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Em 2021, tivemos mais um ano de grandes desafi os com o enfrentamento 
da pandemia do Coronavírus. Apesar do ambiente político conturbado, em 
razão das atitudes adotadas pelo Governo Federal no combate ao corona-
vírus, avançamos no processo de vacinação dos brasileiros e concluímos o 
ano com uma retomada gradual das atividades, com responsabilidade, pois 
a pandemia ainda não acabou. 

Durante todo o ano busquei investimentos e recursos para o Ceará, 
trabalhando para reforçar dotações   orçamentárias da União para ações 
no Estado, atuando pela aprovação de operações de fi nanciamento, e, 
ainda, contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios no Estado 
para garantir novos investimentos e a geração de emprego e renda para os 
cearenses com o aperfeiçoamento da legislação. 

Na agenda social, duas propostas que integram nosso Projeto que cria a 
Lei de Responsabilidade Social, em tramitação no Senado Federal, foram 
incorporadas ao Programa Auxílio Brasil, aprovado em dezembro no 
Congresso, contribuindo assim para ampliar a assistência a milhões de 
famílias brasileiras.

No campo da economia e com largo impacto social e na qualidade de vida 
de milhões de brasileiros, o novo Marco Legal do Saneamento já começa 
a dar resultados. O Ministério da Economia, em novembro, apontou que 
essa iniciativa  abriu novas e grandes perspectivas para a ampliação de 
investimentos privados no setor com as concessões. Já no início de dezembro, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o novo Marco Regulatório do 
Saneamento Básico é constitucional, reconhecendo como improcedentes 
questionamentos à nova legislação aprovada no congresso em 2020, o que 
garante a segurança jurídica de que tanto os investidores precisam para se 
engajarem na prestação de serviço de água e esgoto com vista a levá-los a 
todos os brasileiros até 2033. 

No âmbito do Senado, importante destacar o trabalho da CPI da 
Pandemia. Ao integrar o colegiado, defendi a necessidade de apurar as 
ações e omissões que levaram o Brasil à situação inaceitável de sofrer com 
mais de 600 mil mortos, e a urgência no processo de aquisição e distribuição 
de vacinas em todo o país. 

Essa publicação traz, portanto, informações mais detalhadas a respeito 
destes e outros temas, com os  quais nos engajamos em 2021. É uma 
prestação de contas da missão que me foi confi ada pelos cearenses, que 
continuo  honrando com muito trabalho e dedicação.

TASSO JEREISSATI

COMPROMISSO
COM OS CEARENSES
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Durante o ano de 2021, foram liberados 
R$ 23,7 milhões de recursos federais 
destinados pelo senador Tasso Jereissati 

ao Governo do Estado e  municípios cearenses. 
Previsto no Orçamento da União, o montante 
foi investido em ações de fortalecimento do 
sistema de saúde cearense e em projetos de 
infraestrutura urbana. Além dos 23 municípios 
do interior benefi ciados, na Capital foram 
liberados recursos para a Associação Peter Pan, 
instituição que apoia crianças e adolescentes 
com câncer e seus familiares.

EM DEFESA DO CEARÁ

Tasso garante novos 
investimentos 
para municípios 
cearenses em 2021
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Prosseguindo com a política de 
investimentos nos municípios cea-
renses, o senador Tasso Jereissati 
destinou novos recursos federais 
do Orçamento da União para 2022, 
com o objetivo de promover me-
lhorias na mobilidade urbana, im-
plantar e modernizar ações de in-
fraestrutura esportiva, desenvolver 
o turismo e fortalecer serviços de 
saúde pública. 

No total, o senador Tasso benefi -
ciou 24 municípios cearenses com 
emendas parlamentares, além do 
Hospital e Maternidade São Vicente 
de Paulo, no município de Barbalha, 
que foi atendido com o valor de R$ 
1.000.000 (um milhão de reais), des-
tinado ao custeio de serviços de as-
sistência hospitalar e ambulatorial.

