Prestação de

contas 2020
"Prestar contas e mostrar resultados
são importantes para permitir que
a sociedade conheça o trabalho
parlamentar e se aproxime da
política. A transparência é uma
característica básica, que deveria ser
adotada plenamente em
qualquer mandato. Nesse sentido,
apresento o relatório de resultados
do meu mandato no ano de 2020,
um ano de muitos desafios,
combate à pandemia e, claro,
muito trabalho por um
Brasil melhor. Boa leitura!"

Paulo Ganime

Deputado Federal

Destaques
Combate à Pandemia
Fiscalização de contratos e denúncias
de irregularidades em hospitais do Rio.

Chega de Corrupção!
Pacote apresentado por Ganime
em 2020 aprimora o combate.

Liberdade e Inovação
Aprovação da Lei do Gás e do Marco
Legal das Startups na Câmara.

Ecossistema de Inovação
Colíder do projeto que vai transformar
o RJ no “Vale do Silício” da Energia e
da Sustentabilidade - MIT REAP.

Mandato Econômico
Quase R$ 3 milhões economizados de
fevereiro de 2019 a dezembro de 2020.

Pandemia
Em março de 2020 foi decretado estado de calamidade pública no Brasil em
decorrência da pandemia de Covid-19. Com a necessidade de distanciamento social,
os brasileiros tiveram que reinventar sua forma de trabalho e convívio, bem como
focar no enfrentamento à pandemia.
O mandato participou ativamente desse combate, seja informando a população, viabilizando doações e também cobrando autoridades. Dentre as ações realizadas podemos destacar:

Chamamento de voluntários

Os voluntários para o enfrentamento à pandemia nos ajudaram com contatos, divulgação de ações e, hoje, alguns se tornaram voluntários do mandato.

Condições de trabalho na linha de frente

As queixas desses profissionais serviram de base para fiscalização de falta de EPIs,
insumos e equipamentos em diversas unidades de atendimento de saúde, bem como
embasaram as cobranças às secretarias de saúde.

Ideias de enfrentamento

Entre as ideias recebidas, uma que se destacou foi a procura por doadores de EPIs
para a área de saúde. O Time Ganime conseguiu, por meio desta iniciativa, viabilizar
a entrega de mais de 1000 escudos faciais a profissionais da saúde. Outras ideias
foram tratadas em projetos de lei assinados por Ganime.

Leis sancionadas contra a Covid-19
Telemedicina
Projeto da deputada
Adriana Ventura (NOVO/
SP) e coautoria do deputado Paulo Ganime que autoriza o uso da Telemedicina
no Brasil.

Orçamento de Guerra

Auxílio Emergencial

PEC que permite um regime
Auxílio emergencial no valor
orçamentário extraordide R$ 600 para famílias
nário durante o período de
impactadas
pela crise do
calamidade em decorrência
Coronavírus.
da pandemia de Covid-19.

Dobro da pena para crimes de corrupção
O projeto de lei 1485/2020 de autoria da deputada Adriana Ventura (NOVO/SP), coautoria do deputado Paulo Ganime e de mais
de 30 parlamentares, foi aprovado com
421 votos favoráveis. A proposta duplica as
penas para crimes de corrupção cometidos
durante o período de calamidade pública.

Fiscalizações
Hospitais
Para fiscalizar as ações de enfrentamento à pandemia, Ganime iniciou
um ciclo de visitas a hospitais da rede pública e a hospitais de campanha no
estado do Rio de Janeiro.

À esquerda, deputados Paulo Ganime e Alexandre Freitas em fiscalização no hospital de campanha do Maracanã. À direita, visita de Ganime e equipe ao Centro Hospitalar Covid-19, da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

Denúncias
A dispensa de licitações para compras públicas durante o período de calamidade aumentou a necessidade de fiscalização dos contratos emergenciais. Junto
com o gabinete do deputado estadual Alexandre Freitas (NOVO/RJ), Paulo Ganime
e sua equipe auditaram dezenas de contratos no estado do Rio de Janeiro.
Por meio dessas auditorias, foram identificadas irregularidades e encaminhadas denúncias aos órgãos competentes, como CGU (Controladoria Geral da União),
TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) e MP-RJ (Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro). Confira as denúncias realizadas.
Contratação de empresas por diferentes
secretarias para construção de dois hospitais no mesmo local.
Compra de diversos medicamentos com
flagrante sobrepreço e indícios de superfaturamento.
Fiscalização e denúncias de falta de
EPIs em unidades de saúde realizadas
diretamente às secretarias municipais
e estadual.

