é ul-
trapassada e restritiva, o que está inibindo o exer-
cício da atividade e de novos investimentos num 
país que tem enorme potencial geológico. 

O Brasil tem a 6ª maior produção de mineração 
do mundo e responde por 19% da produção 
mundial de minério de ferro.

Proposta do Executivo
Bernardo Santana lembra que existe a promessa, 
por parte do governo, de elaboração do novo 
marco, em discussão desde 2010, mas que nada 
até o momento foi enviado ao Congresso.

“Com a subcomissão, pretendemos acelerar a cri-
ação do marco, permeando todas as discussões 
em torno do PL apresentado. Claro que vamos 
analisar as sugestões que nos forem enviadas 
pelo Executivo também, mas buscando sempre 
a medida mais segura e eficaz para a exploração 
das riquezas minerais do Brasil”, adiantou.

Deputado é indicado para compor Comissões Permanentes

Por indicação do seu partido (PR), o depu-
tado Bernardo Santana foi reconduzido à 
Comissão de Minas e Energia como mem-
bro titular para o 2º biênio do mandato. O 
parlamentar também continua com o seu 
trabalho na Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. Ele ainda foi 
indicado para compor a Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural. 

Outras funções do parlamentar na Câmara:

• 1º Vice-líder do PR;
• Presidente da Frente Parlamentar em Defesa 
da Cadeia do Aço, Ferro Gusa, Ferro Ligas, Silício 
Metálico, seus insumos e derivados;
• Coordenador Jurídico da Frente Parlamentar 
da Agropecuária;
• 3º Vice-presidente da CPI do Trabalho Escravo;
• Vice-presidente de Mineração da Frente Parla-
mentar Mista em Defesa da Infraestrutura Na-
cional;
• Vice-presidente da Região Sudeste do Brasil na 
Frente Parlamentar das Ferrovias;
• Vice-presidente da Frente Parlamentar de Des-
burocratização;
• Coordenador da região Sudeste do Brasil na 
Frente Parlamentar Mista dos Municípios e de 
Apoio aos Prefeitos e Vice-prefeitos do Brasil.



Primeira reunião do grupo de trabalho.

A PEC
A Proposta de Emenda à Constituição 37/11 atribui exclusivamente às polícias Federal e Civil a com-
petência para a investigação criminal.

Defensor da matéria, o deputado Bernardo Santana explica que a PEC consolida a competência in-
vestigativa já expressa na Constituição Federal, de modo a garantir a qualquer cidadão a necessária 
segurança jurídica de ser submetido a um processo investigativo isento e imparcial, sem lhe ser cer-
ceado, em sua origem, o direito do contraditório e da ampla defesa.

Discurso

O deputado Bernardo Santana foi escolhido para 
representar a Câmara, juntamente com o colega 
Fábio Trad, no grupo de trabalho criado para 
discutir a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC)  37/11. O colegiado, que também conta 
com dois representantes do Senado, quatro do 
Ministério Público (MP), quatro das Polícias e um 
do Ministério da Justiça, apresentará proposta de 
aperfeiçoamento da matéria, que vem causan-
do divergências entre policiais e integrantes do 
Ministério Público. 

A posição de Bernardo Santana sobre o assun-
to foi tema de discurso no Plenário da Câmara, 
oportunidade em que condenou informações 
distorcidas que vem sendo divulgadas sobre a 
PEC 37, e que falseiam o seu real conteúdo. 

Ele explicou que não há, como falado, perda de 
poder por parte do MP, que continuará com to-
das as suas atribuições, quais sejam: exercer o 
controle externo da atividade policial, requisi-
tar diligências investigativas e inquérito policial, 
além de acompanhar o processo investigativo. 

Primeira reunião do grupo.

O parlamentar alertou que o apossamento de competências não previstas na Constituição põe em 
risco a própria segurança jurídica do cidadão. 

“Pretender que o órgão de acusação na ação penal, neste caso o MP, seja o responsável pela investi-
gação criminal distorce e desvirtua a finalidade da mesma, pois é impossível conceber que tal órgão 
seja isento e imparcial e não conduza o processo investigativo de modo buscar elementos que pos-
sam embasar suas teses acusatórias, visando possível condenação. Seria o mesmo que pretender 
que o órgão de defesa o fizesse. É o interessado investigando”, ressaltou.

Sobre o argumento expendido pelo MP de que a investigação criminal pela polícia judiciária denota-
se ineficiente, o deputado Bernardo Santana afirmou que o Ministério Público tem uma parcela de 
responsabilidade nessa ineficiência, uma vez que é ele o órgão de controle externo da atividade poli-
cial, exercida por um aparato policial que difere e muito, em termos salariais, humano e operacional, 
daquele dotado pelo MP.

 Bernardo Santana é escolhido para grupo de trabalho 
sobre a PEC 37



De autoria do deputado Bernardo Santana, o 
Projeto de Lei Complementar 269/13, embasado 
em estudo da Associação Mineira de Municípios 
– AMM, altera a lei de responsabilidade fiscal de 
modo que os municípios não sejam penalizados 
por perda de receita decorrente de uma exoner-
ação tributária da União. 

