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FAZENDO A DIFERENÇA

A

o fechar o primeiro ano do mandato, cumpro com meu dever de mostrar aos cidadãos do estado do Rio, eleitores ou não, as realizações que eu e minha equipe alcançamos no decorrer de 2019 e as ações planejadas para 2020.

Não se trata apenas de reforçar a transparência do mandato, mas, também, de comunicar
o orgulho de estar aqui, fazendo parte da primeira legislatura e de ser o primeiro deputado
federal eleito pelo Partido NOVO no Rio de Janeiro. Sei que estou fazendo parte da construção de um país melhor e também de um conjunto de ações e pessoas que estão construindo a estrutura que servirá de base a outros mandatários em futuras legislaturas, o
que aumenta minha responsabilidade não só com os eleitores, mas, também, com os filiados do partido.
O primeiro ano do mandato foi uma experiência de vida incrível pois pude participar da
construção de leis que trarão, dentre outros aprimoramentos, a redução da impunidade, a
ampliação da liberdade econômica, a redução da burocracia estatal e a redução do custo
do estado. No decorrer do ano, experimentei de fato como a boa forma de fazer política
pode melhorar nosso país, entregando à sociedade resultados importantes, como a aprovação da Reforma da Previdência. Com isso, sinto que estou fazendo a diferença para a
construção de um Brasil que atenda às necessidades da sociedade, sendo mais eficiente e
menos caro.
O Ano de 2020 será um grande ano. O partido NOVO cresceu, consolidou-se na política em
geral. Nossa bancada na Câmara dos Deputados desenvolveu uma grande atuação no ano
de 2019, mostrando competência e entregando resultados, o que nos torna mais fortes
para atuarmos com mais representatividade e entusiasmo. Aliado a tudo isso, fui escolhido pelos meus colegas de bancada como líder do partido na Câmara dos Deputados em
2020, papel que exercerei com muita honra, responsabilidade e dedicação. Neste novo ano,
assumirei este desafio e manterei minha posição em buscar bons projetos para o país e
para o Rio, pautando minhas ações e votos de forma alinhada com as posições do partido
e minhas propostas de campanha.
Nesse relatório, detalhamos o trabalho desenvolvido até o momento, apresentando
nossos resultados de 2019 e um panorama do que pretendemos realizar em 2020.
Agradeço o interesse em acompanhar o nosso mandato e convido a visitar o meu site:
pauloganime.com.br e minhas redes sociais.

@PAULOGANIME
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RESUMO DOS RESULTADOS
DO MANDATO EM 2019
CONSTRUÇÃO DO MANDATO

MANDATO

PAULO GANIME
PROPOSTAS DE CAMPANHA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
MISSÃO: lutar pelo fim da impunidade e para que o governo pare de

atrapalhar o cidadão, dando mais liberdade para o trabalhador trabalhar e o
empreendedor empreender, defender o estado do Rio de Janeiro no Congresso
Nacional e promover a aproximação do cidadão com a política.

VISÃO: ser uma engrenagem para termos uma sociedade mais engajada,
políticos melhores e um país mais próspero e seguro.

PAULO GANIME
DEPUTADO FEDERAL
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Corte de gastos

Transparência (comunicação
e interação)

Política como uma ferramenta
de transformação

Edital de emendas
parlamentares

Servir como exemplo para a
redução de privilégios

Processo seletivo para
formação da equipe

Gabinete
compartilhado

Código de conduta (regras
de compliance do mandato)

VALORES: transparência; coerência nas atitudes e honra à palavra; respeito
ao dinheiro do cidadão; fatos e dados são a bússola do dia a dia; proximidade
com a sociedade; e trabalho em equipe.
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ENVOLVIMENTO COM A SOCIEDADE
PROGRAMA JUNTOS, FISCALIZAÇÂO E AÇÔES DE CAMPO

123

53

10
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PALESTRAS

DEBATES

144

86
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Por um Rio NOVO
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SUGESTÕES E
DENÚNCIAS
RECEBIDAS

VOTAÇÕES AVALIADAS

07

PREMIAÇÕES

1º LUGAR

3º LUGAR

MELHOR DEPUTADO
RIO DE JANEIRO
(Ranking dos
Políticos)

MELHOR DEPUTADO
BRASIL
(Ranking dos
Políticos)

FINALISTA DO “PRÊMIO BOLETIM DA LIBERDADE”
NA CATEGORIA PERSONALIDADE DO ANO DE 2019.

COMUNICAÇÃO

48.606

69.267

SEGUIDORES

APARIÇÕES
NA MÍDIA

NEWSLETTERS

36

29

LIVES “CONVERSA
COM GANIME”

(VÍDEOS RESUMO)
SEMANA DO GANIME
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SEGUIDORES

287

17

LIVE

49.280

SEGUIDORES
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GESTÃO DE RECURSOS:

UTILIZADO

R$2.447.882,66

ECONOMIA

ORÇADO

RECURSOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO DEPUTADO

R$1.067.791,91

R$1.380.090,75

ECONOMIA TOTAL

43,6%

56,4%

GASTOS

ECONOMIA

EMENDAS PARLAMENTARES

185

22

PROJETOS RECEBIDOS
VIA EDITAL DE EMENDAS
PARLAMENTARES

PROJETOS
SELECIONADOS

1%
7%
9%
Saúde
Ciência, tecnologia e inovação
Segurança

21%

Empreendedorismo

62%

Educação
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2019: UM ANO
DE MUITO TRABALHO

E

m 2019, tivemos 905 horas de
discussões e debates em plenário,
com a aprovação de 122 leis e com
a rejeição de duas. Além disso, foram
5.606 horas de debates e audiências públicas conduzidas nas vinte e cinco comissões permanentes e quarenta e três
comissões temporárias (especiais, externas ou de inquérito) nas quais aprovaram-se 444 leis e rejeitaram-se quarenta e
oito. Porém o trabalho do deputado federal não se limita à produção de leis, ele
também realiza outras atividades como,
por exemplo: a realização de estudos; articulação para solução de problemas; ações
de fiscalização no Rio de Janeiro e em
outros estados; e participação em Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI).

147 votos. Foi um importante momento
para chamar a atenção do parlamento e
da sociedade sobre esses temas.

Nossa bancada teve uma atuação intensa
nas principais pautas do Congresso
Nacional em 2019. Parte do ano girou em
torno da Reforma da Previdência (PEC
06/19) e outras pautas importantes,
como: a abertura do setor de aviação ao
capital estrangeiro (MP 863/19); o cadastro positivo de crédito (PLP 441/17); a
Medida Provisória da Liberdade Econômica (MP 881/19); o pacote anticrime e o
novo marco legal do saneamento básico
(PL 4162/19). Mas, também atuamos na
aprovação da nova Lei de Licitações (PL
1292/95), na Medida Provisória do Programa Médicos pelo Brasil (MP 890/19) e no
PL do Revalida (PL 4607/15), só para mencionar algumas das 122 leis aprovadas no
Plenário.

Em 2019, apresentei 96 proposições legislativas (23 Projetos de Lei/ Resolução/ Lei
Complementar, 1 PEC, 25 emendas, 6
substitutivos, 20 pareceres, 18 requerimentos, 2 votos em separado, 1 recurso e 1
redação final), dos quais destaco o meu
substitutivo à Lei do Gás (PL 6407/13),
que foi importante para a aprovação de
um ótimo parecer na Comissão de Minas e
Energia, dando um primeiro passo rumo
ao Novo Mercado de Gás; e a PEC 225/19,
que propõe novos critérios e regras para a
indicação dos Ministros do STF.

No início de 2019, a bancada do NOVO
apresentou dois projetos relacionados ao
uso dos fundos partidário e eleitoral.
Sobre a possibilidade de devolução do
Fundo Partidário, o debate foi levado ao
Plenário por meio de uma emenda a outro
Projeto que entrou para votação e, apesar
de nossa bancada ter apenas oito deputados, nosso destaque conseguiu angariar

Outro destaque foi o erro identificado por
nossa liderança no cálculo do fundo eleitoral na Lei Orçamentária Anual que foi
apresentado com o valor de R$ 2,5 bilhões,
enquanto o correto seria R$ 2 bilhões ou
menos. Apesar de o relator ter elevado
inicialmente o valor para R$ 3,8 bilhões, a
atuação da bancada do NOVO em pressionar a redução desses valores conseguiu
ganhar voz junto a outros deputados e,
juntos, conseguimos reduzir esse valor
para R$ 2 bilhões. Ainda não conseguimos
a extinção do fundo, mas a redução já foi
uma vitória.

Participei de vinte e uma comissões, sendo
quatro permanentes, quinze temporárias
e duas subcomissões. Nelas, trabalhei
para barrar projetos ruins e aprovar bons
projetos por meio de articulação e aprovação de pareceres. Foram dezessete pareceres ao todo, dos quais destaco dois
aprovados na Comissão de Finanças e
Tributação (CFT): um que viabiliza a
venda multicanal, harmonizando a incidência de ICMS, e outro que extingue a
multa de 10% sobre o FGTS, reduzindo
encargos para os empreendedores.

PAULO GANIME
DEPUTADO FEDERAL
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As minhas propostas de campanha são as
principais referências para o meu mandato e um dos objetivos é transformar o
Brasil e o Rio de Janeiro em lugares mais
seguros para se viver. Com esse intuito,
atuei na Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), na Comissão Especial de Revisão do
Código de Processo Penal, e sou relator da
Comissão Especial para Estudar a Competência Legal para Investigação (Ciclo
Completo de Polícia). Também apresentei
projetos de lei nesse sentido, como o PL
5385/19, que criminaliza a adulteração da
numeração de placas e chassis de semirreboques e visa melhorar o combate ao
roubo de cargas. No Rio de Janeiro, realizamos um trabalho de base, visitando
entidades para entender problemas e
propor soluções para o tema, além de destinar parte das emendas de bancada para
as Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. Apoiamos projetos de lei e PECs que
permitem a execução da pena após condenação em segunda instância e seguimos na luta para que isso volte a ser realidade no Brasil.
A preocupação com o meio ambiente e a
oportunidade de alavancar o aproveitamento de nossa biodiversidade me motivaram a criar a Frente Parlamentar pela
Inovação na Bioeconomia, a qual hoje presido, com o intuito de debater e viabilizar
esse mercado no Brasil e, consequentemente, gerar mais oportunidades para a
nossa economia.
Uma prioridade do mandato é a proximidade com a sociedade e, para isso, mantivemos algumas ações: uma equipe externa em conjunto com o deputado estadual
Alexandre Freitas; o aplicativo Nosso
Mandato; e o Programa Juntos, que
foram responsáveis, em conjunto, por ampliar o alcance do nosso mandato e os
canais de interação presencial. Conseguimos estar presentes em 43 das 92 cidades
do Rio de Janeiro, recebendo e endereçando 144 demandas. Em relação ao aplicativo, temos mantido uma interação sema-

nal, apresentando a pauta de votações e
recebendo sugestões e denúncias. Já
recebemos 66 sugestões e denúncias,
além de mantermos 681 cadastros ativos.
E, no caso específico do Juntos, realizamos 106 atividades, sendo: 10 identificações de demandas, 21 fiscalizações, 5 soluções de demandas, 15 participações em
reuniões, 2 organizações de eventos, 3
panoramas de cidades, 13 buscas de informações e 37 ações de mobilização.
Para nos aproximarmos ainda mais da
sociedade, temos disponíveis redes sociais
com informações diárias de nossa atuação e canais de comunicação via WhatsApp e e-mail, além de realizarmos uma
série de viagens e eventos para prestar
contas e ouvir a população.
Um dos compromissos de campanha foi a
economia de 50% dos gastos com o gabinete, o que temos cumprido, atingindo um
percentual de 56,4% de economia, ou seja,
um total de R$ 1.380.090,75 economizados no período de fevereiro a dezembro.
Outra prioridade do mandato é a transparência e utilizo as redes sociais para dar
clareza sobre minhas atividades, disponibilizando o máximo de conteúdo sobre
meu mandato, com postagens sobre
minha atuação parlamentar e sobre
minha atuação na base. Semanalmente
produzo um vídeo com os detalhes das
principais atividades da semana (“Semana do Ganime”) e realizo uma Live (“Conversa com Ganime”), na qual exponho
minhas opiniões sobre os acontecimentos
da política.
Anualmente, os parlamentares podem
indicar um valor aproximado de R$ 15
milhões em emendas impositivas ao orçamento do executivo. Normalmente, para
realizar as indicações, os parlamentares
adotam critérios próprios atrelados ao
ganho político dessas emendas ou beneficiam regiões nas quais tiveram maior
votação. No meu caso, criei um edital para
coletar propostas de projetos aptos a

PAULO GANIME
DEPUTADO FEDERAL
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receberem emendas parlamentares.
Essa ação merece destaque por propor
transparência na aplicação dos recursos
públicos colocados à disposição dos deputados. Ficamos contentes com os 185 projetos que recebemos de 87 municípios
diferentes. Finalizamos nossa seleção
com 22 projetos de 11 instituições, os quais
receberão, ao longo de 2020, o total de
R$ 15.940.000,00 (quinze milhões, novecentos e quarenta mil reais).
Atuei nesse primeiro ano como vice-líder
do NOVO na Câmara dos Deputados,
conduzindo a liderança ao lado do líder
Marcel van Hattem e do outro vice-líder
Tiago Mitraud. Foi um trabalho muito gratificante e desafiador. Ao analisar a atuação do NOVO, é perceptível que a construção da equipe da liderança foi feita de
forma satisfatória, tendo sido fundamen-

tal para o ótimo resultado que a bancada
obteve nesse primeiro ano. Em nossa reunião de fechamento, tive a honra de ser
escolhido por toda a bancada para ser o
líder em 2020. Exercerei essa missão com
muito afinco ao lado dos deputados
Marcel van Hattem e Vinicius Poit, que
serão os vice-líderes.
O ano de 2020 já começou com muito trabalho e mais adiante conto detalhadamente sobre as atividades já realizadas e
as expectativas para esse meu segundo
ano de mandato.
Por fim, agradeço o seu apoio em 2019,
desejando-lhe boa leitura do presente
relatório.
Deputado federal Paulo Ganime

PAULO GANIME
DEPUTADO FEDERAL
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A BANCADA DO NOVO

N

ão posso deixar de mencionar
neste relatório meus amigos deputados federais pelo partido NOVO
e meu orgulho de fazer parte desse time.
A atuação coesa que tivemos no decorrer
do ano fez com que apenas oito deputados parecessem cinquenta. Muitas vezes
nos dividíamos no convencimento de
outros parlamentares em relação à votação ou ainda na coleta de assinaturas
para o apoiamento de proposições legislativas. Com frequência, pedíamos ajuda
uns aos outros para que nossa presença
fosse maciça nesta ou naquela Comissão
em momentos cruciais.
Foi assim que tivemos uma atuação intensa nas principais pautas que o NOVO

defende. Um desses temas foi a Reforma
da Previdência que, desde sua entrada na
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC), contou com a nossa
atuação para acelerar os trabalhos e ter a
sua constitucionalidade votada da forma
mais rápida possível. Depois, atuamos na
Comissão Especial por meio de debates
para defender algumas posições do
NOVO e, por fim, atuamos intensamente
no Plenário de forma que a reforma fosse
a mais ampla e igualitária possível.
Outra importante pauta, foi a abertura
do setor de aviação ao capital estrangeiro. Nos debruçamos sobre o tema para
entendermos e defendermos regras que
permitissem maior liberdade ao cidadão e

PAULO GANIME
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ao empresário de forma que aumentássemos a concorrência desse setor no país.
Um dos tópicos era a cobrança ou não
pelo despacho de bagagem, em que
defendemos a possibilidade de cobrança
como forma de garantir a concorrência,
os menores preços aos usuários e a entrada no mercado de empresas de baixo
custo.
O cadastro positivo de crédito, outra
pauta de destaque, era uma de minhas
propostas de campanha e, portanto, procurei atuar em sua a aprovação. Após
muitos debates no Plenário por parte da
oposição, que considerava esse tipo de
cadastro uma invasão de privacidade,
conseguimos defender e aprovar esse Projeto que intenciona reduzir os juros e facilitar ao bom pagador o acesso a crédito
mais barato.
Tivemos também atuação em outras
votações. No PL 1292/95, nova Lei de Licitações, atuamos para reduzir as medidas
protecionistas que ali estavam embutidas, lutando até o final para aumentar a
liberdade plena e igualdade de tratamento a todas as empresas. Também batalhamos para rejeitar a Lei de Abuso de
Autoridade, pois essa matéria prejudicaria o combate à corrupção no Brasil. O
Projeto foi inserido na pauta e sua votação e aprovação se deram de forma
rápida sem o devido debate. A Lei dos
Partidos infelizmente também foi aprovada, fomos contrários por esta permitir a
inclusão do pagamento de advogados
para defesa de políticos, o que representa
um desvio de finalidade desses recursos.
Por outro lado, atuamos no convencimento dos demais parlamentares, para
garantir a aprovação de leis como: a MP
da Liberdade Econômica; o pacote anticrime; o novo marco legal do saneamento
básico; o Programa Médicos pelo Brasil e o
PL do Revalida.