Em Fevereiro de 2021, com apoio e voto do senador Tasso, o Senado 
aprovou a contratação de um empréstimo no valor de até 38 milhões 
de dólares, solicitado pelo município de Iguatu e fi rmado com a 
Cooperação Andina de Fomento. Investimentos previstos na realização 
de obras de construção e requalifi cação de unidades básicas de 
saúde, além de intervenções em outras áreas de infraestrutura 
essenciais para o desenvolvimento do município.

No mês de Agosto, com voto do senador Tasso, o Senado Federal 
aprovou projeto que estabeleceu o Programa de Atendimento 
Emergencial à Agricultura Familiar. Foram defi nidas medidas 
emergenciais de apoio aos agricultores familiares afetados pela 
pandemia em todo o Brasil. O benefício será garantido até dezembro 
de 2022.

Em Outubro, Tasso votou pela aprovação de ajuda fi nanceira da União 
a hospitais fi lantrópicos e Santas Casas que, de forma complementar, 
atendem a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

VOCÊ
SABIA?
Em Fevere
aprovou a
de dólares
Cooperaçã
de obras d
saúde, alé
essenciais

No mês de
aprovou p
Emergenc
emergenc
pandemia
de 2022.

Em Outub
a hospitai
atendem a

Senador destina 
recursos no 
Orçamento de 2022
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A valorização da saúde é 
aspecto fundamental na 
luta contra esta pandemia e 

tantas outras enfermidades. Por isso, 
é mais que justo apoiar a valorização 
dos profi ssionais de enfermagem, 
que têm se desdobrado no combate 
à COVID”. Com essa manifestação 
em suas redes sociais, o senador 
Tasso Jereissati declarou apoio ao 
Projeto que estabelece um piso 
salarial para os profi ssionais de 
Enfermagem nas redes pública e 
privada em todo o País.

Apoio ao Piso 
Salarial dos 
Profi ssionais de 
Enfermagem

EM DEFESA DO CEARÁ

No mês de maio, Tasso reuniu-se, 
em Fortaleza, com a presidente do 
Conselho Regional de Enfermagem 
do Ceará, vereadora Enfermeira Ana 
Paula, e a presidente do Sindisaúde, 
Marta Brandão, e assegurou total 
apoio ao projeto. “Gratidão ao sena-
dor Tasso Jereissati, por Vossa Exce-
lência apoiar a Enfermagem nesse 
momento em que nós estamos na 
linha de frente, nos dedicando dia-
riamente a salvar vidas. Muito obri-
gado”, declarou a Enfermeira Ana 
Paula em vídeo publicado nas suas 
redes sociais após o encontro. Em 
novembro, o Senado aprovou o pro-
jeto, que segue tramitando na Câ-
mara dos Deputados.

“
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No dia 25 de setembro de 2021 fo-
ram comemorados os 20 anos de 
inauguração da cidade de Nova 
Jaguaribara. Governador do Estado 
na época da execução do projeto, o 
senador Tasso Jereissati destacou a 
data: “Hoje é um dia muito impor-
tante para mim, pessoalmente, e 
para o Estado do Ceará. Há 20 anos 
inaugurávamos a cidade de Nova 
Jaguaribara, primeira cidade total-
mente planejada do nosso Estado”.

Nova 
Jaguaribara 
comemora 20 
anos de sua 
inauguração

NOVA JAGUARIBARA

Para o senador, a nova cidade “repre-
senta também a generosidade e soli-
dariedade do povo cearense, porque 
graças à disposição, compreensão e 
ao amplo debate que fi zemos com 
todas as lideranças e com a popula-
ção de Jaguaribara, foi possível que o 
Estado do Ceará tivesse hoje o açude 
do Castanhão, que é o responsável, 
há alguns anos, pelo suprimento de 
água à população da Região Metro-
politana de Fortaleza”.
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AGENDA SOCIAL

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE) 
divulgou, no início de de-

zembro, o documento “Síntese dos 
Indicadores Sociais (SIS) 2021”, mos-
trando a importância dos progra-
mas sociais no combate à extrema 
pobreza e pobreza no país entre 
os anos de 2019 e 2020. Segundo 
a instituição, em 2020, sem esses 
mecanismos, 32,1% da população 
do país estariam em situação de 
pobreza. Ou seja, sem os progra-
mas sociais, a incidência de extre-
ma pobreza e pobreza atingiria um 
terço da população.