O parlamentar justifica que, mesmo pautando 
sua conduta em uma gestão fiscal responsável, 
os prefeitos muitas vezes são surpreendidos com 
medidas de exoneração tributária adotadas, de 
forma não anunciada pela União, as quais refle-
tem diretamente no quinhão a ser repartido com 
os entes municipais.

“Essas exonerações acabam por afetar a disponi-
bilidade de caixa dos municípios, acarretando 
o descumprimento dos compromissos previa-
mente assumidos, passando as prefeituras a ser 
injustamente responsabilizadas pela impossibili-
dade de honrar com tais compromissos”, explica.

 Deputado apresenta parecer favorável ao PL que inclui 
agrominerais entre os insumos para a agricultura 

“Essa dependência vem se apresentando como fator de risco para o setor agrícola brasileiro, com 
reflexos na economia nacional. Assim, denota-se primordial a busca de fontes alternativas viáveis e 
eficazes de insumos, que assegurem não só a manutenção da nossa produtividade agrícola, mas a 
necessária expansão do setor para atendimento da demanda crescente de alimentos”, explica.

Tramitação
O parecer do deputado Bernardo Santana ao PL entrará na pauta de votações da Comissão de Agri-
cultura nos próximos dias. Logo após, o projeto seguirá para apreciação da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

O deputado Bernardo Santana apresentou na Co-
missão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural parecer pela aprovação 
do Projeto de Lei que inclui remineralizadores 
(agrominerais) e substratos para plantas entre os 
insumos destinados à agricultura (PL 4781/2012). 

Para o parlamentar, o Brasil precisa investir na 
exploração e aproveitamento dos agrominerais 
como fonte alternativa e estratégica de insumo 
para a manutenção e crescimento da produ-
tividade  agrícola  nacional,  considerando  a de-
pendência externa do país dos principais insu-
mos da cadeia de fertilizantes.

Proposta em favor dos municípiosProposta em favor dos municípios
De autoria do deputado Bernardo Santana, 
o Projeto de Lei Complementar 269/13, em-
basado em estudo da Associação Mineira de 
Municípios – AMM, altera a lei de responsabi-
lidade fiscal de modo que os municípios não 
sejam penalizados por perda de receita decor-
rente de uma exoneração tributária da União. 

O parlamentar justifica que, mesmo pautando 
sua conduta em uma gestão fiscal respon-
sável, os prefeitos muitas vezes são surpreen-
didos com medidas de exoneração tributária 
adotadas, de forma não anunciada pela União, 
as quais refletem diretamente no quinhão a 
ser repartido com os entes municipais.

“Essas exonerações acabam por afetar a dis-
ponibilidade de caixa dos municípios, acar-
retando o descumprimento de compromissos 
previamente assumidos, passando as pre-
feituras a ser injustamente responsabilizadas 
pela impossibilidade de honrá-los”, explica.

O Plenário da Câmara aprovou a Proposta de 
Emenda à Constituição 544/02, que cria mais 
quatro tribunais regionais federais (TRFs), sen-
do um em Minas Gerais, o TRF 7ª Região. 

Grande defensor da matéria, o deputado Ber-
nardo Santana comemorou o resultado da 
votação. “A criação destes tribunais vai ajudar 
todo o Brasil com uma justiça célere”, ressaltou. 

A matéria ainda precisa ser promulgada em 
sessão solene do Congresso, em data a ser 
marcada.

Câmara aprova PEC que cria TRF 
exclusivo para Minas



Em programa partidário do PR veiculado na TV, o 
deputado Bernardo Santana voltou a falar sobre 
a necessidade de diminuir a burocracia e de pro-
mover a desoneração fiscal para que a economia 
brasileira possa crescer e ser cada vez mais com-
petitiva. 

A distribuição dos recursos (arrecadados por 
meio de tributos) de forma mais igualitária, de 
maneira que os estados e municípios tenham 
condições de cumprir suas demandas, é outra 
bandeira do mandato de Bernardo Santana que 
foi destaque no programa. 

Confira o vídeo em nosso site!
Acesse: 

www.bernardosantana.com.br 

A revista Viver Brasil trouxe em sua edição espe-
cial 100 os 100 nomes de destaque que fizeram 
Minas sobressair em diferentes áreas nos últi-
mos quatro anos. Em seu primeiro mandato, o 
deputado Bernardo Santana foi incluído na lista, 
“apontado como a grande revelação da Câmara”.

Bernardo Santana comemora aprovação de MP que amplia 
auxílio a agricultores atingidos pela seca

O deputado Bernardo Santana comemorou a 
aprovação, pelo Plenário da Câmara, da Medida 
Provisória 587/12, que concede um pagamento 
adicional aos beneficiários do Fundo Garantia-
Safra e do Auxílio Emergencial Financeiro pela 
quebra da safra 2011/2012. O benefício vale para 
os agricultores familiares de municípios atingidos 
pela seca na área de atuação da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que 
contempla cidades dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri e Norte de Minas Gerais. 