No início de 2019, a Bancada do NOVO
apresentou dois projetos relativos ao uso
dos fundos partidário e eleitoral e, apesar
de sermos somente oito deputados, uma
emenda que apresentamos em Plenário
sobre a possibilidade de devolução do
fundo partidário obteve 147 votos. Foi um
importante momento para chamar a
atenção do parlamento e da sociedade
sobre esses temas. Sobre o fundo eleitoral
o destaque foi o já mencionado erro no
cálculo do fundo identificado por nossa
liderança.
Minha atuação como vice-líder deu-se, em
conjunto com os deputados Marcel van
Hattem (líder) e Tiago Mitraud (também
vice-líder), na estruturação da liderança,
na seleção da equipe e na atuação em
substituição ao líder em momentos em
que isso se fez necessário (plenário, reuniões de lideranças e comissões).
No final de 2019, fui escolhido pela bancada para exercer o cargo de líder do NOVO
na Câmara dos Deputados no ano de
2020. Desafio que terei orgulho em exercer com afinco e responsabilidade ao lado
dos deputados Marcel van Hattem e Vinicius Poit, que serão os novos vice-líderes.
O líder tem a responsabilidade da condução diária da atuação do partido na
Câmara e da gestão da liderança. É ele
quem representa o partido perante a
Câmara e outros segmentos, sendo muito
procurado pela imprensa e com a tarefa
de, muitas vezes, coordenar a atuação dos
demais deputados, tarefa esta que é, sem
dúvida, facilitada pela alta qualidade dos
colegas de bancada.
Agradeço aos deputados Adriana Ventura, Alexis Fonteyne, Gilson Marques, Lucas
Gonzalez, Marcel van Hattem, Tiago
Mitraud e Vinicius Poit pela excelente atuação em parceria e pela confiança em
mim depositada para atuar como líder
desse grande time. Espero que tenhamos
um ano ainda mais produtivo!

PAULO GANIME
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PILARES DO MANDATO
(NOSSA ESPINHA DORSAL)

M

eu mandato é sustentado por
ideias oriundas de estudos, pesquisas, opinião de especialistas e
daquilo que a população entende ser a boa
política e gestão pública no Brasil. Aliado a
isso, incorporei à minha atividade parlamentar ferramentas que tive a oportunidade de utilizar na iniciativa privada e que,
hoje, me ajudam a conduzir o mandato.

Portanto, antes do início do mandato,
defini alguns pilares que espelham esses
conceitos, tais como: planejamento estratégico (com missão, visão e valores),
código de ética e conduta (regras de compliance), gabinete compartilhado, processo seletivo para estruturação do gabinete,
corte de privilégios, Programa Juntos, propostas de campanha, transparência (comunicação e interação) e corte de custos,
os quais detalho sucintamente a seguir.

PROPOSTAS DE CAMPANHA

As propostas de campanha direcionaram todas as minhas decisões de atuação no Congresso. Elas guiaram as escolhas de quais comissões eu iria participar, embasaram as
proposições legislativas que apresentei, e foram utilizadas como métricas de minha atuação legislativa e tratadas como objetivos a serem alcançados até o final do mandato.

Blockchain na Gestão Pública
Mandato barato e próximo aos eleitores
Redução de Juros e mais acesso ao crédito
Reforma Tributária
Regime de Trabalho Inovador
Melhoria da Segurança
Aplicativo AgendaSUS
Transformação da Política Brasileira
Compartilhamento de Riscos na Inovação
Cooperação e Redes em Inovação
Fonte de Recursos Perene para Ciência, Tecnologia e Inovação
Programa Escolas Virtuais
Reformulação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI)
Veículos Elétricos (VEs) e autônomos

PAULO GANIME
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

As primeiras ações do mandato começaram ainda no final de 2018, logo após as eleições,
com reuniões para elaborar o Planejamento Estratégico. Mobilizamos equipe e voluntários em discussões para definir missão, visão, valores e metas do mandato, cujo resultado
podemos ver a seguir.

Lutar pelo fim da impunidade e para que o governo pare de atrapalhar o cidadão, dando mais liberdade para o trabalhador trabalhar e o empreendedor
empreender, defender o estado do Rio de Janeiro no Congresso e promover a
aproximação do cidadão com a política.

MISSÃO

VISÃO

Ser uma engrenagem para termos uma sociedade mais engajada, políticos melhores e um país
mais próspero e seguro.

País mais
próspero
e seguro

Mandato

Sociedade
mais
engajada

Políticos
melhores

VALORES

Trabalho em equipe;

Respeito ao dinheiro do cidadão;

Transparência;

Fatos e dados são a bússola do
dia a dia;

MAPA
ESTRATÉGICO

Coerência nas atitudes e
honra à palavra;
ATUANDO COM A SOCIEDADE
Fiscalizar o executivo;
Promover proximidade e engajamento da
sociedade com a política;
Viabilizar soluções por meio da articulação
com agentes da sociedade;
Propagar os valores do NOVO.

Proximidade com a sociedade.

ATUANDO NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

ATUANDO
NO GABINETE

Participar ativamente da aprovação de
reformas estruturantes;

Garantir eficiência
economizando 50%
dos custos totais do
gabinete.

Sancionar proposta de autoria própria;
Aplicar emendas orçamentárias
abrangentes.
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CÓDIGO DE CONDUTA
(Regras de Compliance do Mandato)

Preocupados em dar conta de eventuais problemas
no dia a dia da atuação do parlamentar e da equipe,
estruturamos nosso código de conduta. A existência
desse documento nos dá tranquilidade nas decisões
que precisamos tomar ao longo do processo.
O Código de Ética e Conduta foi elaborado antes da
posse com o objetivo de orientar as ações de todos os
envolvidos com o mandato – deputado, equipe e
voluntários. Nele, estão definidos critérios para uma
atuação legislativa com o máximo de transparência e
responsabilidade com os recursos do cidadão como: o
registro da agenda diária e dos respectivos assuntos
tratados; a impessoalidade na atuação dos assessores e do deputado; e as orientações quanto ao não
recebimento de presentes.
GABINETE COMPARTILHADO

Nessa fase inicial, decidimos o formato de estrutura de pessoal que teríamos em nosso
gabinete e a forma de realizar o processo de escolha para preencher essas vagas. Decidimos por uma estrutura enxuta e, sob alguns aspectos, compartilhada com o deputado
estadual Alexandre Freitas, tanto em relação ao espaço físico no Rio de Janeiro, quanto
no que diz respeito às equipes externas para fiscalização e levantamento de problemas.
Normalmente, os deputados federais mantêm algum tipo de espaço alugado em seu
estado de origem de forma a manter uma equipe e, quando de sua vinda ao estado, como
um ponto de apoio e trabalho. No meu caso e de minha equipe, utilizamos o gabinete do
deputado Alexandre Freitas como local de trabalho e reunião no Rio de Janeiro.
Em relação à equipe, também é usual
que deputados federais e estaduais possuam uma estrutura para o exercício de
fiscalização nos diversos municípios do
estado. Dessa forma, a parceria realizada com o deputado estadual Alexandre
Freitas para a formação de uma equipe
de atuação externa nos pareceu uma
oportunidade para maximizar a capacidade de fiscalização e atuação sem,
contudo, representar um aumento de
custos para nós.
Esse compartilhamento permite uma
economia com o aluguel de espaço e
com a contração de mais pessoas para o
exercício de atividades de fiscalização.
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PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DA EQUIPE

Outro pilar do meu mandato é a realização de processo seletivo de pessoal para a composição da equipe que conta, atualmente, com sete pessoas, sendo três selecionadas em
processo seletivo em Brasília e quatro convidadas por mim para comporem a equipe. Ao
longo do primeiro ano de mandato, tivemos a experiência de contratar um trainee,
também contratado via processo seletivo, que nos ajudou a estruturar os indicadores
para acompanhamento do mandato.

Bruno Balla

Chefe de Gabinete

Sergio Pereira

Assessoria Técnica

Maria Eduarda Medved

Yara Haquim

Administrativo e Gestão

Renato Carvalho

Coordenação Política

Relações Institucionais

Elloá Urbano

Comunicação

SERVIR COMO EXEMPLO PARA
A REDUÇÃO DE PRIVILÉGIOS

Outro pilar do meu mandato é a redução de privilégios. Durante a campanha, já havia deixado claro
que renunciaria aos privilégios oferecidos aos
deputados e, assim que tomei posse, protocolei um
pedido renunciando ao apartamento funcional, do
auxílio moradia, do auxílio mudança, do reembolso
com despesas de saúde e da aposentadoria especial dos deputados.
Esta ação, além de cumprir com um compromisso
de campanha, conecta-se com o ajuste fiscal, uma
vez que, além de ser de fato uma ação de redução
de despesas, é um exemplo para demais parlamentares e entes públicos.
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EDITAL EMENDAS PARLAMENTARES

Outro importante pilar que não pode ser esquecido é a forma de utilização da verba orçamentária de emendas parlamentares.
Anualmente, 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior é colocada à disposição dos
parlamentares para realizarem emendas ao orçamento da União. Esses recursos, da
ordem de grandeza de R$ 15 milhões, são utilizados de acordo com critérios estabelecidos
por cada deputado que, normalmente, os utilizam dando pouca (ou quase nenhuma)
ênfase nos critérios técnicos de escolha dos projetos que recebem esses recursos.
Em observância a nossos valores, decidi lançar um edital para a escolha dos projetos nos
quais alocaríamos recursos de emendas parlamentares. O processo de escolha dos projetos foi totalmente transparente e divulgado em minhas redes sociais e será detalhado
mais adiante.

Apresentação de projetos para as emendas parlamentares
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POLÍTICA COMO UMA
FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO

Este pilar relaciona-se a como podemos utilizar a política para transformarmos a nossa
realidade. É importante reforçar que cada cidadão é um agente de mudanças em sua
localidade, sendo capaz de conduzir as ações necessárias na solução dos problemas que
surjam. Para isso, senti a necessidade de criar uma rede de voluntários nos municípios do
estado do Rio de Janeiro, de forma que estes disseminassem essa ideia, sendo um canal
de acesso para as soluções de demandas em sua localidade, provendo um olhar local para
o meu mandato quanto para o do deputado estadual Alexandre Freitas.
Desde o início do mandato, estamos consolidando e ampliando essa rede de voluntários
que batizamos de Juntos e, consequentemente, cada voluntário dela tornou-se um “Representante do Juntos", também conhecido pela sigla RJ.

TRANSPARÊNCIA
(Comunicação e Interação)

Transparência, outro pilar do meu mandato, é rotina diária e constante. Está no código de
ética do meu gabinete e permeia todas as minhas ações e de minha equipe. O presente
relatório atende a esse propósito, mas a transparência vai, além disso.
Semanalmente, divulgo vídeo relatando minhas atividades da semana; mantenho um
registro das atas das reuniões realizadas por mim e minha equipe; faço lives semanais
para conversar com meus eleitores sobre as novidades da semana ou outros temas pontuais; respondo contatos telefônicos, por e-mail ou WhatsApp, interagindo e dando a
atenção devida a todos aqueles que entram em contato comigo.
Essa comunicação e interação feita através de diversos canais de comunicação reforça
nosso compromisso diário com a transparência de todas as nossas ações – minha e de
minha equipe.

CORTE DE CUSTOS

Por fim, outro importante pilar é o corte de custos, que está alinhado com o meu compromisso de campanha de redução de 50% das despesas realizadas em meu gabinete. Para
atender a esse pilar, é necessário um planejamento com antecedência na compra de materiais, contratação de serviços ou na compra antecipada de passagens aéreas.
Apesar dos deputados terem o direito de contratar até 25 funcionários, mantivemos apenas
sete. A média na Câmara dos Deputados em 2019 foi de 19,6 assessores por parlamentar.
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PROPOSTAS DE CAMPANHA

A

ntes do início de minha campanha, organizei metas em 19 propostas para o meu mandato.
Estas propostas são meu engajamento
com meus eleitores e serviram de base
para as minhas escolhas de comissões,
das propostas legislativas que apoiei, das
frentes que assinei e, também, são utilizadas como referência de metas a serem
atingidas até o final do mandato.

Os três quadros a seguir demonstram,
para cada uma das propostas: o que foi
alcançado até o momento (tabela 1), o
que foi trabalhado, porém ainda sem uma
conclusão (tabela 2), e o que pretendemos
trabalhar em 2020 (tabela 3).
Estamos finalizando a organização de
ações de nosso escritório de projetos com
o objetivo de coordenar ações de todos os
projetos que entrarão em execução em
2020.

TABELA 1

METAS 100% REALIZADAS EM 2019
Propostas de
Campanha

Metas propostas

O que já foi feito

Ações planejadas
para 2020

Mandato barato
e próximo aos
eleitores.

Ter um gabinete eficiente e
enxuto cortando, pelo
menos, pela metade as
verbas e cotas de gabinete,
reduzindo o número de
assessores para cerca de 10.

Economizamos 56,4% da verba e da cota
disponíveis ao parlamentar. Total
economizado em 2019: R$ 1,38 milhões.

Continuaremos mantendo a meta
de economizar, ao menos, 50%
das verbas disponíveis.

Mandato barato
e próximo aos
eleitores.

Participação colaborativa do
eleitor no mandato,
utilizando o aplicativo “Nosso
Mandato” (ou similar).

Temos recebido denúncias e sugestões
utilizando o APP Nosso Mandato e outras
ferramentas, como e-mail e redes sociais.

Mandato barato
e próximo aos
eleitores.

Reuniões semanais com
eleitores, sociedade civil,
deputados estaduais,
vereadores, prefeitos e
governador no estado do Rio
de Janeiro, não apenas nas
capitais.

Eu e minha equipe temos mantido agenda
semanal de visita às cidades, reuniões com
secretários e vereadores. Também tenho
recebido visitas em meu gabinete em
Brasília ou no gabinete compartilhado no
Rio de Janeiro.

Cumprir os 4 anos de
mandato.

Tive 100% de presença no Plenário.

Mandato barato
e próximo aos
eleitores.

Mandato barato
e próximo aos
eleitores.

Exercer com afinco o papel
de fiscal do Poder Executivo.

META
ALCANÇADA
EM 2019

Implementaremos a plataforma
Gabinete Digital, desenvolvida
pela Câmara. META

ALCANÇAD
A
EM 2019

Manter uma agenda intensa de
reuniões com a meta de cobrir
100% do estado até o final do
mandato. Abrir agendamento de
horários via aplicativo tanto
para mim, quanto para META A
D
a minha equipe. ALCAN2Ç0A19
EM

Mantemos uma equipe de atuação externa, um
trabalho de inteligência de fiscalização em
parceria com a equipe da liderança do NOVO, um
constante acompanhamento de denúncias dos
cidadãos e o “Programa JUNTOS” que nos ajudam
no papel de fiscalização das ações do Poder
Executivo. Já visitamos 43 cidades em 2019, para
estabelecer contato ou para atuar na fiscalização.

Continuar cumprindo com
responsabilidade e dedicação o
mandato.
META

ALCANÇADA
EM 2019

Vamos continuar realizando ações
de fiscalização. Pretendemos
aprimorar as ações de inteligência
de fiscalização a fim de levantar
dados preliminares às visitas.
META DA
ÇA
ALCAN 019
EM 2

Redução de juros
e mais acesso ao
crédito.

Reforma da Previdência.

A Reforma foi aprovada no Senado e
promulgada no segundo semestre de
2019.

META
ALCANÇADA

Redução de juros
e mais acesso ao
crédito.

Cadastro Positivo de
Crédito.

A proposta foi aprovada na Câmara e
Senado e foi convertida na Lei
Complementar 166/2019.

META
ALCANÇADA
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TABELA 2

METAS EM ANDAMENTO
Propostas de
Campanha

Metas propostas

O que já foi feito

Transformação
da Política
Brasileira

Revisão do Pacto Federativo,
criando um real federalismo
no Brasil.

Projeto de iniciativa do Poder Executivo
foi apresentado em novembro de 2019 no
Senado. Estamos acompanhando as
discussões naquela Casa. (PECs 186/2019,
187/2019 e 188/2019)

Transformação
da Política
Brasileira

Fim do Foro Privilegiado.

Discursei em Plenário para que a PEC
333/2017, que se encontra pronta para a
pauta e trata desse assunto, seja pautada
o mais breve possível.