Denúncias de contratos emergenciais
do Into e da Fiocruz.
Desvio de função de funcionários da
prefeitura caracterizando crime de
responsabilidade (Guardiões do Crivella).

Liderança

NOVO na Câmara

Durante o ano de 2020, Paulo Ganime atuou como líder do partido NOVO na Câmara ao lado dos vice-líderes Vinicius Poit (SP)
e Marcel van Hattem (RS). O parlamentar acumulou uma série de
atribuições importantes, como a participação no colégio de líderes,
a orientação da bancada em votações no plenário, a articulação política e a unificação do discurso do partido NOVO.
A liderança de Ganime coincidiu com um dos cenários mais conturbados e desafiadores do Brasil: o combate ao coronavírus. Paulo
trabalhou arduamente para levar informações e uma atuação de
qualidade aos brasileiros e, de modo especial, aos cidadãos fluminenses. Seja na defesa de proposições emergenciais no plenário ou
mesmo disseminando conhecimentos de utilidade pública por meio
de seus canais de comunicação, em lives, vídeos, podcasts e publicações nas redes sociais.

Atuação legislativa em conjunto com a Bancada

23

requerimentos
de informação
ao Executivo

25

emendas a
projetos de lei
ou medidas
provisórias

30

proposições
legislativas

Liderança

Destaques do ano
Orientação em Plenário:
Avanço de pautas importantes como o Marco legal das
Startups, Lei do Gás, Marco Legal do Saneamento. Destaque
para a aprovação do PL 1485/2020, que dobra as penas para
crimes de corrupção cometidos durante o estado de
calamidade pública.
Enfrentamento à Pandemia:
Aprovação do Orçamento de Guerra, do Auxílio Emergencial
e do Auxílio a Estados e Municípios, entre outras leis para
amenizar os efeitos da crise provocada pela Covid-19.
Combate aos abusos do Supremo Tribunal Federal:
Entre as ações realizadas, destaca-se a entrada como Amicus Curiae
no inconstitucional inquérito das fake news e o abaixo-assinado
contra a indicação de Kassio Nunes ao Supremo, indicação contra
os interesses do País.
Ouça o episódio do podcast
Conversa com Ganime com a
participação da bancada
do NOVO na Câmara

Compromissos do novo presidente
da Câmara
Liderados pelo deputado Paulo Ganime
e cientes do peso da responsabilidade
que carrega o presidente da Câmara
Federal, a bancada do NOVO assinou
manifesto cobrando compromissos que
o eleito a presidente da Casa deve assumir.
Acesse o manifesto e veja os deputados
que assinaram: bit.ly/2Mroi89

Saiba mais:

www.novonacamara.com.br

Atuação

legislativa
100%
de presença
em sessões

Ao todo foram realizadas
140 sessões deliberativas,
sendo 104 remotas, em decorrência da pandemia de
Covid-19. Ganime participou
presencialmente de todas.

166

propostas
apresentadas

30

projetos de lei
protocolados

Saiba mais: bit.ly/GanimeNaCamara

Aprovações de destaque
Lei do gás

Abertura do mercado de gás natural
no Brasil.

Marco Legal
das Startups

Apresenta medidas de estímulo à
criação de Startups e estabelece incentivos aos investimentos por meio
do aprimoramento do ambiente de
negócios no país.

Marco Legal do
Saneamento

Universaliza e qualifica a prestação
dos serviços no setor.

BR do Mar

Amplia o transporte marítimo de
cabotagem pela costa brasileira para
reduzir a dependência do transporte
rodoviário no país.