Diante da importância dessa rede 
de proteção social, o Senado Fede-
ral aprovou, também em dezem-
bro, a criação do Programa Auxílio 
Brasil, que contou com a inclusão 
de duas propostas de autoria do 
senador Tasso Jereissati, que inte-
gram o projeto da Lei de Respon-
sabilidade Social (LRS), em tramita-
ção no próprio Senado Federal.

A primeira proposta do senador in-
corporada à Medida Provisória do 
Auxílio Brasil (MP 1.061/2021), ga-
rante depósitos em poupança para 

membros de famílias assistidas que 
conseguirem ocupação como em-
pregado ou microempreendedor 
individual, por exemplo, podendo 
o trabalhador sacar os recursos em 
determinadas situações, principal-
mente para aumentar sua capaci-
dade de gerar renda. Essa medida 
benefi ciará especialmente traba-
lhadores hoje na informalidade.

Outra sugestão que foi incorpora-
da é a previsão de fi xação de metas 
de redução de pobreza, um bali-
zamento importante para garantir 
que as ações de assistência e pro-
moção social contribuam para er-
radicar a miséria e a desigualdade 
social. São metas decrescentes nos 
três anos subsequentes à publica-
ção da lei para a taxa de pobreza 
e a taxa de extrema pobreza, com 
os valores de referência do Banco 
Mundial. Foram defi nidas as se-
guintes metas: taxa geral de pobre-
za inferior a 12%, 11% e 10%; e taxa de 
extrema pobreza inferior a 6%, 4% e 
3%. Ao sancionar a Lei, no dia 30 de 
dezembro, o Presidente da Repúbli-
ca vetou a proposta de fi xação de 
metas de redução de pobreza.

O Congresso Nacional ainda elevou 
a linha de extrema pobreza, fi xada 
pelo governo em R$ 100 por pessoa, 
para R$ 105; e a de pobreza, de R$ 
200 para R$ 210. Essa mudança pos-
sibilita o ingresso de mais famílias no 
programa Auxílio Brasil.

(*) Dados da Síntese de Indicadores 
Sociais, divulgada pelo IBGE.

Propostas de Tasso 
integram Auxílio Brasil

“Cerca de 12 milhões 

de pessoas viviam em 

extrema pobreza no Brasil 

em 2020, ou seja, com 

menos de R$155 reais por 

mês, e mais de 50 milhões, 

ou 1 em cada 4 brasileiros, 

viviam em situação de 

pobreza, com menos de 

R$450 por mês.

“Metade (49,4%) das 

pessoas em extrema 

pobreza vivia no Nordeste.”

VOCÊ
SABIA?
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O combate à pobreza e extrema pobre-
za é uma das prioridades do senador 
Tasso Jereissati. Preocupado com a 

situação de milhões de brasileiros com ren-
da abaixo das linhas de pobreza e de extrema 
pobreza, principalmente na Região Nordeste, 
apresentou ainda em 2020 o projeto que cria a 
Lei de Responsabilidade Social (LRS). A matéria 
está tramitando no Senado Federal.

Durante o ano de 2021, a discussão da propos-
ta de reformulação da rede de proteção social 
do país avançou, mesmo diante das restrições 
impostas pela pandemia do coronavírus, com a 
realização de audiência pública na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Os participantes do debate reconheceram a ne-
cessidade do fortalecimento dos mecanismos 
de responsabilidade social, apontando como 
uma das formas de restruturação dos benefícios 
sociais justamente o projeto da LRS.

Elaborado por um grupo de economistas do Cen-
tro de Debates de Políticas Públicas (CDPP), o pro-
jeto defi ne metas de redução de pobreza e pre-
vê três pilares centrais para a LRS: o Benefício de 
Renda Mínima (BRM), a Poupança Seguro Família 
(PSF) e o Programa Mais Educação (PME).

Na Audiência, os economistas Vinícius Botelho e 
Marcos Mendes,  que juntos com o também eco-
nomista Fernando Veloso elaboram a proposta 
apresentada por Tasso, asseguraram que a LRS 
tem como objetivo uniformizar a proteção social 
com responsabilidade fi scal.