Vamos requerer a inclusão da
PEC para votação.

Transformação
da Política
Brasileira

Fim dos fundos partidário e
eleitoral.

Apresentamos PL para tratar desse
assunto que se encontra tramitando pelas
comissões. (PL 14/2019 e PL 15/2019).

Vamos atuar para que os projetos
tramitem de forma célere e sigam
para votação o mais rápido
possível.

Votamos a favor da Operação Lava Jato
em todas as votações que poderiam
significar um retrocesso nas investigações.
Conseguimos aprovar a criação da
Comissão Especial que tratará da prisão
em segunda instância. Aprovei relatório do
PL 1.339/2019, Projeto do qual fui relator
na CFT, que torna hediondos crimes de
corrupção e lavagem de dinheiro.

Vamos acompanhar o andamento
da Comissão da prisão em
segunda instância e intensificar as
ações de fiscalização que cabem
ao mandato parlamentar. Além
disso colheremos assinaturas para
apresentar uma PEC que torna
hediondos crimes do colarinho
branco.

Transformação
da Política
Brasileira

Combate rigoroso à
corrupção, com apoio a
iniciativas como UNIDOS
CONTRA A CORRUPÇÃO,
FORA CORRUPTOS DO
BRASIL e OPERAÇÃO LAVA
JATO.

Ações planejadas
para 2020
Acompanharei a tramitação das
propostas de emendas à
constituição no Congresso Nacional
e atuarei para aprová-las quando
forem apreciadas no Plenário da
Câmara dos Deputados.

A Comissão da Reforma Tributária (PEC
45/2019) foi criada em 17/06/2019. Eu faço
parte como suplente e o deputado Alexis
Fonteyne é o titular. Diversas audiências
públicas estão sendo realizadas nos estados.
No Rio de Janeiro, organizamos um
Seminário em parceria com a Firjan e os
Vamos garantir que a proposta de
deputados Alexis Fonteyne e Christino Áureo
simplificação dos impostos no
no dia 23/09/2019 para entender melhor os
país seja aprovada ao Plenário.
impactos da reforma para o setor de óleo e
gás e o Seminário Regional da Comissão
Especial foi realizado na Alerj em 07/10/2019
por requerimento meu, e dos deputados
Alexis Fonteyne, Marcelo Calero e Pedro
Paulo.

Reforma
Tributária

Progressiva substituição ao
longo de 10 anos dos cinco
tributos atuais (PIS, COFINS,
IPI, ICMS e ISS) por um
imposto único, do tipo IVA,
com receita partilhada entre
a União, Estado e Municípios.

Redução de juros
e mais acesso ao
crédito

Desburocratização e
simplificação da
regulamentação do mercado
financeiro proporcionando a
entrada de novos agentes
financeiros no mercado,
aumentando a concorrência.

A simplificação e a regulamentação com o
objetivo de aumentar a concorrência
passam por diversas iniciativas. Estamos
participando de comissões sobre o
assunto e realizando reuniões, por
exemplo, com o Banco Central e demais
entidades para tratar o tema.

No 1º semestre, vamos elaborar e
executar um plano de ação para
influenciar a melhoria deste setor,
com base no que foi estudado até
o momento.

Ajuste fiscal – através das
leis orçamentárias, redução
da máquina pública, da
fiscalização do Executivo e
cortando as próprias verbas
de gabinete.

Propusemos seis emendas à Lei de
Diretrizes Orçamentárias e, também,
outras emendas à Lei Orçamentária Anual
com o objetivo de restringir a criação de
novas despesas e de reduzir as despesas
públicas. A atuação de fiscalização de
nossa bancada identificou o erro no
cálculo do fundo eleitoral trazendo uma
economia de mais de R$ 500 milhões aos
cofres públicos. A redução de despesas em
meu gabinete trouxe, em 2019, uma
economia de mais de R$ 1,38 milhões.

Vamos manter a fiscalização
sobre a execução orçamentária
dos três poderes e trabalhar para
impedir aumentos na despesa.
Vamos atuar nas futuras
privatizações que deverão passar
pelo Congresso contribuindo para
a redução da máquina pública.

Redução de juros
e mais acesso ao
crédito
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TABELA 2 (continuação)

METAS EM ANDAMENTO
Propostas de
Campanha

Metas propostas

O que já foi feito

Ações planejadas
para 2020

Blockchain na
gestão pública

Propor Projeto de Lei que
regulamente o uso de
Blockchain ou DLTs em
registros públicos.

Realizada uma reunião inicial sobre o
tema com especialistas da área para
estudo preliminar do plano de ação a ser
adotado em 2020.

Organizar audiências públicas
para tratar do tema e discutir
aplicações específicas por setor.

Blockchain na
gestão pública

Regulamentar o uso de
tokens e criptoativos dentro
das cadeias de negócios,
tornando-as mais ágeis e
com menor intermediação.

Regime de
Trabalho
Inovador

Apresentar Projeto de Lei
para criação do Regime de
Trabalho Inovador (RTI).

Realizamos reuniões de estudos
preliminares. Este tema está ligado ao
projeto do Marco Legal das Startups.

Vamos aproveitar a Comissão
sobre o Marco Legal das Startups
para estudar o tema e a
possibilidade de incluir no relatório
final da Comissão.

Cooperação e
redes em
inovação

Estabelecer centros privados
de gestão tecnológica que
possam estruturar e aplicar
o conhecimento das ICTs em
prol da sociedade e do
mercado.

Estou apoiando, por meio de emenda
parlamentar, uma iniciativa que pretende
criar um “Ecossistema de Inovação” na
área de energias renováveis que irá
fomentar o surgimento de Startups e de
uma rede de inovação no estado do Rio de
Janeiro. Essa iniciativa conta com a
participação de empresas privadas, de
universidades e do governo.

Esperamos consolidar a primeira
fase do projeto com a
capacitação de pessoal e o
mapeamento das ações a serem
realizadas.

Compartilhamento
de riscos na
inovação

Mudar a lógica do incentivo
público à inovação,
fomentando o investimento
privado prioritariamente
através de instrumentos de
compartilhamento de risco.

A emenda para o ecossistema de inovação
para o estado do Rio de Janeiro foi a
primeira iniciativa a ser realizada com o
compartilhamento do risco entre os
participantes. Esse modelo servirá de base
para outras iniciativas.

Apresentaremos estudo para
regulamentar o
compartilhamento de riscos na
gestão e financiamento de
inovações.

Veículos Elétricos
(VEs) e
autônomos

Fazer do Rio de Janeiro a
capital brasileira dos veículos
elétricos (contexto de
cidades inteligentes).

Em novembro de 2019 membros da
equipe participaram de audiência pública
para aprender sobre o uso de carros
elétricos por algumas organizações e
sobre a iniciativa da cidade de Brasília na
disponibilização de veículos elétricos para
deslocamentos de funcionários públicos
entre os diversos ministérios.

Vamos ampliar os estudos sobre o
tema para apresentar linhas de
ação para iniciativas que poderão
ser adotadas.

O Ministério da Saúde está
implementando o “APP Meu DIGISUS” que
atenderá a funcionalidade de agenda. A
informatização do país também está nos
planos do Ministério. O ministro informou,
em reunião com a bancada do NOVO, que
selecionou cinco dados dos pacientes que
obrigatoriamente precisam ser
compartilhados em base nacional (resumo
de atendimentos, medicamentos, sumário
de alta, vacinas e exames). Esses dados
serão o embrião do prontuário eletrônico.

Vamos atuar junto ao Ministério
da Saúde para aprimorar o APP e
para apoiar a implementação do
prontuário eletrônico a partir da
integração dos dados em base
nacional.

Veículos Elétricos
(VEs) e
autônomos

Incentivar a troca de 100%
da frota de veículos a
combustão para VE no Rio
de Janeiro até 2035.

Veículos Elétricos
(VEs) e
autônomos

Criar incentivos temporários
para aquisição de veículos
elétricos e construção de
eletro-postos.

Aplicativo
AgendaSUS

Destinar orçamento impositivo
através de emendas
parlamentares para:
- Criação de prontuário
eletrônico do SUS, onde cada
cidadão teria seu histórico
médico acompanhado
eletronicamente;
- Criação do “APP
AgendaSUS” onde os cidadãos
poderão ver as disponibilidades
e agendar consulta e exames
online e em tempo real.
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TABELA 2 (continuação)

METAS EM ANDAMENTO
Propostas de
Campanha

Metas propostas

O que já foi feito

Ações planejadas
para 2020

Programa de
escolas virtuais

Regulamentar o “Programa
de Homeschooling” (Ensino
domiciliar).

Há uma proposta do MEC em
desenvolvimento e diversos projetos que
tramitam apensados ao PL 3179/12
(Modifica a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação para dispor sobre a
possibilidade de oferta domiciliar da
educação básica), além da Frente
Parlamentar em Defesa do
Homeschooling, da qual faço parte.

Vamos atuar para acelerar o
debate sobre o projeto de lei em
tramitação.

Segurança

Aumentar a integração entre
as forças de segurança
dividindo as
responsabilidades de acordo
com as suas atribuições.

Esse compromisso passa pela mudança
legislativa relacionada à competência de
atuação das forças de segurança. Em
2019, fui nomeado relator da Comissão
Especial que irá estudar e propor
alterações legislativas na Competência
Legal para Investigação.

Apresentarei o relatório ainda no
1º semestre. Como se trata de
uma Comissão cabe destacar que
o resultado do relatório irá
espelhar o entendimento de todos
em relação a esse tema.

Padronização dos
procedimentos e condutas
policiais.

Por se tratar de uma ação de iniciativa do
Poder Executivo Estadual, começamos as
tratativas para criar os procedimentos
específicos para a PM do Rio de Janeiro.
Identificamos que essa iniciativa
demandará uma forte mudança cultural
e, portanto, serão necessárias ações de
longo prazo para a elaboração e
colocação em prática desses
procedimentos.

Começaremos a organização de
audiências públicas específicas
para a criação de procedimentos
operacionais padrão por tema.

Segurança

Emenda parlamentar para
investimento em
equipamentos e tecnologia
para as polícias do estado do
Rio de Janeiro.

Em 2019, conhecemos a iniciativa Conleste
(consórcio formado por 15 municípios da
região oceânica e serrana) e o projeto
“Olhos do Conleste”, que visa dotar os
municípios de capacidade de
monitoramento, em tempo real, das
questões de risco locais. Apoiei o
projeto-piloto de Teresópolis, para equipar
o centro de comando e controle que irá
monitorar encostas e, também, aspectos
da segurança. Além disso, apoiei, via
emendas da bancada do Rio de Janeiro, a
destinação de recursos para aquisição de
equipamentos para as Polícias Militar e
Civil do estado do Rio de Janeiro.

Vamos acompanhar a execução
dos recursos alocados com o
objetivo de verificar o potencial do
projeto.

Segurança

Guardas municipais: permitir
que se dediquem à
prevenção e resolução de
crimes de menor
periculosidade.

Esse compromisso passa pela mudança
legislativa relacionada à competência de
atuação das guardas municipais. Em 2019,
fui nomeado relator da Comissão Especial
que está estudando com o objetivo de
propor alterações legislativas na
Competência Legal para Investigação.

Apresentarei o relatório ainda no
1º semestre. Como se trata de
uma Comissão cabe destacar que
o resultado do relatório irá
espelhar o entendimento de todos
em relação a esse tema.

Polícia Militar: permitir o
“Termo Circunstanciado de
Ocorrência”.

Esse compromisso passa pela mudança
legislativa relacionada à competência de
atuação das polícias militares. Em 2019,
fui nomeado relator da Comissão
Especial que irá estudar e propor
alterações legislativas na Competência
Legal para Investigação.

Apresentarei o relatório ainda no
1º semestre. Como se trata de
uma Comissão cabe destacar que
o resultado do relatório irá
espelhar o entendimento de todos
em relação a esse tema.

Segurança

Segurança
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TABELA 2 (continuação)

METAS EM ANDAMENTO
Propostas de
Campanha

Metas propostas

O que já foi feito

Ações planejadas
para 2020

Segurança

Polícia Civil e Federal:
investimento maciço em
inteligência.

Em 2019, disponibilizamos verbas para
aquisição de equipamentos da Polícias
Militar e Civil do estado do Rio de Janeiro e
da Polícia Rodoviária Federal via emendas
de bancada.

Iremos acompanhar a execução
desses recursos e trabalharemos
para que seja ampliada a
destinação de recursos com a
finalidade de ampliar a
capacidade de inteligência dessas
polícias.

Segurança

Polícia Civil e Federal:
implementar padrão de
relatórios mais simples e
objetivos no lugar dos
arcaicos inquéritos policiais.

Esse compromisso passa pela mudança
legislativa relacionada à competência de
atuação das Polícias Civil e Federal.

O assunto será estudado com o
objetivo de definir um plano de
ação.

Segurança

Implementar o Ciclo Completo
de Polícia (PEC 431/2014).

Esse compromisso passa pela mudança
legislativa relacionada à competência de
atuação das Polícias. Em 2019, fui
nomeado relator da Comissão Especial
que irá estudar e propor alterações
legislativas na Competência Legal para
Investigação. Esse compromisso passa
pela mudança legislativa relacionada à
competência de atuação das Polícias.

Apresentarei o relatório ainda no
1º semestre. Como se trata de
uma Comissão cabe destacar que
o resultado do relatório irá
espelhar o entendimento de todos
em relação a esse tema.
Realizar audiências públicas em
diversas cidades a fim de elaborar
o mais amplo e correto relatório
possível.

Segurança

Reforma do Código de
Processo Penal.

Foi criada uma Comissão Especial para
análise e proposta de um Novo Código de
Processo Penal (PL 8045/2010), da qual
sou membro.

Apresentar o resultado da
Comissão Especial até dezembro.

TABELA 3

METAS AINDA NÃO ABORDADAS
Propostas de
Campanha

Metas propostas

Transformação da
política brasileira

Implantação do voto distrital (puro ou misto), promovendo maior proximidade com os eleitores e
barateando as campanhas.

Reformulação do
Sistema Nacional de
Ciência, Tecnologia e
Inovação (SNCTI)

Criar um Projeto de Lei para aprimorar, integrar e simplificar a governança, ligando o processo
decisório diretamente à Presidência da República.

Reformulação do
Sistema Nacional de
Ciência, Tecnologia e
Inovação (SNCTI)

Aperfeiçoar a integração entre os programas, criando um Comitê Interagências, ligado à Presidência
da República e presidido rotativamente entre os participantes, com poder decisório para a aprovação
de grandes programas.

Fonte de recursos perene
para Ciência, Tecnologia
e Inovação

Transformar o FNDCT em um Fundo Soberano de C, T & I. Substituir as múltiplas fontes atuais do
FNDCT em uma única fonte constitucional e torná-lo um fundo financeiro ao invés de orçamentário.
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TABELA 3 (continuação)

METAS AINDA NÃO ABORDADAS
Propostas de
Campanha

Metas propostas

Fonte de recursos perene
para Ciência, Tecnologia
e Inovação

Criar um Projeto de Lei que permita que universidades reinvistam seus recursos e receitas de
atividades de extensão na própria instituição.

Cooperação e redes em
inovação

Estabelecer regras mais simples e claras para a transferência de tecnologias geradas nas
universidades e institutos públicos de pesquisa.

Cooperação e redes em
inovação

Modificar o regime de compras atual para que ele seja mais adequado a atividades inovativas.

Cooperação e redes em
inovação

Habilitar regime especial de compras e importação para equipamentos e insumos ligados a projetos de
C, T & I.

Cooperação e redes em
inovação

Permitir que as ICTSs e pesquisadores possam ser recompensados por seu desempenho em atividades
de extensão.

Compartilhamento de
riscos na inovação

Adequar o orçamento de inovação para maior participação dos instrumentos de compartilhamento
de riscos do lado da oferta: participação nas receitas, venture capital, licenciamento de tecnologias.

Compartilhamento de
riscos na inovação

Trabalhar adequadamente com os riscos tecnológicos e mercadológicos. Adequar o orçamento de
inovação para maior participação dos instrumentos de compartilhamento de riscos do lado da
demanda: garantia de compra, preferência de compra para soluções inovadoras, financiamento da
difusão tecnológica.

Veículos Elétricos (VEs) e
autônomos

Alterar a regulamentação, desburocratizando, permitindo e incentivando testes iniciais em veículos
autônomos no Brasil/RJ.

Programa Escolas
Virtuais

Estudar ações para implementar esse programa em formato piloto em municípios a serem selecionados.

Segurança

Descentralização administrativa e operacional das polícias.

Segurança

Fortalecer as Corregedorias:
- torná-las independentes da estrutura organizacional das polícias;
- responder diretamente ao Secretário de Segurança Pública;
- tornar afastamento/expulsão de policiais mais rápido e objetivo.