Aguardando
apreciação final
pela Câmara

Aprovado no
Congresso
Nacional

Sancionado
(aguarda apreciação de vetos)

Aprovado na
Câmara

Chega de

corrupção!
Ganime apresenta pacote de
medidas para aprimorar o combate
Em 2020, o deputado federal Paulo Ganime protocolou um pacote de
projetos para aprimorar o combate à corrupção. As medidas foram apresentadas em um evento da FECC (Frente Ética Contra a Corrupção), presidida
pela deputada Adriana Ventura (NOVO-SP).
As nove propostas apresentadas são baseadas nas 70 Medidas Contra
a Corrupção, um pacote elaborado pelo movimento Unidos Contra a Corrupção, que congrega mais de 300 instituições relacionadas ao tema, como a
Transparência Internacional e a Transparência do Brasil.
Os projetos englobam diversos temas, como a ampliação do conceito
de agente público e do rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de
dinheiro, responsabilização de pessoas jurídicas por corrupção privada, entre
outros. Todos estão protocolados he aguardam despacho do presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para começarem a tramitar.
O lançamento do pacote contra a corrupção repercutiu nos maiores
veículos do país. Veja as principais reportagens sobre o lançamento:

Jornal Nacional

Jornal Hoje

Globo News

Conheça os projetos:
bit.ly/ProjetosContraCorrupcao

PL 4476/2020

Lei do Gás
Tramitação:
24/09/2013

O projeto institui um novo marco
legal para o setor com o objetivo
de baratear o custo do gás natural, ampliar investimentos e abrir
o mercado para novos players.
O deputado Paulo Ganime atua
nessa pauta desde a tramitação
na Comissão de Minas e Energia.
O avanço do projeto é uma grande
conquista do mandato.

Apresentação
do Projeto

07/10/2013
Recebido pela Comissão
de Minas e Energia (CME)

05/07/2019
Relator designado,
Silas Câmara

02/10/2019
Articulação com o relator para
retirada de pontos ruins do texto

23/10/2019
Projeto aprovado
na CME

05/11/2019
Ganime protocola Requerimento de
Urgência para votação em plenário

29/07/2020
Requerimento
de Urgência aprovado

01/09/2020
Aprovada na Câmara (texto
original da CME)

10/12/2020
Aprovada no Senado
com modificações

2021
Apreciação pela Câmara novamente
e sanção presidencial

MIT REAP

Ecossistema de Inovação,
Energia e Sustentabilidade
O Rio de Janeiro foi uma das oito regiões selecionadas pelo
Massachussets Institute of Technology (MIT) para participar de um
programa que pretende transformar o estado em referência em inovação, energia e sustentabilidade por meio da união de atores da região e da implementação da metodologia do programa MIT REAP.
O REAP ajuda a desenvolver ecossistemas locais de inovação
e empreendedorismo por meio de diagnóstico de ações baseadas
nas características de cada região. O projeto é uma iniciativa da Coppe/UFRJ, instituição que representa o braço acadêmico no projeto,
em conjunto com Furnas, Petrobras, representando as corporações
do setor, o deputado federal Paulo Ganime, representando o setor
governamental e a MSW Capital, representando o braço investidor.
"Coliderar um projeto para transformar
o estado em uma espécie de “Vale do Silício
da Energia” e ser selecionado pelo MIT para
um programa de aceleração é de fato uma
vitória. Mais do que isso, é um meio para ajudar o estado a se reerguer e a construir bases
para aproveitar o potencial e a vocação no
setor de energia", afirma Paulo Ganime.

Acesse o site para saber
mais sobre a iniciativa:

https://reap.mittechreview.com.br/

Ou entre
pelo QR code!

Edital de
emendas
O Edital de Emendas do deputado Paulo Ganime visa selecionar projetos para destinação de emendas parlamentares ao estado do Rio
de Janeiro. Por meio do edital, Ganime inclui a população no processo,
tornando a escolha menos política e mais técnica e transparente. Em
2020, o deputado estadual Alexandre Freitas atuou junto com o Time
Ganime desde a divulgação até as escolhas dos projetos.