“O projeto (Lei de Responsabilidade Social) bus-
ca conciliar equilíbrio fi scal com o atendimento 
de um número maior de famílias. Transferência 
para quem não consegue gerar renda e um se-
guro para quem consegue, mas tem volatilida-
de”, apontou Mendes.

Tasso Jereissati

“Nossa proposta estabelece metas de redução de 
pobreza e extrema pobreza, condições essas que 
afetam quase um terço da população brasileira. 
Em nosso país, a pobreza, que se manifesta por 
meio da insufi ciência de renda, afeta alguns 
grupos sociais de forma especialmente ampla, 
crianças e suas famílias, principalmente as que 
retiram seu sustento de atividades informais”

Projeto da Lei de 
Responsabilidade 
Social avança no 
Senado
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SAÚDE PÚBLICA

Em junho de 2020, o Con-
gresso Nacional aprovou o 
novo Marco Regulatório do 

Saneamento Básico no Brasil, que 
em seguida foi sancionado pelo 
presidente da República. No âmbi-
to do Congresso Nacional, o sena-
dor Tasso Jereissati coordenou um 
amplo debate da matéria e foi seu 
relator durante a tramitação no 
Senado Federal. Após seu primeiro 
ano de vigência, o novo Marco Le-
gal apresentou dados importantes 
sobre o crescimento dos investi-
mentos no setor.

SAÚDE PÚBLICA

Em novembro de 2021, uma Nota 
Informativa divulgada pela Secre-
taria de Política Econômica (SPE) 
do Ministério da Economia, apon-
tou que a legislação aprovada 
para o setor abriu novas e grandes 
perspectivas com as concessões e 
a ampliação de investimentos pri-
vados. “Após a mudança do Mar-
co Legal do Saneamento, ocorreu 
aumento relevante do número de 
concessões do setor privado e, con-
sequentemente, do investimento”, 
afi rma nota da SPE.

O documento destaca ainda que 
após o novo Marco Legal do Sa-
neamento, os projetos na carteira 
do BNDES para o setor se “multi-
plicaram por 10 em comparação 
aos anos anteriores e que os valo-
res das emissões de debêntures 
superam em mais de três vezes o 
ocorrido em períodos anteriores às 
mudanças na lei”.

A Secretaria também alertou para 
as consequências da falta de acesso 
à água limpa e ao esgoto tratado da 
população, principalmente para as 
crianças; enfatizando a importância 
do Novo Marco Legal para ganhos 
de produtividade, redução de pri-
vilégios e o crescente acesso dos 
brasileiros ao serviço. Todos os bra-
sileiros terão água tratada e esgoto 
recolhido e processado até 2033.

Segundo jornal Valor Econômico, 
o setor chegou a uma soma de 
R$ 42,2 bilhões de investimentos 
contratados desde a aprovação do 
novo Marco Legal.

SAÚDE PÚBLICA

Marco 
Regulatório
do Saneamento 
aumenta 
investimentos 
no setor
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O Congresso Nacional decidiu, em março de 2021, manter os ve-
tos do presidente da República ao novo Marco Legal do Sanea-
mento Básico. Com essa decisão, fi cou impedida a prorrogação, 
por 30 anos, ou a assinatura, sem licitação, de novos contratos 
de prestação de serviços de saneamento básico oferecidos por 
empresas estaduais de saneamento aos municípios. Especialis-
tas analisaram que a decisão permitirá um avanço signifi cativo 
para o setor de saneamento no Brasil, garantindo a segurança 
jurídica para os contratos fi rmados.

No início do mês de dezembro, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que o novo Marco Regulatório do Saneamento 
Básico é constitucional. Por 7 votos a 3, a maioria dos ministros 
entendeu que as quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
contra dispositivos da Lei 14.026/2020 eram improcedentes.

Com a decisão do STF, o Marco Regulatório continua válido 
em sua integralidade, com a obrigatoriedade de licitação para 
contratação do serviço de saneamento, regulação nacional via 
Agência Nacional de Águas (ANA) e necessidade de adesão às 
normas regulatórias nacionais para que estados e municípios 
tenham acesso aos recursos federais.