Segurança

Guardas municipais: permitir o porte de armas das guardas municipais, hoje autorizado por decisão
do STF.

Segurança

Polícia Militar: transferir trabalhos administrativos para funcionários terceirizados.

Segurança

Polícia Militar: trocar a escala de trabalho de 24/72 para a carga horária diária de 8h.

Segurança

Polícia Militar: descentralizar a gerência administrativa da tropa por cias destacadas.

Segurança

Polícia Civil e Federal: Relatório de Inteligência do COAF – policiais especializados em
contabilidade/economia.

Segurança

Polícia Civil e Federal: investimento em tecnologia, aplicativos e softwares mais modernos.

Segurança

Polícia Civil e Federal: investimento maciço em inteligência.

Segurança

Polícia Civil e Federal: investimento na estrutura de investigação
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TABELA 3 (continuação)

METAS AINDA NÃO ABORDADAS
Propostas de
Campanha

Metas propostas

Segurança

Implementar a Polícia Municipal no caso de municípios populosos (Parte da PEC 51/2013).

Segurança

Implementar o ingresso único nas corporações e todas com nível superior de escolaridade (PEC
273/2016).

Segurança

Redução da maioridade penal para crimes hediondos.

Segurança

Fronteiras:
- transferir a responsabilidade de controle e policiamento das fronteiras para as forças armadas;
- investir em inteligência para atacar as principais rotas de tráfico de drogas e armas.

Segurança

Reforma da Lei de Execuções Penais.

Segurança

Reforma do Código Penal.

Segurança

Reforma do Sistema Penitenciário.
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PROGRAMA JUNTOS

O

“JUNTOS” é um projeto idealizado por mim e pelo deputado
estadual Alexandre Freitas, para
aproximar nossos mandatos do cidadão e
ampliar o engajamento da sociedade com
a política. O programa visa ampliar a atuação do mandato no estado do Rio de
Janeiro, utilizando ação de voluntários
identificados com a proposta, que querem
transformar ou aprimorar a gestão pública em sua região. Estes podem atuar de
diversas formas como, por exemplo: fiscalizar serviços e obras públicas na região,
trazer problemas da região para o conhecimento e atuação do mandatário, viabilizar ações do mandato na região, entre
outras.
A essência do programa é despertar no
cidadão a consciência de que ele é SIM um
agente transformador de sua localidade e

que pode atuar junto aos agentes públicos
para aprimorá-la.
Os voluntários ou representantes do
“JUNTOS (RJs)” são pessoas que, além de
morar na região, devem conhecer os
entraves e características locais, trazendo
aos mandatários um olhar diferenciado e
consistente sobre problemas e potenciais
de sua realidade. A parceria dos RJs com
os mandatários já está trazendo bons
resultados.
No decorrer de 2019, conseguimos mobilizar 18 voluntários nas seguintes cidades:
Campos dos Goytacazes, Duque de
Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Mesquita,
Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu,
Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, Rio
das Ostras, Vassouras, Volta Redonda.
São eles:

Campos dos Goytacazes - Thiago Navarro
Petrópolis - Anna Paula Vasques
Duque de Caxias - Wesley Reis
Resende - Ivelise Seixas
Itaboraí - Júlio César Pena
Rio de Janeiro – Barra/Recreio - Renato Silva
Itaguaí - Mário Tremura
Rio de Janeiro – Zona Norte - Amândio Cézar
Magé - Nair Cabral
Rio de Janeiro – Zona Oeste - Artur Ennes
Mesquita - Alexandre Oliveira
Rio de Janeiro – Zona Sul - Ludmila
Niterói - Marcelo Campos
Rio das Ostras - Filipe Modesto
Nova Friburgo - Leandro Mattos
Vassouras - Jane Tamiozo
Nova Iguaçu - Luís Felipe Carvalho
Volta Redonda - João Vieira

Alguns representantes do JUNTOS:

PAULO GANIME
DEPUTADO FEDERAL

RJ

28

1- Campos dos Goytacazes
2- Duque de Caxias
3- Itaboraí
4- Itaguaí
5- Magé
6- Mesquita
7- Niterói
8- Nova Friburgo
9- Nova Iguaçu
10- Petrópolis
11- Resende
12- Rio de Janeiro
13- Rio das Ostras
14- Vassouras
15- Volta Redonda

1

8
11

10

14

15

9
4

Os representantes do “JUNTOS” realizaram, em 2019, um total de 106 atividades,
sendo: 10 identificações de demandas, 21
fiscalizações, 5 soluções de demandas, 15
participações em reuniões, 2 organizações
de eventos, 3 panoramas de cidades, 13
buscas de informações e 37 ações de mobilização.
As demandas correspondem a identifica-

2

13
5
3

6
12

7

ção de problemas, pedidos de informação
ou verificação e convites para eventos e
reuniões. Normalmente, os RJs cuidam
dos primeiros contatos e cabe à equipe
conduzir as demais ações. Nossos RJs
também acompanharam algumas ações
de fiscalização e ajudaram a encontrar
soluções. Várias já foram resolvidas e
outras seguem sendo tratadas por nossa
equipe ou RJs, destaco a seguir algumas:

Uma delas, na área de educação, veio da FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica) de Vassouras, que sofria
com frequentes faltas de luz que a impediam de funcionar.
Com o apoio da RJ que nos trouxe a demanda, conseguimos, através de reuniões locais e com representantes do
estado do Rio de Janeiro, chegar a uma solução viável para
a reabertura do campus no segundo semestre de 2019. Em
Resende, ainda sobre FAETEC, nossa RJ nos enviou informações sobre o prédio destinado à instituição que percebemos estar desativado em uma das incursões de nossa
equipe à cidade. Tais informações já foram encaminhadas
para entendermos o que pode ser feito, buscando evitar o
abandono do prédio público.
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Já em relação ao meio ambiente, tivemos demandas relacionadas a resíduos sólidos no bairro de Campo Grande e
na cidade de Volta Redonda, além de um risco de extinção
de espécies em Rio das Ostras e do problema de poluição
da Laguna Araruama. Com o trabalho de nossos gabinetes, conseguimos trabalhar em conjunto com os municípios citados, tanto para a remoção de um lixão irregular
em Campo Grande, quanto para o embargo da obra que
ameaçava duas espécies de peixes em Rio das Ostras. Em
Volta Redonda e na Região dos Lagos, seguimos fiscalizando e buscando caminhos para as questões levantadas.

Na área de infraestrutura, tivemos
fiscalizações em Itaboraí, Magé, Nova
Iguaçu e Petrópolis. Estudamos situações como: a manutenção da BR 493
participando de audiências públicas
em Magé e Itaboraí, a construção de
uma estrada em área tombada pelo
IPHAN da extinta Rede Ferroviária
Federal em Magé, a obra do novo
viaduto de Nova Iguaçu e o saneamento básico de Petrópolis.

A atuação de nossos RJs em 2019 foi de
extrema importância. Muitos deles nos
ajudaram em suas áreas de atuação profissional, algumas vezes, extrapolando
suas áreas geográficas, o que nos ajudou
a ampliar ainda mais a iniciativa e manter
nossa rede de voluntários engajada na
melhoria de suas respectivas regiões e,

consequentemente, do estado do Rio de
Janeiro.
Quer saber mais sobre o “Programa
Juntos” ou fazer parte?
Entre em contato com o assessor, Renato
Carvalho, pelo e-mail:
renatonovo30@gmail.com.
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ENVOLVIMENTO COM A SOCIEDADE

U

ma das principais metas do mandato é ampliar a interação da
sociedade com a política, transformando-a em uma atividade diária.
Para isso, acredito que aumentar o engajamento das pessoas e prover 100% de
transparência são as melhores ações para
atingir esse objetivo.

Semanalmente, produzo um vídeo com os
detalhes das principais atividades da
semana “Semana do Ganime” e realizo
uma Live “Conversa com Ganime”, onde
exponho minhas opiniões sobre os acontecimentos na política e interajo com os participantes da Live.

Dessa forma, mantenho vários canais de
contato: WhatsApp e celular (21-99260-3030), telefone do gabinete (61-3215-6230), e-mail (dep.pauloganime@camara.leg.br) e o aplicativo “Nosso Mandato”.
Além disso, em minhas redes sociais, conteúdo diário de minhas atividades, disponibilizando o máximo sobre meu mandato,
com postagens sobre minha atuação parlamentar em geral.

Também realizo reuniões periódicas,
palestras e debates para apresentação de
resultados e interação com a sociedade.
Faço também uma newsletter quinzenal
com as atividades de maior relevância no
período. Em todos esses canais surgem
oportunidades de nos aproximarmos dos
cidadãos e tornarmos a política uma atividade de todos nós.

ESTATÍSTICAS 2019 – ENVOLVIMENTO COM A SOCIEDADE

397

REUNIÕES COM ENTIDADES CIVIS
OU REPRESENTANTES REGIONAIS
DE INSTITUIÇÕES

Reuniões realizadas, majoritariamente, no estado do Rio de Janeiro
ou em Brasília, para fiscalização ou
entendimento de questões levantadas pela equipe ou trazidas por entidades representativas da sociedade
civil (instituições ou pessoas físicas),
empresas ou do próprio governo (Estado ou municípios).
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20

REUNIÕES COM
MINISTÉRIOS

Reuniões realizadas com os ministros, secretários de governo e equipes especializadas
para tratar de assuntos como as reformas econômicas e administrativas, situação da
saúde no Brasil, sobre questões relacionadas ao meio ambiente, sobre reestruturação do
estado, mercado de gás, entre outros assuntos.
Em 2019, conversamos com os seguintes ministérios: Saúde, Economia, Educação, Infraestrutura, Minas e Energia, Meio Ambiente, Justiça, Planejamento e Agricultura, Casa
Civil e Secretaria de Governo.
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APLICATIVO
NOSSO MANDATO

O “Nosso Mandato” é um aplicativo que permite interação com os cidadãos, eleitores ou
não, permitindo colher opiniões sobre pautas de votações, receber denúncias e sugestões
legislativas, servir como uma rede social para divulgar ações do deputado e, também, dar
transparência dos gastos do deputado aos usuários.

681

CADASTROS
EFETUADOS

Problemas levantados pela sociedade e enviados via
APP, como 20 denúncias de problemas de nível de
prefeituras, cujos reclamantes foram orientados sobre
a forma de proceder, tais como: poda de árvore,
buracos nas vias, calçamento ruim e, também, 46
sugestões legislativas que estão em avaliação sobre a
possibilidade de desenvolvimento de projeto em
conjunto com os proponentes.

66

DEMANDAS E
SUGESTÕES
APRESENTADAS

72

Foram 681 cadastros recebidos em 2019,
sendo 327 de não eleitores e 354 de eleitores.

VOTAÇÕES
APRESENTADAS

No decorrer do ano, semanalmente selecionamos
algumas das proposições legislativas que estavam
na pauta para votação em Plenário para colher as
opiniões dos usuários. Conseguimos colher em 72
votações, durante 2019.
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PALESTRAS E DEBATES

No decorrer do ano participamos de palestras para apresentar nossas ideias e valores e,
também, do partido NOVO. Algumas dessas palestras acontecem mediante convite de
instituições como faculdades, empresas e entidades representativas de classe, outras
têm origem no próprio partido. Em 2019, foram 53 participações em palestras conforme
abaixo:

18

PALESTRAS A CONVITE
DO PARTIDO NOVO

No decorrer de 2019 tive a oportunidade de realizar 18 palestras e participações em eventos a convite do NOVO. Foram 13 encontros no estado do Rio de Janeiro, realizados tanto
na capital quanto em outras cidades, tais como: Rio das Ostras, Cabo Frio e Nova Iguaçu
e, também, 5 encontros em outros estados: Aracaju, Teresina, São Paulo, Salvador e Feira
de Santana.
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35

PALESTRAS A CONVITE
DE INSTITUIÇÕES OU
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

No decorrer de 2019, participei de 35 palestras ou eventos a convite de diversas instituições, no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Esses encontros são oportunidades de apresentar minhas opiniões sobre diversos temas, tais como: Reforma da Previdência, mercado
de gás, bioeconomia e gestão pública, além de ser uma oportunidade de divulgar os valores
do mandato e do próprio partido.

10

DEBATES
REALIZADOS

Os debates de opinião sobre diversos temas que participei, como: Reforma da Previdência,
atuação legislativa, empreendedorismo, renovação política, abuso de autoridade, direitos
humanos e óleo e gás, foram oportunidades de contrapor ideias utilizando a ótica liberal e
os valores do meu mandato.
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APARIÇÕES NA MÍDIA

287

APARIÇÕES
NA MÍDIA

Compilado dos meios de comunicação nos quais sou
mencionado (Jornais, rádios, revistas, sites e TVs).
As principais aparições (matérias e/ou citações)
estão em meu site (pauloganime.com.br) e estão
disponíveis para consulta.

Entre as 287 aparições, eu concedi entrevistas presencialmente, por telefone ou Skype, para diversos
canais/ veículos de comunicação, como jornais/
revistas/ sites (Boletim da Liberdade, Congresso
em Foco, Correio Braziliense, Diário do Rio, Estadão, Extra Online, Folha de São Paulo, Gazeta do
Povo, Money Times, O Antagonista, O Dia, O
Tempo, UOL, Revistas Exame e Veja, Valor Econômico, entre outros), rádios (Band, CBN, Jovem
Pan, Nacional, entre outras) e também para o
Grupo Globo (TV, jornal e site) e Jornalismo da
Câmara (Rádio, Revista e TV).

17

NEWSLETTER
PRODUZIDAS

LIVE

36

LIVES “CONVERSA
COM GANIME”

Quinzenalmente, divulgo uma newsletter contendo
um resumos das atividades do mandato realizadas
no período. Essa newsletter é enviada por e-mail e
fica disponível em meu site: pauloganime.com.br.

Momento semanal de contato com expectadores
via Facebook, Instagram e Youtube para falar sobre
o mandato, sobre a política em geral e outros
temas. Em razão da agenda, as “Conversas com
Ganime” foram substituídas pela transmissão ao
vivo dos eventos nos quais estava participando no
horário programado ou canceladas.
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REDES SOCIAIS

Utilizo como canal de comunicação e transparência para a sociedade as seguintes redes
sociais: E-mail, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, e WhatsApp. Tais plataformas são excelentes ferramentas para divulgação dinâmica de conteúdo, as quais me permitem detalhar, diariamente, fotos, vídeos e textos de encontros, reuniões, palestras, resultados, valores e tudo que possa mostrar as atividades do meu mandato para o cidadão.
Entre as minhas redes, destaco o crescimento médio do Twitter, em fevereiro de 2019, contava com um pouco mais de 12 mil seguidores e em janeiro de 2020 apresentava mais de 50
mil, ou seja, um crescimento de pouco mais de 300% em um ano. No Facebook e Instagram
obtivemos, respectivamente, 131% e 51% que, apesar de menor, ainda sim foram expressivos
e, no LinkedIn, mesmo se tratando de uma rede com foco mais profissional, fechamos o ano
com 7.579 seguidores.
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PREMIAÇÕES E INDICAÇÕES

Destaco também a indicação como finalista ao “Prêmio Boletim da Liberdade” na categoria “Personalidade do Ano de 2019”, juntamente com os ministros Sérgio Moro (Justiça e
Segurança Pública) e Paulo Guedes (Economia), no qual o nosso ministro da economia foi
o eleito. Este prêmio é atribuído em três etapas, sendo a primeira uma indicação livre por
parte da sociedade, de personalidades brasileiras que mereçam participar da premiação Essa indicação é feita por qualquer pessoa e deve ser seguida de uma justificativa que
motive a indicação – Na segunda etapa, são selecionados os oito nomes mais sugeridos na
primeira etapa e colocados para uma votação pública. A terceira e última etapa da premiação é restrita aos assinantes do Boletim da Liberdade quando se escolhe, dentre os
três nomes mais votados na etapa anterior, àquele que será premiado.
Apesar de não ter sido agraciado com o Prêmio, fiquei muito feliz em fazer parte da lista
tríplice.

2

PREMIAÇÕES E
INDICAÇÕES

RANKING DOS POLÍTICOS

PRÊMIO BOLETIM DA LIBERDADE

3º - Melhor deputado do Brasil
1º - Melhor deputado do Rio de Janeiro

Finalista na Categoria
“Personalidade do Ano”
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ATUAÇÃO LEGISLATIVA

A

atuação legislativa de um deputado federal é bem intensa e, por
vezes, exaustiva. A minha atuação em 2019 dividiu-se entre o Plenário e a
participação em diversas comissões, com
longas reuniões, algumas se estendendo
até a madrugada; a participação em frentes parlamentares, em especial a Frente

Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia, que presido, e demandou bastante esforço e preparação durante o ano;
e, por fim, a produção legislativa, caracterizada pelos projetos de lei e demais proposições que tenho desenvolvido ao longo
do mandato. A seguir seguem os detalhes
sobre cada aspecto.