R$ 16 mi
destinados a projetos
para melhorar o RJ

285
propostas
recebidas

30

propostas
aprovadas
Entre os projetos aprovados,
8 são da área da Saúde, 16
da área de Educação e
6 em áreas variadas.
Conheça os projetos aprovados:
bit.ly/EmendasDoGanime2020-2021

Economia

do mandato
2020
Disponível

R$ 2.633.579,63

%
1
,
62conomia
de e 2020
em

Utilizado

R$ 997.264,33

Economizado

R$ 1.636.315,29

Total do mandato

R$ 2.998.397,55

Economizados de fevereiro de
2019 a dezembro de 2020

É possível fazer mais com menos!

Comunicação
A comunicação tem um papel fundamental na política. Ser
transparente e manter o cidadão informado das ações do mandato
é obrigação de cada político. Além disso, a Comunicação é peça chave para a visão do mandato do deputado Paulo Ganime "ser uma
engrenagem para termos um país mais próspero e seguro, políticos
melhores e uma sociedade mais engajada".
Por meio dos canais de comunicação do Ganime são divulgados
os posicionamentos, os resultados das votações, as decisões e as
realizações do mandato.

Redes Sociais

36.600
curtidas na página

56.800
seguidores

60.000
seguidores

2.700
inscritos no canal

8.790
conexões

2.420
inscritos nos canais de

divulgação no Whatsapp
e no Telegram

Site

128 matérias publicadas

www.pauloganime.com.br

2020

Lançamentos

Para ampliar a variedade de conteúdos produzidos e alcançar
mais pessoas em diferentes plataformas, Paulo Ganime e sua equipe lançaram dois novos programas em 2020: o politicafé, no Youtube, e o podcast Conversa com Ganime, disponível nas principais
plataformas de áudio. É no politicafé que, de forma informativa e
descontraída, o parlamentar explica os principais temas da política
brasileira, além de dar detalhes sobre o funcionamento da Câmara
dos Deputados.
O podcast, por outro lado, traz um papo sobre liberalismo, política e propósito com convidados das mais variadas áreas. Ambos os
programas são semanais, o politicafé é lançado toda segunda-feira
e o podcast às sextas.

9.587

reproduções

31

episódios

256
comentários

1.976 7.032
ouvintes

reproduções

45

episódios

no Youtube

Premiações

1º Lugar no ranking
do Rio de Janeiro
5º Colocado no
ranking geral

21º melhor
parlamentar
do Brasil

Departamento
Intersindical de Assessoria
Parlamentar

Eleito um dos
100 cabeças
do Congresso

Gabinete

integrado
O deputado federal Paulo Ganime e o deputado estadual Alexandre
Freitas e suas equipes compartilham o gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) onde trocam experiências, economizam recursos públicos e atendem mais eficientemente
às demandas das esferas estadual e federal.

Revoga RJ
Programa comandado pelo Time Ganime e Freitas que tem como objetivo
revogar leis que sejam burocráticas,
inúteis e sem sentido.
Conhece alguma lei que precisa ser
revogada? Faça a indicação no link:
https://www.revogarj.com.br/

Fiscaliza RJ
Iniciativa criada para que a população possa fazer denúncias de abusos, má prestação de serviços, desvio
de verbas e qualquer irregularidade na esfera estadual, municipal ou
federal.
.
Para registrar sua denúncia,
acesse o site:
https://fiscalizarj.com.br/

