Mensagem do Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia
O ano de 2018 será lembrado como um tempo de grandes desafios para o Brasil. Nesse intenso
período, a Câmara dos Deputados foi, simultaneamente, o esteio da estabilidade política e a grande
articuladora das medidas que iniciaram a recuperação econômica do País.
Nossa democracia parlamentar, mesmo diante dos desafios, permaneceu capaz de oferecer ao
Brasil aquilo que ela tem de proeminente: a construção do caminho pelo diálogo, alicerçada no
respeito mútuo, na valorização dos compromissos firmados pelas lideranças partidárias e na
sensibilidade às críticas e preocupações expressas pela sociedade organizada e pelos atores políticos
e econômicos.
Assim, o País não sucumbiu à estagnação. Um caminho promissor foi pavimentado para o
nosso futuro. A Casa empenhou-se, com sucesso, na aprovação de medidas que combateram a crise
econômica e fiscal. Além disso, a Câmara teve participação ativa na resolução da greve dos
caminhoneiros, aprovando medidas legislativas que resultaram na pacificação do embate. No campo
da educação, foi fortalecido o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
A Câmara aprovou ainda, sob o comando de nossa bancada feminina, conquistas históricas
para a pauta das mulheres. Vedou-se a discriminação salarial com base no sexo ou etnia. Garantiu-se
o atendimento específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica no SUS.
Assegurou-se até três dias por ano de dispensa remunerada para a realização de exames preventivos
de câncer. Foram tipificados os crimes de importunação sexual e divulgação de cenas de estupro,
cristalizando no ensejo a importância de fomentar a participação da Mulher no cenário político
nacional. Ainda há muito a empreender, mas a bancada feminina da 56ª legislatura, que foi eleita em
outubro de 2018, é a maior da história do Parlamento brasileiro.
No campo da segurança pública, registro também avanços importantes, em especial a
instituição do Sistema Único de Segurança Pública, que permitirá a integração inteligente dos
esforços de prevenção e repressão à criminalidade.
Foi criado o Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado
do Rio de Janeiro (OLERJ), para fiscalizar o planejamento, a execução de metas e o resultado das
ações da intervenção. Os indicadores monitorados pelo observatório estão disponíveis no sítio
olerj.camara.leg.br.
Melhorias na gestão da Câmara permitiram aumento de receitas e redução de despesas no
orçamento da Casa. A economia foi transferida ao Tesouro Nacional, sendo R$ 200 milhões
destinados especificamente a medidas de fortalecimento das políticas de segurança pública e de
combate à violência contra a mulher.
Em 2018, a Câmara também dialogou de forma mais intensa com as possibilidades e riscos
oferecidos pelas novas tecnologias e pelas redes sociais. Uma legislação inovadora sobre proteção de
dados pessoais foi introduzida em favor do direito fundamental à autodeterminação informativa.
Tornaram-se realidade a duplicata eletrônica e os aplicativos de transporte - iniciativa legislativa que
se posiciona hoje como referência no cenário internacional.
A Câmara, outrossim, reforçou a comunicação e a interação “on line” com a população,
publicando suas contas em redes sociais dentre as mais acompanhadas do País, o que aproxima os
brasileiros da Casa que os representa. Nessa mesma linha, aprovou-se a numeração única de
proposições que tramitam entre a Câmara e Senado, facilitando o acesso à informação e aumentando
a transparência do processo legislativo.
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O esforço empreendido por Deputados e Deputadas para salvaguardar os interesses dos
cidadãos brasileiros no plano internacional foi intensificado pela prática da diplomacia parlamentar,
favorecendo o diálogo com parlamentos e governos estrangeiros e projetando os interesses da
sociedade para além de nossas fronteiras.
Na pauta de nossa Casa, Deputadas e Deputados tiveram voz e vez: o engajamento de cada
um foi decisivo para as conquistas listadas acima. Trabalhamos com todos os matizes políticos
representados no Congresso para construir uma agenda plural e democrática, comprometida em
primeiro lugar com o crescimento justo e sustentável do Brasil.

Rodrigo Maia
Presidente
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