PLENÁRIO

No Plenário tivemos 905 horas de sessões legislativas de debates e votações e 334 horas
de sessões solenes. Além disso, tivemos discussões em comissões que perfizeram um total
de 5.606 horas entre votações e audiências públicas sendo 527 destas nas comissões das
quais participo.
Tive 100% de presença em Plenário, incluindo 5 faltas justificadas pois estava em viagem
oficial à Alemanha com um grupo de parlamentares; além de 66 discursos realizados em
Plenário, em defesa de pautas apoiadas pelo partido NOVO. Em Plenário, votamos 124
leis, aprovamos 122 e rejeitamos 2. Destaco algumas dessas votações com o intuito de dar
visibilidade a alguns posicionamentos do NOVO.
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Seguem algumas leis que foram aprovadas em Plenário:

PAUTAS IMPORTANTES
Projeto

PEC 06/19

Descrição

Observações

Reforma da Previdência.

O NOVO apresentou emendas e destaques de votação atuando de
forma ativa desde a Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJC) até a chegada ao Plenário para aprovação do texto.
O NOVO se posicionou favorável à matéria por entender a necessidade
urgente de um ajuste nas contas públicas da União.

SANCIONADA

MP 863/18

MP 881/19

PLP 441/17

PL 4.162/19

Abertura do setor aéreo ao capital
estrangeiro que autoriza até
100% de capital estrangeiro em
companhias aéreas com sede no
Brasil.

Foi aprovada com voto favorável do NOVO pela matéria visar um
aumento da concorrência no setor, com melhora dos serviços e
redução dos preços das passagens. Na questão da volta da franquia
mínima de bagagem grátis, o NOVO foi contra pela proposta trazer a
socialização dos custos e impedir a vinda de empresas low cost para o
país.

Institui a Declaração de Direitos de
Liberdade Econômica - norma
protetiva dos princípios da livre
iniciativa e do livre exercício de
atividade econômica.

Foi aprovada com voto favorável do NOVO pois essa matéria trará a
desburocratização para abertura de negócios de baixo risco,
movimentando a economia e melhorando o ambiente de negócios.

Constituição de cadastro positivo
de crédito.
Marco do Saneamento Básico.

SANCIONADA

SANCIONADA

A matéria foi aprovada com voto favorável do NOVO pois a criação
desse cadastro ajudará a reduzir os juros no Brasil.

SANCIONADA

A matéria foi aprovada com voto favorável do NOVO. Ela aprimora os
serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos, estabelecendo a
meta de universalização dos serviços até 2033.
DA

APROVA
NA CÂMARA

PL 10.372/18

Projeto de Lei para a Segurança
Pública, elaborado por comissão
coordenada pelo então Ministro
da Justiça, Alexandre de Moraes.

PL 6.341/19
Senado Federal

Pacote Anticrime.

O texto substitutivo apresentado no Plenário ao PL 10372/19 foi o
texto aprovado no GT Penal. O projeto de Lei aprovado na câmara
seguiu para votação o Senado, já com o nome de “Pacote Anti-crime”
- PL 6341/19, sendo aprovado sem modificações. Algumas ideias do PL
original, apresentado pelo poder executivo, não foram completamente
excluídas do texto aprovado, mas foram excessivamente abrandadas.
Mesmo com as mudanças, a proposta trazia alguns avanços
importantes, como: aumento do tempo máximo de cumprimento de
pena para 40 anos; possibilidade de utilização de bens apreendidos
por órgãos da segurança pública e a criação de bancos de dados de
perfil genético, multibiométrico e balístico. Assim a matéria foi
aprovada, com voto favorável do NOVO. Vale ressaltar que o Novo fez
um destaque para retirar o “Juiz de Garantias” do texto (não estava
no Pacote e foi incluído pelo GT), mas o destaque foi derrotado.
SANCIONADA

LEIS QUE TRATAM DE QUESTÕES PENAIS
Projeto

Descrição

Observações

PL 4.742/01

Estabelece o crime de assédio
moral no trabalho.

O Texto final foi aprovado. NOVO votou contra a matéria por entender
que esse tipo penal já existe em nossa legislação.

PL 7.596/17

Lei que estabelece crimes de
abuso de autoridade.

O Texto final foi aprovado. NOVO votou contra a matéria e obstruiu a
votação por entender que a lei criaria restrições às atividades de
fiscalização e de atuação do Ministério Público.

APROVADA
NA CÂMARA

SANCIONADA
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PROJETOS QUE ALTERAM
QUESTÕES ELEITORAIS OU PARTIDÁRIAS
Projeto

Descrição

Observações
Esse é o polêmico PL dos partidos políticos, após mudanças do texto no Senado,
retornou para a Câmara. O relator na Câmara queria voltar com o polêmico
texto original, assim NOVO, PSL, Cidadania e Podemos obstruíram a votação o
máximo possível. Dispositivos graves reinseridos: “pagamento com o Fundo
Eleitoral de juros, multas, débitos eleitorais e demais sanções aplicadas; compra
de imóveis com recursos do Fundo Eleitoral; custeio de impulsionamento para
conteúdos de internet com sede e foro no país; acesso gratuito a tempo de rádio
e televisão; prazo de prestação de contas prorrogou para o dia 30 de junho do
ano seguinte”. O NOVO conseguiu duas importantes vitórias mantendo os
vetos presidenciais que acabavam com a Propaganda Partidária e, também,
com o uso do Fundo Partidário para pagar multas.
SANCIONADA

PL 5.029/19

Dispõe sobre a remuneração
recebida por funcionário de
partido político com recursos do
Fundo Partidário e dá outras
providências.

PL 1.321/19

Assegura autonomia aos partidos
políticos para definir prazo de
duração dos mandatos dos
membros dos seus órgãos
partidários permanentes ou
provisórios.

O PL corrige duas falhas trazidas pela decisão do TSE de interferir no mandato
dos dirigentes partidários. A primeira delas é a invasão da esfera de autonomia
dos partidos. A segunda, a própria questão da falta de limitação do TSE às
suas competências. Apresentamos emenda para permitir a devolução ao
Tesouro dos recursos não utilizados pelos partidos, que quase foi aprovada. O
NOVO votou favoravelmente à matéria. S
ANCIONA
DA

PL 4.121/19

Estabelece os limites de gastos
de campanha para as eleições
municipais.

Apesar de ser contrário ao financiamento público de campanha, o
NOVO votou sim, com exceção do ponto em que propõe teto para o
autofinanciamento de campanha.
SANCIONADA

OUTRAS LEIS IMPORTANTES
Projeto

Descrição

Observações

PL 1.292/95

Altera a Lei de Licitações e
Contratos - para modernizar a
legislação e dar mais
transparência às compras e
obras públicas.

Texto fundamental que substitui a péssima Lei 8.666/93 e cria novo
marco legal para licitações e contratos públicos. Pelo conceito geral da
matéria, o NOVO votou favoravelmente. Porém, em relação aos
destaques, votamos contrariamente àqueles que apresentaram piora
ao texto original como, por exemplo, a reserva de mercado e
priorização a empresas nacionais.
APROVADA
NA CÂMARA

MP 870/19

Estabelece a organização básica
dos órgãos da Presidência da
República e dos ministérios.

Foi aprovado o texto principal com voto favorável do NOVO, pois, de
forma geral, o governo pode estruturar-se da forma que compreender
melhor para sua atuação. Ressalvamos a transferência do COAF, a
criação de novos ministérios e a limitação de poderes do MPF sobre
investigações iniciadas na Receita Federal.

SANCIONADA

MP 866/19

Autoriza a criação da empresa
pública NAV Brasil Serviços de
Navegação Aérea S.A.

Foi aprovada na Câmara com voto contrário do NOVO. Se trata de
criação de mais uma empresa pública.

MP 869/19

Dispõe sobre a proteção de dados
pessoais e cria a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados
(ANPD).

Apesar de ressalvas no texto, o NOVO votou favoravelmente por
entender que a matéria equalizava o vácuo legal da atual Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD) e pelo fato de que a questão de proteção
de dados pessoais é um dos grandes temas globais e que denúncias de
violação do sigilo bancário, fiscal e vazamentos de dados pessoais
serem cada vez mais recorrentes. S
ANCIONA

DA

PRC 113/19

Projeto de Resolução que estabelece o
processo legislativo digital no âmbito
da Câmara dos Deputados
aprimorando vários processos que
hoje são feitos manualmente.

Fui relator no Plenário para avaliação da constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa da proposta. Apresentei a redação
final do Projeto que foi aprovado em Plenário e já convertido em
alteração no regimento e irá modernizar o processo legislativo
transformando procedimentos manuais em digitais.

OR
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COMISSÕES

Tanto no Brasil quanto em outros países, os parlamentos possuem comissões para um
debate especializado e aprofundado, que faz parte do processo legislativo, como instrumento para elaborar a norma e para buscar respostas para os principais desafios da
sociedade. Portanto, nas comissões, de fato, ocorre um estudo mais detalhado das proposições legislativas por meio de debates, audiências públicas, seminários e outras atividades correlatas¹.
Na Câmara dos Deputados não é diferente e, em 2019, tivemos a aprovação de 122 leis em
Plenário e 465 em comissões, sendo que 2 foram rejeitadas em Plenário e 52 em comissões.

!
!

A participação em comissões, sempre que possível, atende ao desejo dos
parlamentares, mas seguem um critério de alocação de vagas distribuídas
proporcionalmente à cada partido ou bloco formado dentro da Câmara.

A dinâmica de formação de blocos ocorre no início do ano e, normalmente,
são formados blocos que se alinham ideologicamente. Por exemplo: podemos ter um bloco de apoio ao governo e outro de oposição. Poderão ser
formados tantos blocos quanto for o interesse dos partidos. Esses blocos
são utilizados também para a distribuição de cadeiras pelas comissões.
Cabe destacar que o partido NOVO não se uniu a nenhum bloco e atua
como um partido independente.

¹ Parágrafo elaborado com base em:
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cspcco/conheca-a-comissao
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Em 2019, atuei nas seguintes comissões como titular ou suplente:
COMISSÕES PERMANENTES

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - Titular - A CFT é uma das Comissões Perma-

nentes da Câmara de Deputados, que possui, junto com a Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJC) e algumas comissões especiais, o poder de emitir um parecer terminativo sobre a maioria dos projetos.

!

O “Parecer Terminativo” versa sobre aspectos de admissibilidade jurídica
(constitucionalidade e juricidade) ou financeiro-orçamentário de uma proposição legislativa podendo, inclusive, determinar o arquivamento de uma
proposição.

A CFT analisa o impacto financeiro e orçamentário de cada projeto, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, e para o exame do mérito, quando for o caso.
Minha atuação na CFT foi bem intensa. Tive a oportunidade de relatar 15 projetos e participar do debate para aprovação ou rejeição de projetos que tramitaram na Comissão.
Muitas vezes, os projetos não contavam com a aprovação da maioria dos membros ou
sequer eram conhecidos. Tive papel importante nos debates, argumentando junto aos
demais parlamentares e fazendo-os compreender os aspectos positivos ou negativos das
proposições. Abaixo uma relação dos projetos relatados na CFT:

PARECERES VOTADOS
Projeto

Descrição

Situação

PL 2.977/15

Projeto reduz a burocracia garantindo melhor acesso a serviços públicos de saúde.
Foi aprovado na CFT e seguirá para a CCJC.

PARECER
FAVORÁVEL

APROVADO

PL 5.909/16

Desburocratiza a remessa de recursos destinados à realização de obras de
infraestrutura.

PARECER
FAVORÁVEL

APROVADO

PLP 463/17

Garante segurança jurídica na isenção de Imposto Sobre Serviços (ISS) para
exportação de serviços. O meu relatório inicialmente foi rejeitado na Comissão e o
Projeto foi designado a um novo relator. Após muito trabalho de argumentação e
exposição dos motivos do meu relatório inicial junto ao relator e aos membros da
Comissão, consegui transmitir o meu ponto de vista em relação à matéria,
permitindo por fim apresentar e aprovar um parecer muito próximo ao apresentado
por mim originalmente.

PLP 282/16

Trata da imunidade tributária para livros, jornais e periódicos publicados em meio
eletrônico.

PDC 173/15

Texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Comunidade da Dominica.

PDC 1.164/18

Texto do Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre a República
Federativa do Brasil e a República Democrática Federal da Etiópia.
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PARECERES VOTADOS
(continuação)

Projeto

Descrição

Situação

PDC 734/17

Texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Moçambique.

PARECER
FAVORÁVEL

PLP 51/07

Revoga Lei que institui contribuições sociais, autoriza créditos de complementos
de atualização monetária em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS e dá outras providências.

COM S
U

PLP 148/19

Dispõe sobre a incidência e o creditamento do ICMS nas vendas multicanais.

APROVADO

PAREC
E

R

BSTITU
TIVO

PARECER
FAVORÁVEL

APROVAD

O

APROVADO

COM PARECER AINDA NÃO VOTADO
Projeto

Descrição

PL 490/15

Estende a isenção do imposto de renda dos médicos residentes aos
residentes-multiprofissionais das outras áreas da saúde.

PL 10.747/18

Dispõe sobre a obrigatoriedade de monitoramento por câmeras de segurança nas
proximidades de escolas e hospitais.

PL 1.003/19

Cria o Programa Nacional de Apoio ao Financiamento da Segurança Pública
(Pro-susp) e dá providências correlatas.

PL 1.778/19

Situação

Dispõe sobre o procedimento de doação de mercadorias abandonadas, entregues
à Fazenda Nacional ou objeto de pena de perdimento a entidades sem fins
lucrativos.

PL 3.487/19

Dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, para conceder incentivo
habitacional aos profissionais de segurança pública.

PLP 208/19

Obriga a União a repassar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios os
recursos equivalentes às doações feitas pela República Federativa do Brasil a
outros países.

PARECER
CONTRÁRIO

LIDADE
INCOMPATIBI
FINANCEIRA

PARECER
O
CONTRÁRI

IBILIDADE
INCOMPAT
A
FINANCEIR

PARECER
CONTRÁRIO

INCOMPATIBILIDADE
FINANCEIRA

PARECER
FAVORÁVEL
PARECER
CONTRÁRIO

PARECER
CONTRÁRIO

INCOMPATIBILIDADE
FINANCEIRA

Além das relatorias, também participo de subcomissões criadas dentro da CFT. Estou
indicado para ser relator da Subcomissão Especial Destinada a propor Política do Salário
Mínimo. Apesar de ainda não ter sido instalada, tive atuação na mudança do nome desta
subcomissão que, inicialmente, se chamaria “Subcomissão Especial Destinada a propor
Política de Valorização do Salário Mínimo” e consegui retirar a palavra valorização que
apresentava um viés ideológico.
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Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) - Titular A CSPCCO é uma das muitas comissões permanentes da Câmara de Deputados.
Esta Comissão surgiu em 2002 em função de uma das recomendações da CPI do Narcotráfico com o principal objetivo de se tornar um espaço para discutir e cobrar políticas
públicas para combater o aumento da violência, que é, ainda hoje, uma das maiores preocupações da população brasileira.
Nesta Comissão, apresentei parecer de dois projetos conforme abaixo:
Projeto
PL 7.877/17

PL 1.339/19

Descrição

Situação

Torna mais eficiente a prevenção da utilização do Sistema Financeiro Nacional
para a prática dos ilícitos previstos nesta Lei. Apresentei substitutivo ao PL
tornando mais difícil o saque e transações financeiras em espécie (o uso de
dinheiro vivo é uma prática comum em atividades ilícitas).
Aumenta o rol de condutas enquadradas como crimes hediondos. Apresentei
substitutivo acrescentando ao rol de crimes hediondos, os crimes de concussão,
peculato e “lavagem de dinheiro”, notadamente praticados contra os cofres
públicos e normalmente associados ao crime de corrupção.

PARECER

TITUTIVO
COM SUBS

APROVADO

PARECER

TITUTIVO
COM SUBS

APROVADO

Durante o ano de 2019, a Comissão analisou e votou diversos projetos com viés corporativista ou de aumento de gastos públicos. Posicionei-me contrariamente nestes casos, por
entender que políticas de diferenciação não são compatíveis com a atual saúde financeira
do nosso país. Além disso fui bastante crítico durante as votações, cobrando embasamento técnico e justificativa orçamentária sobre os projetos, procurando direcionar o debate
em prol da segurança pública.