Proibido 
contrato sem 
licitação

STF mantém 
validade do 
novo marco 
regulatório
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Desde o ano de 2020, com o 
início da pandemia do co-
ronavírus, o senador Tasso 

Jereissati mostrou-se preocupado 
com as ações dos governos federal, 
estaduais e municipais, em relação 
ao enfrentamento da COVID-19. E 
logo no início dos trabalhos legis-
lativos de 2021, em manifestação 
no plenário do Senado, ele defen-
deu a urgência no processo de 
aquisição e distribuição de vacinas 
em todo o país.

Tasso e a luta 
pela vacinação 
dos brasileiros

“Neste momento, não existe nada 
mais urgente para o país do que 
essa questão de vacina”, disse Tasso, 
defendendo a urgência do debate 
e votação de projeto apresentado 
pelo senador Rodrigo Pacheco, que 
tratava da aquisição de novas vaci-
nas, fundamentais para o combate 
à pandemia. No dia seguinte à sua 
manifestação, os senadores aprova-
ram o Projeto de Lei que facilitou a 
compra de vacinas autorizadas pe-
los órgãos competentes no país e a 
matéria seguiu para análise na Câ-
mara dos Deputados.

Senador Tasso questiona 
Controlador Geral 
da União, Wagner do 
Rosário, durante reunião 
da CPI da Pandemia.

COVID 19
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Durante seus três governos no estado 
do Ceará, o senador Tasso Jereissati 
executou um exitoso projeto de saúde 
pública. Inicialmente, com o Progra-
ma de Agentes Comunitários de Saú-
de, que foi premiado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em virtude 
do êxito na redução da mortalidade 
infantil no Ceará. No início da década 
de 1990, o Estado recebeu o Prêmio 
Maurice Pate, concedido pelo Unicef.

Simultaneamente a esse esforço, em 
seus governos os cearenses testemu-
nharam um amplo processo de vaci-
nação das crianças cearenses contra 
a paralisia infantil. Essa prática mante-
ve-se até 2002, quando encerrou seu 
terceiro mandato de governador, per-
manecendo a campanha na gestão 
do ex-governador Beni Veras.

Indicado pelo PSDB para integrar a 
CPI da Pandemia no Senado Federal, 
Tasso defendeu desde o início dos tra-
balhos, em abril de 2021, a necessida-
de das investigações. “Estamos diante 
da CPI mais importante da história do 
Congresso Nacional, porque estamos 
falando das centenas de milhares de 
vidas perdidas no Brasil. 

Em março de 2021, com apoio 

e voto de Tasso Jereissati, o 

Senado aprovou o novo auxílio 

emergencial, uma importante 

vitória para grande parte 

da população brasileira, no 

enfrentamento da crise causada 

pela COVID-19. Outras duas 

matérias aprovadas no mesmo 

mês foram o Projeto que criou 

o Programa Emergencial de 

Retomada do Setor de Eventos, 

uma medida fundamental 

para o combate aos efeitos da 

pandemia na vida de milhares 

de profi ssionais, e o Projeto que 

prorrogou o auxílio emergencial 

para os profi ssionais da cultura. 

Teremos a responsabilidade de apu-
rar as ações e omissões que trouxe-
ram o Brasil a este ponto”.

A preocupação com o processo de 
vacinação dos brasileiros foi uma 
constante em suas manifestações na 
Comissão, remota ou presencialmen-
te, com questionamentos aos de-
poentes sobre problemas que teriam 
impedido maior velocidade na aqui-
sição e distribuição dos imunizantes 
no Brasil. 

Na sessão que aprovou o relatório fi nal 
da CPI, em 26 de outubro, ele destacou 
a importância dos trabalhos do cole-
giado no sentido da viabilização do 
processo de vacinação dos brasileiros 
no enfrentamento da pandemia. 

“As instituições brasileiras, através des-
sa CPI, criaram um contraponto pode-
roso a esses males que o governo vinha 
impondo ao Brasil. Essa CPI, posso di-
zer com toda tranquilidade, controlou 
aquilo que o Governo vinha fazendo 
sem nenhum tipo de escrúpulo e sem 
nenhum tipo de contraponto. E des-
se contraponto poderoso é que nós 
conseguimos fazer com que, mesmo 
contra a vontade do Governo, hoje nós 
tenhamos uma vacinação que é refe-
rência”, disse o senador.