“É uma importante ferramenta para o combate a 
seca, que assola os nossos municípios da Sudene. 
Agora a nossa luta será para estender este 
benefício a todas as áreas atingidas”, discursou 
Bernardo Santana durante a votação da MP .

Audiência
Em busca de ajuda para os outros municípios 
mineiros que também sofrem com a seca, mas que 
hoje não são beneficiados por políticas públicas 
porque não integram à Sudene, o parlamentar 
se reuniu com o ministro Integração Nacional, 
Fernando Bezerra para tratar do problema.

Defesa ao fim da burocracia e  
a municipalização dos recursos Atuação parlamentar 

reconhecida



PARLAMENTAR EM
AÇÃO

1º vice-líder do Partido da República 
(PR) na Câmara, o deputado Bernardo 
Santana participou, junto com o líder 
Anthony Garotinho, de audiência com a 
ministra-chefe da Secretaria de Relações 
Institucionais, Ideli Salvatti. Também es-
teve presente o secretário executivo da 
SRI, Claudinei do Nascimento.

Audiência com o presidente do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação – FNDE, José Carlos Wan-
derley, discute a viabilização de políticas educacionais 
para os municípios da base de apoio do deputado Ber-
nardo Santana.

Audiência da bancada mineira da Câmara  dos Deputa-
dos com o então ministro dos Transportes, Paulo Sérgio 
Passos, discute obras nas BR-381 Norte, BR-367 e Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte.



Sempre em busca de novos recursos para os municípios da sua base de apoio, o deputado Bernardo 
Santana esteve na Fundação Nacional de Saúde – Funasa, onde foi recebido pelo secretário execu-
tivo do órgão, Flávio Marcos Passos. 

O deputado Bernardo Santana proferiu palestra sobre captação de recursos e elaboração de pro-
jetos no XXI Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores 
Internos, Secretários e Assessores Municipais. 



O deputado Bernardo Santana representou o seu partido (PR) em sessão solene pelos 79 anos 
do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, oportunidade em que discursou sobre 
a necessidade de ajuste na carga tributária incidente sobre o setor, considerada uma das mais 
altas do mundo. “Nós temos um custo de produção baixo, mas um custo Brasil extremamente 
elevado. Não podemos continuar a tributar investimentos, isso é algo impensável”, destacou.

O deputado Bernardo Santana destacou em en-
trevista à TV-PR a importância do novo marco 
regulatório da mineração para garantir a com-
petitividade e o crescimento da indústria mineral 
nacional.

Audiência no Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA com a presidente substitu-
ta do órgão, Érika Galvani Borges e outras lideranças 
mineiras discute recursos para estradas de acesso 
aos assentamentos no Estado.



Reunião de líderes com o presidente da Câmara, Henrique Alves, discute 
a pauta de votações do Congresso. 

Audiência pública realizada pela Comissão 
de Agricultura, a pedido dos deputados Ber-
nardo Santana e Abelardo Lupion, discutiu a 
disponibilidade do crédito rural para a agro-
pecuária brasileira nos últimos cinco anos. 

Audiência com o ministro das Cidades, Agui-
naldo Ribeiro. 



Deputado Bernardo Santana em audiência com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, 
acompanhado do coordenador do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DENOCS) em 
Montes Claros, Marco Câmara.

Deputado Bernardo Santana durante a discussão, no Plenário da Câmara, da Medida Provisória dos 
Portos (MP 595/12), aprovada após 40 horas de sessão.



ATENDIMENTO
A

LIDERANÇAS

Encontro no gabinete em Brasília com os prefeitos Célio, 
de Joaquim Felício; Pedro, de Monjolos; João Carlos, de 
Augusto de Lima; e Zé do Ford, de Buenópolis. 

Deputado Bernardo Santana com lideranças de Santo 
Antônio do Jacinto. Da esq. p/ dir.: vereador João de 
Dodó, prefeito Emerson e vereador Arnóbio. 

Com o prefeito Irineu, de Leme do Prado. Com o prefeito Alvinho, de Juruaia. 



Com lideranças de Pintópolis: Prefeito Arguinel e 
vereadores José Rodrigues (Presidente da Câmara 
Municipal), Romilson da Rádio e Charles.

Com o prefeito Carlos Mário, de Francisco Dumont, 
em Brasília. 

Deputado Bernardo Santana com os três vereadores 
de Unaí mais bem votados na última eleição. Da esq. 
p/ dir.: Adilson, Alino e Thiago Martins.

Com o vice-prefeito Leonardo e o prefeito Nondas, 
do município de Serro. 

Com o Dr. Zezinho, prefeito de Carlos Chagas. Com lideranças de Santa Helena de Minas: ex-prefei-
to Milton e o prefeito Aldenes.



Informativo do Mandato Parlamentar

Deputado Federal

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 diários!   #ficaadica