Comissão de Minas e Energia (CME) - Suplente - A CME é outra comissão permanente da
Câmara. Como o próprio nome sugere, por ela passam projetos relacionados com a temática de minas e energia. Nesta Comissão, sou suplente o que, na prática, me permite atuar
de forma plena, tendo direito à fala, a apresentação de emendas e, inclusive, direito de
relatar projetos.

Atuei com afinco e em parceria com outros deputados favoráveis à matéria para a aprovação, nesta Comissão, do novo marco legal do mercado de gás no Brasil (PL 6407/2013)
que traz mais liberdade para o setor. O parecer votado e aprovado considerou quase integralmente meu substitutivo.
Também apresentei requerimento para Regime de Urgência no Plenário e espero votar
essa matéria no primeiro semestre de 2020.

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) - Suplente - A

CCTCI também é uma comissão permanente. Eu tive uma atuação menos intensa, porém
acompanhando pautas importantes em comissões temporárias especiais. Dentro desta
Comissão, participo como titular, da Subcomissão Especial de Empreendedorismo e Inovação, mas o relatório final ainda não foi apresentado pelo relator.
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS

As comissões temporárias são criadas para dar parecer sobre proposições legislativas que
possuem tema de competência de mais de três comissões de mérito, ou em alguns casos
especiais, como as comissões parlamentares de inquérito, ou ainda, quando se trata de
alterações de código legais.
As comissões temporárias também podem ser criadas para apuração de fatos relacionados a temas específicos como, por exemplo, as comissões sobre o caso do acidente de Brumadinho, sobre a crise na fronteira com a Venezuela, dentre outras.
Abaixo segue uma lista com as comissões temporárias nas quais participo:
Comissão Temporária
- Descrição -

PL 8.045/10 – Código de
Processo Penal
Titular

CESP – Competência Legal
para Investigação
Relator

PL 1.917/15 – Portabilidade da
Conta de Luz
Titular

Políticas para Integração do
Meio Ambiente e Economia
Titular

Situação Atual e Observações
Comissão para tratar de mudanças no Código de Processo Penal. Esta Comissão tem realizado
audiências públicas na Câmara dos Deputados e em algumas localidades (Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais e Mato Grosso) para ouvir especialistas no assunto e receber sugestões.
Status: ainda está em andamento com previsão de apresentação do relatório para o primeiro
semestre de 2020.
Esta Comissão, a qual sou relator, trata da competência de investigação das polícias do país,
incluindo o debate sobre o “ciclo completo de investigação”.
Status: estamos ouvindo diversas entidades da sociedade impactadas diretamente pelo tema,
como delegados, agentes, forças auxiliares, associações e sindicatos, para termos um relatório
satisfatório para a sociedade como um todo.
Esta Comissão avalia o PL 1917/15 que trata da possibilidade do consumidor comum comprar
sua energia de outros distribuidores além daquele que atua em sua localidade.
Status: em andamento, ainda sem o relatório final.
Trata-se de uma Comissão para avaliar e monitorar as políticas públicas ambientais, a
qualidade de sua execução e os impactos socioeconômicos, visando propor ao Ministério do
Meio Ambiente, da Economia, da Agricultura e Relações Exteriores ações para o
aprimoramento das políticas públicas adotadas, ou ainda, novas políticas públicas nesse tema.
Status: em andamento, ainda sem o relatório final.

PL 3.515/15 –
Superendividamento do
Consumidor
Titular

PL 1.646/19 – Devedor
Contumaz
Titular

PEC 06/19 – Previdência Social
Titular

Esta Comissão trata do PL 3515/15 que apresenta medidas para aperfeiçoar a concessão de
crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
Atuei com afinco para influenciar positivamente no relatório final, pois este seria votado com
um texto não satisfatório.
Status: votação foi suspensa em função de meu pedido de vista e o relatório será revisto.
Esta Comissão trata do PL 1646/2019 que apresenta medidas para combater o devedor
recorrente de tributos e de fortalecimento da cobrança da dívida ativa.
Status: em andamento, na fase de realização de audiências públicas. Apresentei requerimento
para realização de Audiência no município do Rio de Janeiro.
Tema polêmico cujo relatório final e respectivo Projeto já está sancionado pelo presidente da
República. Atuei o tempo todo para que o Brasil tivesse a Reforma da Previdência mais ampla
e profunda possível igualando a previdência do setor público ao privado. A batalha na
Comissão foi intensa, mas gratificante e conseguimos fazer uma reforma que já se
apresentava como necessária há muitos anos.
Status: encerrada.
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Comissão Temporária
- Descrição PLP 146/19 – Marco Legal das
Startups
Suplente

PEC 045/19 – Reforma
Tributária
Suplente

PL 2.303/15 – Banco Central
Regular Moedas Virtuais
Suplente

PEC 034/19 – Orçamento
Impositivo
Suplente

Situação Atual e Observações
O PLP 146/19 trata de análise do ambiente de negócios nos quais essas empresas estão
inseridas de forma a aprimorá-lo. Mesmo sendo suplente, atuarei ativamente por ser uma de
minhas pautas de campanha.
Status: instalada em 17/12/2019 e dará início aos seus trabalhos em 2020.
Esta reforma é, há muito, esperada por todos os empreendedores. Ela pretende reduzir a
complexidade da legislação tributária do país. Apesar de suplente, atuei na realização de uma
audiência pública no Rio de Janeiro e uma reunião na FIRJAN sobre o tema.
Status: em andamento, ainda sem o relatório final.
Este PL trata da regulação das criptomoedas. Um tema bem polêmico que está sendo
debatido.
Status: em andamento, ainda sem o relatório final.
Esta comissão tratou do tema polêmico dos recursos de emendas parlamentares, propondo a
transformação das emendas de bancada em impositivas.
Status: finalizada e a PEC 34/2019 convertida na Emenda Constitucional nº 100, de 26 de junho
de 2019.

Além das Comissões citadas acima, também atuei no decorrer de 2019, mesmo sem ser
membro, em outras comissões sempre que o NOVO precisava defender sua posição.
Dessa forma, destaco, como exemplo, duas situações que ocorreram em 2019:
1) defesa da posição do NOVO ao tratamento igualitário entre categorias na
Comissão da Reforma dos Militares; e
2) defesa, por toda a bancada do NOVO, da liberdade de atuação das empresas de
transporte por aplicativo no país, evitando que o lucro fosse tabelado na Comissão de
Viação e Transportes.
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PRODUÇÃO LEGISLATIVA EM 2019

O deputado federal pode apresentar diversos tipos de proposições legislativas, tais como:
Proposta de Emenda Constitucional (PEC), Projeto de Lei, Indicação Legislativa, Projeto
de Resolução, Relatorias, dentre outras.
Abaixo uma visão geral de minhas proposições legislativas em 2019. Cabe destacar que
não entraram neste item as relatorias que já foram mencionadas anteriormente.

Projeto de alteração de legislação
O Parlamentar pode solicitar alterações em qualquer lei vigente quer seja a Constituição Federal, um Código, uma Lei Ordinária, ou
outras. E ainda propor aprimoramento no regimento interno da Câmara dos Deputados. Os seguintes tipos legislativos são os mais
utilizados: Projetos de Lei (PL), Projetos de Lei Complementar (PLP), Projetos de alteração de Resolução ou do Regimento (PRC) e
Propostas de Emenda à Constituição (PEC).

Autoria Própria
Número

Descrição

PL 6.604/19

PL que trata de alterações na forma de compensação de convocações de empregado para o exercício de função
junto à Justiça Eleitoral.

PL 6.603/19

PL que trata de permissão para que empregadores e empregados da profissão de comerciário possam adequar
suas jornadas de trabalho de forma semelhante aos trabalhadores em geral.

PL 6.602/19

PL que trata da livre negociação entre empregadores e empregados ou suas entidades representativas, na forma
de remuneração e trabalho aos domingos e feriados.

PL 5.385/19

PPL que trata da criminalização da adulteração de sinal identificador de veículo semirreboque.
Consegui as assinaturas necessárias para apresentar o projeto em regime de urgência no Plenário.

PEC 225/19

PEC que trata da alteração a forma de escolha e permanência no cargo dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF).

PLP 279/19

PPLP que trata da vigência das obrigações tributárias acessórias para entrarem em vigor a partir do ano
subsequente ao seu estabelecimento.

PLP 280/19

PLP que tem o objetivo de modificar a legislação tributária a fim de facilitar ao contribuinte o cumprimento dos
deveres tributários impostos pelo próprio estado, sem as incertezas, riscos e apreensões que hoje imperam.

PRC 86/19

Projeto que propõe que as premiações e honrarias oferecidas pela Câmara dos Deputados não apresentem
ônus financeiro para a casa.
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Coautoria com outros deputados
Número

Descrição

PL 6.072/19

PL altera aspectos do Programa Bolsa Família, tais como assegurar a atualização monetária anual dos valores dos
benefícios e dos valores referenciais para caracterização de situação de pobreza e de extrema pobreza; prever o
desligamento voluntário de famílias beneficiárias e o retorno automático ao Programa.
Assinei esse projeto de lei, elaborado pela Deputada Tabata Amaral, juntamente com outros 57 deputados.

PL 5.608/19

PL altera forma de cálculo do percentual do Fundo Partidário utilizado em ações de promoção e difusão da
participação de mulheres na política, fazendo-o incidir somente sobre os recursos utilizados e não sobre o total
recebido. Atualmente, há obrigação do gasto percentual mesmo para os partidos que não utilizam o fundo.

PL 5.478/19

Projeto estabelece critérios de distribuição dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes de Petróleo
nas áreas de pré-sal. Projeto de autoria do Deputado Baleia Rossi que assinei juntamente com outros 9 deputados.

PL 5.433/19

PL elaborado em coautoria com o Deputado Marcel van Hattem que trata de hipótese de não cumprimento por
empresas da cota de contratação de beneficiários reabilitados ou de pessoas com deficiência habilitadas.

PL 4.114/19

Projeto elaborado em coautoria com os Deputados do NOVO e trata de alterações na contribuição sindical.

PL 3.444/19

PL elaborado em coautoria com os deputados Tiago Mitraud e Alexis Fonteyne para tratar da alienação do controle
acionário de empresas em casos de fraudes a licitações.

PL 3.443/19

PL elaborado em coautoria com outros 8 deputados e trata da prestação digital dos serviços públicos na administração
pública – Governo Digital.

PL 2.302/19

PL elaborado em coautoria com outros 6 deputados do NOVO para tratar de autorização para o funcionamento
de bombas de autosserviço operadas pelo próprio consumidor nos postos de abastecimento de combustíveis, em
todo o território nacional.

PL 15/19

Projeto elaborado em coautoria com os Deputados do NOVO e dispõe sobre a destinação dos recursos dos Fundos
Partidário e Eleitoral, quando não utilizados total ou parcialmente pelos partidos políticos, permitindo que sejam
destinados às áreas de educação, saúde e segurança.

PL 14/19

Projeto elaborado em coautoria com os Deputados do NOVO para extinguir o Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

PLP 146/19

PL apresentado em coautoria com outros 19 deputados com a intenção de aprimorar o marco legal das startups.

PRC 96/19

Projeto de autoria do Deputado Tiago Mitraud em coautoria com todos os deputados do NOVO e trata de alteração do
Regimento para que sejam suspensos os benefícios de Plano de Saúde ilimitados atribuídos pelo ato da mesa nº
89/2013.
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Emendas de Plenário
Nas situações em que projetos são discutidos diretamente em Plenário sem passar pelas comissões ou ainda quando há
apresentação de substitutivos em Plenário, abre-se a possibilidade de apresentar alterações de partes desse projeto por meio de
emendas feitas durante a Sessão Deliberativa. Essas emendas são feitas de forma muito dinâmica, pois, alguns projetos são
inseridos na pauta sem uma comunicação antecipada.

Número
EMP 110/19

Descrição
Proposta pela bancada do NOVO, a emenda foi proposta ao PL 3.723/2019 que alterava questões relacionadas à posse,
registro e comercialização de armas e correlatos. A emenda propunha a possibilidade de importar armas de fogo,
munições e dispositivos ópticos independentes de similar nacional. A emenda foi acatada e incluída no PL no Artigo
21-AG, Parágrafo 3º, I nciso III.

Emendas de Comissão
Nas comissões permanentes e especiais, quando ocorre a entrada de um novo projeto, abre-se prazo de cinco sessões para que
seja feita a apresentação de emendas ao projeto.

Número

Descrição

EMC 1/19 CFT
- PL 4.663/16 -

O PL 4663/16 trata da exploração e produção de acumulações marginais de petróleo e gás natural por
produtores independentes. A emenda aprimorou diversos aspectos do PL 4663/16 e foi a única
apresentada ao projeto no prazo regimental de cinco sessões.

EMC 139/19
PEC0619
- PEC 06/19 -

A PEC 06/2019 trata da Reforma da Previdência. Esta emenda visava permitir ao beneficiário do BPC
optar entre duas alternativas: receber um salário mínimo a partir dos 65 anos ou parcela do salário mínimo
a partir dos 60 anos.

EMC 138/19 PEC 0619
- PEC 06/19 -

A PEC 06/2019 trata da Reforma da Previdência. Esta emenda visava harmonizar os regimes especiais
dos mandatários às mesmas regras propostas para o RGPS.

EMC 1/19 CME
- PL 6.407/13 -

O PL 6407/2013 trata do novo marco legal para o mercado de gás. Esta emenda apresenta um projeto
substitutivo.
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Indicação
Indicações são proposições legislativas que recomendam ações ao Poder Executivo. Não possuem o caráter obrigatório, ou seja,
trata-se de sugestões de procedimentos que podem ou não ser acatadas pelo Poder Executivo.

Número

Descrição

INC 1.294/19

Indicação fruto de ação de fiscalização do partido NOVO que identificou erro nos cálculos do valor a ser
destinado ao Fundo Eleitoral em 2020. O valor correto seria de R$ 1,8 bilhões e não R$ 2,5 bilhões como
apresentado pelo governo. Apesar do aumento inicial feito pelo relator (que passou o valor para
R$ 3,8 bilhões), o valor final ficou em R$ 2 bilhões.

INC 895/19

Esta indicação sugere à Casa Civil que insira a primeira infância como agenda prioritária e programa de
abrangência intersetorial na proposta de Plano Plurianual 2020-2023.

INC 397/19

Sugere ao Poder Executivo que abra um crédito extraordinário em favor do estado do Rio de Janeiro a fim
de que sejam aplicados na recuperação de espaços que foram deteriorados em função das chuvas de abril
de 2019.

Requerimento
O Requerimento é um documento interno da Casa de cunho administrativo que pode ser encaminhado a alguma Comissão ou à
Mesa da Câmara.

Número

Diversos

Descrição
Apresentei em 2019 diversos requerimentos, tais como: a realização de seminários (como foi o caso nos
pedidos para audiência pública no Rio de Janeiro: para tratar do Ciclo Completo, da Reforma Tributária e
da Reforma da Previdência); convocação de palestrantes; revisão de decisões da Mesa ou de alguma
Comissão; revisão do trâmite de alguma proposição legislativa; criação de frente parlamentar (como no
caso da Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia – FPBioeconomia); entre outros.

Substitutivo
Trata-se de uma emenda que altera o projeto de forma completa e pode ser apresentada para qualquer proposição de lei. Ela
equivale a uma nova redação e é tratada de forma conjunta e acessória com o projeto original sendo uma alternativa de redação ao
texto original.

Número

Descrição

Diversos

Apresentei substitutivos aos seguintes projetos, na CFT: PLP 51/07, PLP 282/16 e PLP 463/17; na CSPCCO:
PL 1339/19 e PL 7877/17; e no Plenário: PRC 113/19.
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Emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias
A LDO pode receber propostas de alterações no todo ou em parte, como qualquer outra.

Número

Descrição

Diversas

Apresentei seis emendas modificativas de texto visando a aprimorar a LDO. Nenhuma delas foi aprovada
na Comissão Mista de Orçamento (CMO)

Voto em Separado
O Voto em Separado funciona como um relatório alternativo ao relatório apresentado pelo relator e pode servir como uma
opção de voto ao relatório. Em vez de simplesmente rejeitar o relatório original do relator, pode-se votar em um relatório
alternativo, que é o Voto em Separado.

Número

Descrição

VTS 1 CFT
- PLP 463/17 -

Voto em Separado para reverter à situação gerada pela perda da relatoria conforme citado
anteriormente.

VTS 1 CFT
- PLP 238/16 -

Voto em Separado para contrapor o parecer do relator que foi favorável ao Projeto por entender que
flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal não é a forma adequada para combater a violência
contra a mulher.

Emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias
A LDO é uma lei como qualquer outra e pode receber propostas de alterações no todo ou em parte.