O Juntos é uma iniciativa dos deputados Paulo Ganime e Alexandre Freitas para dar poder ao cidadão comum que deseja sair da indignação para a
ação, ajudando tanto a resolver problemas dos municípios e regiões do Rio,
quanto a ampliar as ações dos gabinetes em todo o estado do Rio de Janeiro.
O mandato conta com o apoio de voluntários em todo o estado, os chamados Representantes do Juntos (RJ), que realizam uma série de atividades
para fiscalizar e melhorar o funcionamento das cidades, bem como aproximar o trabalho legislativo dos cidadãos e também das soluções. A rede conta
com 30 representantes em 28 municípios, e a meta para 2021 é aumentar o
alcance e ter voluntários em todos os municípios e regiões do Rio de Janeiro.
Nas eleições muncipais de 2020, os parlamentares divulgaram o Edital
Juntos por um Rio Novo, a fim de apoiar candidatos liberais nos municípios
onde o NOVO não lançou candidaturas. O processo selecionou 9 candidatos a
vereador alinhados com os nossos valores. A Luciara Amil, candidata de Bom
Jesus do Itabapoana, foi eleita e hoje é a presidente da Câmara de Vereadores.

30 representantes
28 municípios
341 ações

Faça parte você também,
vamos Juntos por um Rio Novo!
Entre em contato pelo
whatsapp: 21 99148-1014

Próximos

passos

O ano de 2020 foi muito difícil, tivemos perdas em vários sentidos. Vidas, familiares,
amigos, empregos, renda e oportunidades que se foram. Desde já concedo meus sinceros
sentimentos a todos que perderam entes queridos. A bancada do NOVO e eu reagimos.
Cobramos respostas do executivo durante todo o ano em relação ao atendimento às pessoas, nos posicionamos sobre a necessidade da viabilização das vacinas e denunciamos
casos de corrupção e má gestão na saúde. Aprovamos no Congresso Nacional projetos
para ajudar os mais afetados, com medidas para o combate na linha de frente e para
garantia de renda. Na Câmara dos Deputados, aprovamos matérias importantes para
aprimorar setores e destravar a economia, como a BR do Mar, o Marco Legal das Startups e a Nova Lei do Gás.
Aproveito para agradecer a todos que trabalharam comigo e com a bancada do NOVO
neste ano. Todas as equipes, liderança, gabinetes, voluntários, associações e instituições
que também trabalharam para defender as pautas para o Brasil e demais colegas deputados, que, mesmo em outros partidos, também ajudaram a aprovar matérias importantes.
Deixo também uma mensagem de esperança para os eleitores e para a população em
geral, especialmente para todos do Rio de Janeiro, estado que tanto amo. Que venha
2021! Trabalharemos ainda mais para aprovarmos as reformas estruturantes (tributária,
administrativa e política) e buscarmos a prosperidade e a segurança que o Brasil e o Rio
de Janeiro tanto precisam.
Intensificaremos o combate à corrupção, lutando pela aprovação da PEC da prisão em
2ª Instância e da extinção do Foro Privilegiado, bem como pela aprovação do pacote de
medidas que apresentei para aprimorar o combate à corrupção. Também retornaremos
com pautas que ficaram paradas devido à pandemia, como a conclusão das comissões
especiais sobre o Ciclo Completo de Polícia e a revisão do Código Penal.
Neste ano, mergulharemos ainda mais no estado do Rio de Janeiro: visitarei os 92 municípios e atuarei fortemente para identificar os problemas das regiões e direcionar soluções.
Sem esquecer das grandes pautas de nosso estado, atuarei para a sua recuperação econômica e fiscal e para que o leilão da concessão da CEDAE (Companhia
Estadual de Águas e Esgoto do RJ) avance, permitindo que a maioria
das cidades do estado possam ter saneamento básico de qualidade.
Trabalharemos ainda mais para combater a pandemia. Continuaremos monitorando, fiscalizando o executivo, cobrando respostas e
ajudando ao máximo no combate. Manteremos o foco em um Brasil
melhor, com mais oportunidades, mais trabalho e crescimento. Temos que retomar nossa economia e batalhar por uma realidade melhor.
Aos eleitores, uma mensagem simples: Cobrem e fiscalizem todos os
políticos, afinal, trabalhamos para vocês. Vamos juntos superar
essa crise!
Paulo Ganime
Deputado Federal

Momentos

marcantes

@pauloganime

/paulogganime

https://t.me/pauloganime

(21) 99148-1014

e-mail
dep.pauloganime@camara.leg.br