VOCÊ
SABIA?

Em sua primeira gestão no 
Governo do Ceará, Tasso 
Jereissati participou de 
campanha de vacinação 
contra a paralisia infantil, 
realizada  no mês de agosto 
de 1987.

Instituto Queiroz Jereissati

Redução da 
Mortalidade infantil 
e vacinação das 
crianças cearenses
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20/04
Durante entrevista aos jornalistas Júlia Dualibi 
e Otávio Guedes, no programa Em Ponto, 
da GloboNews, o senador Tasso destacou a 
importância da CPI da COVID para apuração de 
responsabilidades na condução da crise sanitária.

25/03
Senador Tasso Jereissati recebeu a primeira dose 
da vacina contra a Covid. Em suas redes sociais 
manifestou-se afi rmando que “a vacina signifi ca 
que não devemos desanimar, que podemos confi ar 
na ciência e que vamos atravessar esse momento 
difícil. Espero que todos os brasileiros sejam 
vacinados o quanto antes”.

ACONTECE
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27/04
Em Brasília, no Senado Federal, Tasso Jereissati votou 
na eleição do presidente e vice da CPI da Pandemia, 
considerada por ele a mais importante da história do 
Congresso Nacional.

06/05

Em sessão no plenário do Senado, Tasso Jereissati votou 
favorável à aprovação do projeto de Lei que prorrogou 
a suspensão do pagamento das parcelas do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) até 31 de dezembro de 
2021. A medida benefi ciou milhares de estudantes em 
todo o Brasil.

11/05
Com voto favorável de Tasso, foi 
aprovado no plenário do Senado, 
proposta que tornou permanente 
o Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Pronampe, com o 
objetivo de desenvolver e fortalecer 
os pequenos negócios em todo o 
País. 
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18/06
Senador Tasso prestou homenagem ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, por seus 90 anos. Em suas 
redes sociais, disse: “Estamos comemorando os 90 anos 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, uma das 
mais bonitas e vitoriosas histórias de um homem público 
neste país. Sociólogo, intelectual, reconhecido nacional e 
internacionalmente, Presidente da República por duas 
vezes, fez uma grande infl exão na história desse país, 
mudando o conceito mundial sobre a Democracia e as 
instituições brasileiras”.

20/06
Convidado pelo grupo Parlatório, integrado por 
empresários e políticos,  Tasso Jereissati participou de 
debate, por videoconferência, sobre o tema “O Futuro 
da Nação! – Por um Brasil mais justo e próspero”. 
Participaram, dentre outros, o ex-presidente Michel 
Temer e o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato 
Sérgio Moro. 

23/08
Em Fortaleza, senador Tasso Jereissati 
recebeu a visita do ex-presidente Lula. 
Democracia e fortalecimento das 
instituições brasileiras no centro da 
discussão. 
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30/10
Após ofi cializar sua licença do mandato, Tasso Jereissati par-
ticipou da campanha das Prévias do PSDB para escolha do 
candidato do partido à Presidência da República em 2022. 
Em apoio à candidatura do governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, ele visitou o estado do Pará. Em Belém, 
juntamente a Eduardo Leite, participou de encontro com 
lideranças e fi liados do Partido.

21/11
Em Brasília, Tasso Jereissati participou com 
a Prefeita de Tururu, Hilzete Batista, e os 
vice-prefeitos Cleubia de Miranda (Guaiúba), 
Jobede da Silva (Icapui), Geovane Pereira 
(Ocara), Franklin Bezerra (Iguatu), Evandro 
Negreiros (Catunda) e Joaquim Clementino 
(Itapiúna) das Prévias do PSDB, que 
elegeram o governador de São Paulo, João 
Dória, candidato do partido à Presidência 
da República em 2022. 
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Acompanhe nosso mandato
pelas redes sociais

@tassojereissati

@tassojereissatiofi cial

/tassojereissati