Número

Descrição

Diversos

Apresentei seis emendas modificativas de texto visando a aprimorar a LDO. Nenhuma delas foi aprovada
na Comissão Mista de Orçamento (CMO).
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FRENTES PARLAMENTARES
As frentes são utilizadas pelos parlamentares para discutir, articular, mobilizar, representar, e chamar a atenção para temas de interesse da sociedade por meio de seminários,
debates, reuniões, encontros temáticos e outras atividades e podem ser mistas (compostas por deputados e senadores) ou simples (apenas com deputados). Para serem criadas,
precisam de 171 assinaturas de deputados, no caso de frentes parlamentares simples e 198
assinaturas (171 deputados e 27 senadores) no caso de frentes parlamentares mistas.
Em 2019, assinei o apoio à criação de 23 frentes, porém dou prioridade à participação em
algumas delas as quais destaco a seguir:
1) Frente Parlamentar pelo Livre Mercado;
2) Frente Parlamentar da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro;
3) Frente Parlamentar Mista pela Reforma Política;
4) Frente Parlamentar Mista Ética Contra a Corrupção – FECC;
5) Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital;
ência;

6) Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa das Pessoas com Defici7) Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio e Automutilação no Brasil;

8) Frente Parlamentar Mista pela Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor
Químico, Petroquímico e de Plástico;
9) Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia – FPBioeconomia (criada e presidida por mim).
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FRENTE PARLAMENTAR MISTA
PELA INOVAÇÃO NA BIOECONOMIA

A FPBioeconomia foi criada em junho de 2019 e, em apenas seis meses de existência, conseguiu desenvolver uma série de atividades.
Conforme já mencionei, sou o presidente e fundador dessa frente, mas outros 220 parlamentares também assinaram a sua criação. Os deputados Alexis Fonteyne (NOVO-SP) e
Marcos Pereira (PRB-SP) junto com a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) são os três
vice-presidentes da frente e, além deles, 5 coordenadores compõem a Comissão Executiva
junto comigo: o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) como Coordenador Político no Senado; a
deputada Greyce Elias (AVANTE-MG), atualmente em licença parental, como Coordenadora Setorial da Indústria de Cuidados Pessoais e da Casa; o deputado Evair Vieira de
Melo (PP-ES) como Coordenador Temático de Saúde e Nutrição; a deputada Ângela Amin
(PP-SC) como Coordenadora Temática de Inovação e Produtividade; e o deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP) como Coordenador Temático de Bioeconomia Circular.
Tivemos três reuniões de trabalho, três cafés temáticos, um dia de visitas técnicas a empresas do setor localizadas na região de Campinas e Piracicaba, participação em diversos
eventos e um curso de capacitação em bioeconomia avançada, que foi dividido em quatro
módulos, realizados de setembro a dezembro de 2019.
Na primeira reunião de trabalho, realizada em setembro de 2019, definimos uma agenda
com os principais assuntos a serem tratados ao longo dessa legislatura. Nas reuniões
seguintes, realizadas em outubro e novembro, convidamos representantes de diferentes
esferas governamentais e representantes do setor produtivo para um debate mais amplo
sobre o tema.
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Formamos um grupo de trabalho que procura trazer diferentes abordagens aos temas
tratados, indo além da análise de aspectos meramente legislativos. Nesses seis meses de
existência, já conseguimos identificar entraves para o desenvolvimento de pesquisas científicas no Brasil que nos levaram à definição dos seguintes temas como prioridades de
atuação da Frente Parlamentar:
1) Participar das discussões sobre a ratificação do Protocolo de Nagoya;
2) Construir, junto com os demais poderes, uma estratégia nacional para a bioeconomia;
3) Formar um grupo de trabalho integrado entre a Frente Parlamentar e um
Comitê Interministerial;
4) Ter um ambiente de negócios nivelado, menos burocrático e mais eficiente;
5) Contribuir para o desenvolvimento da bioeconomia circular;
6) Trabalhar por um processo de propriedade industrial mais eficaz;
7) Atuar para a modernização da educação sobre o tema; e
8) Colocar em andamento uma agenda legislativa em prol dos temas acima.
Também identificamos 22 projetos legislativos em trâmite relacionados às temáticas que
a Frente se propõe a tratar. O próximo passo é analisar como esses projetos devem ser
trabalhados, seja apoiando a aprovação, a rejeição ou aprimorando-os.
Mas não ficamos somente na análise dos entraves legais. O curso de capacitação em bioeconomia avançada que organizamos, foi conduzido pelo SENAI e oferecido a todos os parlamentares, assessores e convidados da Frente, de forma a nivelar os conhecimentos e
permitir melhor compreensão dos desafios que precisamos enfrentar.
Em novembro, realizamos visita técnica às empresas Raízen, Amyris e Braskem, que
atuam no setor de bioeconomia. Tivemos a oportunidade de conhecer as instalações e
atividades dessas empresas.
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Também participamos de eventos em nome da Frente, como o Fórum & Prêmio Brasil Bioeconomia (São Paulo), o Seminário de Economia Contemporânea, Sustentável e Inovação
da Universidade Veiga de Almeida (Rio de Janeiro), o I Seminário em Bioeconomia "O
papel dos recursos genéticos e biotecnologia para a bioeconomia" – EMBRAPA (Brasília),
o Diálogo “Oportunidades e Desafios para a Bioeconomia no Brasil”, realizado pela Confederação Nacional da Indústria – CNI (Brasília) e a Inauguração do Instituto SENAI de Inovação (ISI) em Biossintéticos e Fibras (Rio de Janeiro).
No café de lançamento e nos cafés temáticos mensais, tivemos a presença de ministros e
secretários de governo e representantes de empresas do setor para tratarmos de diversos
temas. Esses cafés visam, na verdade, promover o encontro de agentes importantes do
governo e da iniciativa privada para um debate amplo sobre temas específicos.
Cafés realizados:

OUTUBRO DE 2019
RENOVABIO: BIOFUTURO E A BUSCA DO PACOTE COMPLETO DE POLÍTICAS PARA
DESTRAVAR A BIOECONOMIA DE BAIXO CARBONO
PARTICIPANTES
PODER EXECUTIVO
Almirante Bento Albuquerque, ministro de
Minas e Energia (MME);
Renato Godinho, chefe da Divisão de
Energias Novas e Renováveis do Ministério
das Relações Exteriores (MRE); e
Miguel Ivan Lacerda, diretor do
Departamento de Biocombustíveis (MME).
PODER LEGISLATIVO
Deputados federais: Paulo Ganime, Alexis
Fonteyne, Angela Amin, Arnaldo Jardim,
Hugo Leal e Vinícius Poit.
REPRESENTANTES SETORIAIS
Thiago Falda, presidente executivo da
Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI);
Cláudio Oliveira (Raízen Energia); e
Carlos Arruti (GranBio Investimentos).

Neste primeiro café temático da Frente, os participantes trouxeram uma visão
geral nas suas respectivas esferas de atuação.
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NOVEMBRO DE 2019
AMAZÔNIA
PARTICIPANTES
PODER EXECUTIVO
Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente
(MMA).
PODER LEGISLATIVO
Deputados federais: Paulo Ganime, Alexis
Fonteyne, Angela Amin, Adriana Ventura,
Evair de Melo, Hugo Leal, Marcel van
Hattem e Paulo Eduardo Martins.
REPRESENTANTES SETORIAIS
Thiago Falda, presidente executivo da
Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI);
Maria Cléria, chefe geral de Recursos
Genéticos e Biotecnologia (EMBRAPA);
Armando Moreira (Agência de
Desenvolvimento de Porto Velho);
Sérgio Leitão (Instituto Escolhas);
João Del Cura, diretor de Operações e P&D
da L’Occitane do Brasil;
Melissa Junta, gerente sênior de assuntos
técnicos, regulatórios e qualidade da
L’Occitane do Brasil; e
Pedro Luiz Fernandes, vice-presidente de
assuntos corporativos e sustentabilidade da
Novozymes América Latina.

Neste segundo café, tivemos palestras sobre as contribuições da EMBRAPA para
o desenvolvimento sustentável; sobre o tema “Amazônia +21 - Fórum Mundial de
Diálogos sobre o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia”, a ser realizado em
maio de 2020; sobre “Uma nova economia para o Amazonas: Zona Franca de
Manaus e Bioeconomia”; e sobre estudo realizado pela Novozymes com bactérias
e fungos.
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DEZEMBRO DE 2019
A BIOECONOMIA COMO VETOR PARA A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA O
BRASIL
PARTICIPANTES
PODER EXECUTIVO
Carlos da Costa, Secretário Especial de
Produtividade, Emprego e Competitividade
do Ministério da Economia (ME); e
Jorge Mário Campagnolo, Secretário de
Empreendedorismo e Inovação do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC).
PODER LEGISLATIVO
Deputados federais Paulo Ganime, Alexis
Fonteyne e Adriana Ventura.
REPRESENTANTES SETORIAIS
Thiago Falda, presidente executivo da
Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI);
Cláudio de Oliveira (Raízen Energia);
Fernando Nielander Ribeiro (Finep); e
Wilson Almeida (ApexBrasil).

Neste último café, os participantes expuseram, dentro de suas respectivas esferas
de atuação, como atrair investimento para o Brasil no contexto da bioeconomia.
O secretário Carlos da Costa mencionou que considera o país uma potência ambiental mundial e que a melhor coisa para proteger a bioeconomia/meio ambiente
é a prosperidade, pois, nos anos em que a economia vai mal, a nossa biodiversidade sente, uma vez que economia, biodiversidade e meio ambiente estão de braços
dados. O secretário também pediu para organizarmos um seminário com o setor
privado para sairmos do evento com uma lista de alterações legais e infralegais
necessárias ao avanço da bioeconomia no país. O secretário Jorge Mario Campagnolo também ressaltou a necessidade de uma estratégia direcionada ao tema
e ressaltou que o MCTIC deve ser utilizado como instrumento para fazer da bioeconomia um vetor econômico para o país.

Após cada evento, saímos com mais conhecimento para contribuirmos com a criação e
implementação de ações legislativas e de políticas públicas para potencializar a bioeconomia no país e tornar o Brasil uma liderança mundial no assunto.
Acredito que o Brasil possua um grande potencial de uso de seu bioma diversificado. Meu
intuito é que, ao final dessa legislatura, consigamos destravar, ao máximo, as leis e resoluções que impedem o crescimento da bioeconomia no país e que possamos utilizar este
potencial para o nosso desenvolvimento econômico, social e ambiental.
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FISCALIZAÇÃO E AÇÕES DE CAMPO

U

m dos papéis do deputado federal é a fiscalização das ações do
poder executivo nas três esferas:
União, estados e municípios.
A fiscalização no nível federal é feita por
questionamento de ações ou pedido de
informações a ministros e seus auxiliares
e, por vezes, inclui o acompanhamento da
aplicação dos recursos repassados da
União para estados e municípios ou, até
mesmo, a própria execução orçamentária
da União. O caso citado nas páginas 10, 22
e 51 sobre o erro no cálculo do Fundo Eleitoral para 2020 e identificado pela Liderança do NOVO, reflete um exemplo de
fiscalização.
Nos estados e municípios, a fiscalização
pode ter início por meio de uma denúncia,
do pedido de cidadãos, de nossos “Representantes do Juntos” ou de ação planejada por minha equipe. A denúncia pode dar
origem também a uma ação de fiscalização em outros estados, como foi o caso de
uma recebida pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) que deu início a um processo de fiscalização presencial da comissão
no Município de São Luiz do Maranhão.
Em meu mandato, adotei como meta realizar a fiscalização em todos os municípios
do estado do Rio de Janeiro ao menos
uma vez ao longo dos quatro anos e, para
isso, firmei uma parceria com o deputado
estadual Alexandre Freitas para conciliar
a atuação de nossas “equipes externas”
de forma a cobrir, em conjunto, o estado
do Rio de Janeiro.

A Equipe Externa trabalha em ações de
fiscalização, que podem incluir: visitas a
instalações de órgãos públicos municipais,
estaduais ou federais; levantamento de
informações junto às prefeituras e estado;
verificação do andamento de obras; identificação de demandas e articulação de
soluções; e, também, visitas a instituições
privadas ou representativas de classes.
Em quaisquer dos níveis, é possível o envio
de ofício pedindo esclarecimentos e informações, mas, sempre preferimos um contato presencial, seja para analisar os problemas localmente ou participar da solução em contato com os membros do
poder executivo, garantindo que haverá
um tratamento mais específico ao problema apresentado ou até mesmo servindo
como engrenagem para propiciar o diálogo e a conciliação entre as diferentes
partes envolvidas.
No decorrer de 2019, estive presente pessoalmente em 12 municípios, realizando
ações de fiscalização. A equipe externa
realizou 417 reuniões e eventos institucionais ou fiscalizações presenciais em 44
municípios. Desses, 34 tiveram ao menos
uma ação de fiscalização ou visita técnica,
totalizando 123 no ano. O protocolo de
visitas serve tanto para apresentar
nossas equipes, conhecendo de perto as
peculiaridades de cada localidade e deixando os deputados à disposição para
contribuir com o desenvolvimento do
estado, quanto para fiscalizar a situação
real da localidade.
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144

DEMANDAS
RECEBIDAS

24- Nova Iguaçu
25- Paraty
26- Petrópolis
27- Pinheiral
28- Piraí
29- Porto Real
30- Quatis
31- Resende
32- Rio das Flores
33- Rio das Ostras
34- Rio de Janeiro
35- São Fidélis
36- São Francisco de Itabapoana
37- São Gonçalo
38- São João da Barra
39- São João de Meriti
40- Tanguá
21
41- Teresópolis
42- Valença
43- Vassouras
44- Volta Redonda

32

30
29

44
5

4

11

27
28

1

14

36
9
35
8

42
15

FISCALIZAÇÕES
PRESENCIAIS ou
VISITAS TÉCNICAS

DEMANDAS
CONCLUÍDAS

1- Angra dos Reis
2- Areal
3- Arraial do Cabo
4- Barra do Piraí
5- Barra Mansa
6- Búzios
7- Cabo Frio
8- Campos dos Goytacazes
9- Cardoso Moreira
10- Duque de Caxias
11- Engenheiro Paulo de Frontin
12- Guapimirim
13- Itaboraí
14- Itaguaí
15- Itatiaia
16- Japeri
17- Macaé
18- Magé
19- Mesquita
20- Miguel Pereira
21- Miracema
22- Niterói
23- Nova Friburgo
31

123

86

43
20

2

41

23

17

26

33

12

16 24 10
19
39
34

18
37

7

13 40

22

3

25
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As ações de campo nos trouxeram diversos
temas ao longo de 2019. Tivemos ao todo 144
demandas identificadas, sendo 86 resolvidas.
Essas demandas são identificadas a partir de
visitas às cidades, levantadas em uma das
417 reuniões institucionais ou em atividades
de fiscalização realizadas com o apoio da
liderança do NOVO na Câmara. O gabinete
tratou-as muitas vezes com o trabalho independente da equipe, contando com a minha
participação sempre que necessário para
lidar com os assuntos mais complexos ou
para levar as questões a ministros ou a
outros membros do Poder Executivo.
Entre as ações mais relevantes, destacamos:

Tema

Descritivo das ações

Rodovias

Identificamos os problemas de infraestrutura da BR 040, da BR 493 e de outras rodovias federais,
participando de audiências públicas no estado e de reuniões com todas as partes envolvidas, culminando
em reunião com o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas. Ouvi os planos do governo referentes à
melhoria do estado das nossas rodovias e coloquei-me à disposição para colaborar com a solução dos
problemas que identificamos ao longo do processo de fiscalização.

Saúde

Acompanhamos o estado de alguns hospitais federais e conhecemos de perto iniciativas realizadas
através de convênio federal que têm funcionado em municípios do estado do Rio de Janeiro. Estivemos no
Hospital do Olho de Duque de Caxias, que, apesar de municipal, é referência no estado e recebe verbas via
convênios federais, realizando cerca de 200 cirurgias por dia. Clínicas da Família também são um modelo
que tem funcionado em muitas cidades. Em Mesquita, por exemplo, foram implementadas através do
Ministério da Saúde. Quando o Poder Executivo de Teresópolis demonstrou interesse em levar o programa
de saúde básica para o município, colocamos os representantes das duas cidades em contato para
trocarem experiência sobre a viabilização do projeto de implantação das clínicas.

Resíduos sólidos

Várias localidades sofrem com o descarte de resíduos sólidos, visto que há, por toda parte, denúncias de
lixão ilegal, escória de aciaria e pilhas de lixo muito além dos limites estipulados por lei. Já conseguimos
resolver o caso de um lixão irregular no bairro de Campo Grande e estamos buscando mediar soluções
para as demais situações, algumas inclusive que geram risco à rede hídrica do estado.

Telecomunicações

Fomos informados sobre falhas na infraestrutura de telecomunicações que geram áreas de sombra de
telefonia em uma série de localidades do meu estado e levamos o problema para ser tratado com a
ANATEL e com a Secretaria de Telecomunições do MCTIC. O problema já havia sido abordado pelas forças
de segurança do estado com a identificação de áreas no município do Rio de Janeiro e nas estradas.
Também recebemos a demanda do Vinícius Claussen, vice-presidente do CONLESTE (Consórcio de
Municípios do Leste Fluminense, composto por 15 municípios) e prefeito de Teresópolis, um dos municípios
afetados pelo problema e que tem interesse em expandir a rede de telecomunicações para a
implementação de projetos de cidades inteligentes no município.

Parques tecnológicos

Visitamos diversos parques tecnológicos pelo estado. Como muitos deles são em instituições federais,
aproveitamos também para fiscalizar se as verbas têm chegado corretamente, como têm sido utilizadas e
se há algum tipo de entrave que poderíamos ajudar a resolver. Ao longo das visitas, tivemos a
oportunidade de conectar projetos interessantes como o “Fórum de Economia Solidária, Agricultura
Familiar e Artesanato” de Nova Iguaçu a algumas dessas instituições que podem ajudá-los a se
desenvolverem de forma ainda mais estruturada e independente. Essa interação também nos ajudou a
divulgar o nosso edital de emendas parlamentares para 2020 e a analisar alguns de nossos proponentes
ao longo do processo seletivo dos projetos. Alguns desses parques visitados por nós foram: o SERRATEC
em Petrópolis, o do Instituto Federal Fluminense (IFF) em Campos dos Goytacazes, os da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em Duque de Caxias e os do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e
do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) em diversos municípios.

PAULO GANIME
DEPUTADO FEDERAL

RJ

61
Como parte das tarefas de campo inclui
conhecer melhor as peculiaridades do
estado e fiscalizar o que acontece em
cada localidade, fizemos um estudo do
panorama das cidades fluminenses,
incluindo, além dos potenciais e dificuldades de cada uma, também as informações
coletadas pela liderança do partido, referentes a verbas de convênios e emendas
parlamentares. Já utilizamos esse material em algumas visitas e espera-se com
isso embasar ainda mais as incursões às
cidades com reuniões preparadas para
validar ou aprimorar os detalhes desse
panorama.

Além do trabalho de identificar e resolver
demandas das populações locais, temos
participado de palestras, debates e reuniões institucionais para conhecer mais a
fundo os assuntos de relevância para o
mandato como segurança pública, bioeconomia, reforma da previdência, reforma
tributária, energias renováveis e abertura
de mercado.
Para o ano de 2020, continuaremos o trabalho de campo realizado em 2019, utilizando a experiência adquirida para intensificá-lo e aprimorá-lo.
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EMENDAS PARLAMENTARES

E

m 2019 realizamos nosso primeiro processo seletivo de emendas
parlamentares.

O processo de escolha, feito por meio de
edital, durou cinco meses e contou com
diversas etapas. Não foi uma tarefa fácil
escolher entre os 185 projetos recebidos
que, juntos, somavam quase R$ 620
milhões solicitados.
A Constituição prevê que um deputado
federal apresente emendas ao orçamento
no total de 1,2% da receita corrente líquida o que, para 2020, ficou em um valor
aproximado de R$ 15 milhões, sendo 50%
com destinação obrigatória às ações de
saúde. Dessa forma, foi preciso fazer um
processo de triagem que contou, inicialmente, com uma pré-qualificação descartando projetos fora do Rio com valor
acima de R$ 7 milhões, e não alinhados
com informações inconsistentes, e, posteriormente, uma classificação comparativa
considerando itens como: a abrangência e
profundidade de impacto dos projetos
para a população do estado do Rio de
Janeiro, a relação custo x benefício de
acordo com o valor solicitado e a aderência aos valores do NOVO.

Dos 185 projetos iniciais, 30 foram classificados para uma fase de análise que contemplou: análise documental, situação
cadastral de proponentes e instituições,
viabilidade econômico-financeira, análise
de impacto e abrangência para a sociedade, urgência, viabilidade técnica, detalhamento de custos, entre outras e, no caso
dos projetos de saúde, contou também
com critérios indicados pelo Ministério da
Saúde como: teto para recursos, certificações de proponentes e enquadramento
orçamentário mais rígido.
Para fecharmos a lista, realizamos apresentações individuais com cada representante dos projetos permitindo que explicassem suas propostas com profundidade.
Essa fase nos deixou muito entusiasmados, pois foi possível dividir experiências e
perceber que temos muitas pessoas
envolvidas com a causa pública, republicana, de melhorar a vida do cidadão e da
sociedade em geral. Finalizamos com 22
projetos de 11 instituições, totalizando um
investimento de R$ 15.940.000,00.
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recursos ocorrerá entre janeiro e dezembro de 2020. Ao longo desse período, ficaremos atentos para verificar e ajudar a
resolver eventuais problemas no processo
orçamentário e na execução desses 22
projetos.

Tivemos o prazer de receber relatos positivos e elogiosos, principalmente pelo
edital focado na pluralidade de projetos e
na oportunidade igualitária para todos os
proponentes.
Em outubro, fizemos a inserção das
emendas selecionadas no sistema do
orçamento para 2020 e a liberação dos

Abaixo segue a lista dos projetos aprovados:

Área de
atuação

Título do Projeto

Instituição
Solicitante

Cidade

Valor
Solicitado - R$

Saúde

Aquisição de Equipamentos de
Saúde – Hospital de Clínicas Nossa
Senhora da Conceição

Associação Congregação
de Santa Catarina Hospital de Clínicas
Nossa Senhora da
Conceição

Três Rios

1.000.430,00

Saúde

Atendimento em Oncologia

Fundação Hospital Geral
da Japuíba

Angra dos Reis

941.000,00

Saúde

Ampliação de UTI

Fundação Hospital Geral
da Japuíba

Angra dos Reis

871.000,00

Saúde

Renovação de Equipamentos de
Saúde

Rio Saúde

Rio de Janeiro

4.000.000,00

Saúde

Reforma do Telhado do Hospital
Rocha Faria

Rio Saúde

Rio de Janeiro

2.500.000,00

Saúde

Chip para identificação de doenças

Universidade Federal do
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

530.700,00

Empreendedorismo

Economia Solidária – Nova Iguaçu

Associação de Economia
Solidária de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu

367.370,00

Ciência, Tecnologia e
Inovação /
Empreendedorismo

Incubadora de Empresas
Tecnológicas do CEFET/RJ

Centro Federal de
Educação Tecnológica
Celso Suckow da
Fonseca (CEFET/RJ)

Rio de Janeiro

600.000,00

Ciência,
Tecnologia e
Inovação.

Acessibilidade do CEFET Campus
Nova Iguaçu

Centro Federal de
Educação Tecnológica
Celso Suckow da
Fonseca (CEFET/RJ)

Rio de Janeiro

661.000,00

Ciência,
Tecnologia e
Inovação.

Laboratórios de Pesquisa do
CEFET/RJ – Coleta e conservação
de Leite Humano

Centro Federal de
Educação Tecnológica
Celso Suckow da
Fonseca (CEFET/RJ)

Rio de Janeiro

230.000,00

Ciência,
Tecnologia e
Inovação.

Ecossistema de Inovação no Rio de
Janeiro

Fundação COPPETEC

Rio de Janeiro

622.500,00

Educação

Laboratório de Informática IFRJ
Arraial

Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ)

Arraial do Cabo

140.000,00
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Título do Projeto

Instituição
Solicitante

Cidade

Valor
Solicitado - R$

Empreendedorismo

Coworking no IFRJ

Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ)

Niterói

77.000,00

Empreendedorismo

Laboratório de Inovação do Sapê

Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de
Janeiro (IFRJ)

Niterói

417.000,00

Ciência,
Tecnologia e
Inovação

Cromatógrafo para o IFF Campos

Cromatógrafo para o IFF
- Campos

Campos dos
Goytacazes

580.000,00

Ciência,
Tecnologia e
Inovação

Prototipação no CriaLab / PICG

Cromatógrafo para o IFF
- Campos

Campos dos
Goytacazes

150.000,00

Ciência,
Tecnologia e
Inovação

Motor Elétrico Solar

Cromatógrafo para o IFF
- Campos

Campos dos
Goytacazes

60.000,00

Ciência,
Tecnologia e
Inovação

Estrutura TI para o PICG

Cromatógrafo para o IFF
- Campos

Campos dos
Goytacazes

106.000,00

Ciência,
Tecnologia e
Inovação

Estação Solarimétrica

Cromatógrafo para o IFF
- Campos

Campos dos
Goytacazes

236.000,00

Ciência,
Tecnologia e
Inovação

Sala Limpa

Cromatógrafo para o IFF
- Campos

Campos dos
Goytacazes

100.000,00

Empreendedorismo

Espaço Empreendedor Teresópolis

Prefeitura Municipal de
Teresópolis

Teresópolis

250.000,00

Segurança

Centro Integrado de Comando e
Controle de Teresópolis (CICOP)

Prefeitura Municipal de
Teresópolis

Teresópolis

1.500.000,00

Área de
atuação

PAULO GANIME
DEPUTADO FEDERAL

RJ

65

GESTÃO DE RECURSOS

U

m dos pilares da gestão do meu
mandato é a economicidade.
Tenho procurado atuar com responsabilidade na aplicação dos recursos
colocados sob minha responsabilidade. No
início do mandato, renunciei ao apartamento funcional, ao auxílio moradia, ao
auxílio mudança, ao reembolso com despesas de saúde e à aposentadoria especial.

Ao longo do primeiro ano de mandato,
cumpri com o compromisso de economizar, ao menos, 50% dos recursos colocados à minha disposição, atingindo um percentual de 56,4% de economia, ou seja, um
total de R$ 1.380.090,75 economizados
no período de fevereiro a dezembro de
2019. Para melhor compreensão das despesas com o gabinete, detalho abaixo o
comparativo entre gastos e orçamento.

Comparativo 2019 - Fev a Dez (Orçado X Realizado)
ORÇAMENTO MENSAL
DESPESAS

MÉDIA MENSAL DOS GASTOS REALIZADOS

VALOR - R$ VALOR - R$

DETALHAMENTO

Verba de gabinete
(disponibilizado para o pagamento de
salários de até 25 assessores)

111.675,59

59.494,65

Salários dos assessores
(tivemos, no máximo, 8 assessores no período)

INSS Patronal
(estimativa baseada na verba de gabinete)

24.110,76

12.807,21

INSS Patronal
(estimativa baseada no salário dos assessores)

Férias e 13º
(estimativa baseada na verba de gabinete)

12.408,40

6.416,66

Férias e 13º
(estimativa baseada no salário dos assessores)

Auxílio Alimentação
(estimativa baseada na verba de gabinete)

24.557,25

7.143,93

Auxílio Alimentação
(R$ 982,29 por assessor/mês)

1.949,09

Auxílio Saúde
(estimativa baseada no gasto mensal por
assessor informado pela Câmara para até 8
assessores no período)

Auxílio Saúde
(estimativa baseada no gasto mensal por
assessor informado pela Câmara para 25
assessores)

6.700,00

Cota Parlamentar
(valor destinado a custear as despesas gerais
do mandato)

35.759,97

9.260,00

Gastos da Cota Parlamentar
(passagens aéreas, hospedagens, combustível,
divulgação do mandato e material de
escritório)

Auxílio Moradia
(valor destinado a custear as despesas com
moradia do parlamentar)

4.253,00

0,00

Auxílio Moradia utilizado

219.464,97

97.246,00

TOTAL

ECONOMIA MENSAL = R$ 122.393,43

TOTAL

ECONOMIA EM 2019 = R$ 1.380.090,75

(11 meses de economia + 1 auxílio mudança não utilizado)

VALORES ESPORÁDICOS
Auxílio Mudança
(despesa acessória destinada a custear a
mudança e transporte do parlamentar,
respectivamente, ao início e fim do mandato)

33.763,00 (x2)

0,00

Auxílio Mudança utilizado

ECONOMIA TOTAL (prevista até o final do Mandato) =
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EXPECTATIVAS PARA 2020

O

ano de 2019 foi de muitas realizações, aprendizados e desafios.
Vivenciei a combinação do meu
primeiro ano de mandato e primeira legislatura com o primeiro ano do partido
NOVO no Congresso Nacional. Com o
andamento dos trabalhos, pude ter a real
noção da extrema responsabilidade que
me foi confiada e perceber que, assim
como outros eleitos pelo partido, me
tornei uma referência para todos os filiados.
Me sinto honrado e feliz com as conquistas de 2019 e, cada vez mais, no dever de
entregar o melhor mandato possível.
Também estou muito satisfeito com a
atuação da liderança e feliz por ter participado, em conjunto com outros deputados e integrantes do partido, de sua estruturação e de ter atuado, ao longo de 2019,
como vice-líder do NOVO na Câmara dos
Deputados, conduzindo a liderança ao
lado do líder deputado Marcel van Hattem
e do outro vice-líder deputado Tiago
Mitraud. Tenho muita satisfação em ver
que a construção da equipe da liderança
foi feita de forma adequada, tendo sido
fundamental para o ótimo resultado que
a bancada obteve nesse primeiro ano.
O ano de 2020 já começou com muito trabalho logo nas primeiras semanas de
janeiro com a elaboração deste relatório e
a revisão do Planejamento Estratégico
para ajustes nas metas para 2020.
Também em janeiro, nós da bancada do
NOVO na Câmara, estivemos em imersão
em Washington D.C., nos Estados Unidos,
para participarmos de diversos debates,
reuniões, visitas diplomáticas e falarmos
sobre liberalismo, economia e política.
Além disso, já temos prevista uma agenda
legislativa intensa, com a continuação de
algumas comissões especiais, como a

Comissão Especial da Competência Legal
para Investigação, a Comissão Especial
da Prisão em 2ª Instância, a Comissão do
Marco Legal das Startups, e a Comissão
da Reforma Tributária e, também, a previsão de alguns temas importantes para o
país, como a Reforma Administrativa, o
Programa Verde Amarelo, que incentiva a
contratação de pessoas entre 18 e 29 anos
de idade, a PEC paralela da Previdência,
que trata da inclusão de estados e municípios, o novo marco legal para o mercado
de gás natural e a PEC Emergencial, que
altera regras de endividamento dos entes
federativos, as privatizações (CEDAE,
Eletrobrás e Correios), fim do Foro Privilegiado, bioeconomia e a regulação do mercado de planos de saúde.
Continuarei com a defesa intensa das
pautas do NOVO, tais como: a liberdade
econômica; a desburocratização; a redução do custo do Estado; a melhoria da
gestão pública e dos serviços de saúde,
educação e segurança; o fim do financiamento público de campanha; entre outras.
Também atuarei para levar ao Plenário
duas de minhas propostas legislativas: o
PL que criminaliza a adulteração de chassis de reboques e semirreboques e a PEC
que altera critérios de indicação e permanência no cargo de ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Na Comissão Especial do Marco Legal das
Startups, pretendo conduzir diversos
temas que fazem parte das minhas propostas de campanha, como: a utilização
de blockchain, tokens e criptoativos
dentro das cadeias de negócios; implementação do conceito de regime de trabalho inovador; revisão dos regimes de
importação destinados ao desenvolvimento de inovações; entre outras pautas.
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Em relação às ações de fiscalização, pretendo ampliar a atuação da equipe externa e do programa “Juntos”, de forma que
consigamos, ao final de 2020, alcançar, ao
menos, 50% dos municípios do estado do
Rio de Janeiro.
Não podemos nos esquecer que estamos
na Câmara dos Deputados para representar a sociedade e, para isso, manteremos a atuação em nossas redes sociais e o
contato próximo e diário com o cidadão.
Em 2020 teremos as segundas eleições
municipais do NOVO, porém, desta vez,
com participação nos debates eleitorais
televisionados e a oportunidade de apresentar nossas ideias e valores de uma
forma mais ampla. Tenho expectativas
que nosso trabalho durante o ano servirá
de exemplo para a população na hora de

escolherem seus representantes nas Prefeituras e Câmaras Municipais.
Não posso deixar de mencionar um importante desafio que terei nesse ano que é o
exercício da liderança do partido na
Câmara, função que me foi confiada pelos
demais colegas da bancada. Exercerei
essa missão com muita dedicação ao lado
dos deputados Marcel van Hattem e Vinicius Poit, que serão os novos vice-líderes.
Por fim, encerro este relatório reiterando
minha satisfação com as conquistas de
2019 e muito entusiasmado com os desafios para 2020.
Eu e minha equipe começamos o ano
muito dispostos a fazer nosso melhor
para representar o NOVO e o Rio de
Janeiro no Congresso Nacional.

Deputado Federal Paulo Ganime
(NOVO - RJ)
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