
Durante o mês de outubro, as discussões sobre a Lei Orçamentária Anual se 

intensificaram ao iniciar o período de pauta do projeto na Comissão de Finanças. O meu foco, 

portanto, foi a análise das finanças do estado - que, inclusive, rendeu um e-book com tudo que 

você precisa saber sobre o tema!

Com este estudo, eu e minha equipe estivemos municiados desde então de toda a 

informação necessária para rebater o argumento de que só o aumento da tributação salvaria o 

RS. Não… O que salvará nosso estado é responsabilidade fiscal, redução de gastos e respeito ao 

cidadão que paga impostos!

E falando em respeito aos teus impostos… Confira a seguir a Prestação de Contas de 

Outubro, que conta com todos os gastos e principais ações do mandato no último mês!

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO 2020



Valor da cota R$ 16.690,00

Telefone Fixo R$ 2,56

Devolvido aos cofres da ALRS R$ 16.687,44

Valor disponível Valor utilizado Valor economizado

R$ 80.656,82 R$ 39.391,32 R$ 41.265,50

Diárias Equipe Diárias Deputado

Disponível Utilizado Disponível Utilizado

R$ 12.431,57 R$ 0,00 R$ 11.669,32 R$ 0,00

A transparência e o 

respeito ao dinheiro público 

sempre estiveram entre 

minhas principais propostas 

- antes mesmo de ser eleito.

Por isso, desde o 

princípio me comprometi a 

utilizar apenas metade dos 

recursos disponíveis para o 

mandato.

Como você pode ver 

ao lado, não apenas tenho 

cumprido essa meta como 

dobrei a meta - como diria 

uma certa presidenta.

E assim cheguei a 

mais de R$1,3 milhão 

economizados em menos 

de 2 anos… Usando cerca de 

20% da verba de gabinete, 

nunca utilizando diárias e 

contratando uma equipe 

enxuta e eficiente.

Inclusive, em meses 

como este que passou, com 

o gabinete em 

funcionamento parcial 

devido a pandemia… A única 

verba consumida foi R$2,50 

de tarifa telefônica. Achou 

caro?

 Verba de Gabinete 

 Folha de pagamento

Diárias

R$ 82.053,83 
economizados no 
mês de outubro

R$ 1.384.199,44
ECONOMIZADOS NO MANDATO



Projeto Tema Data do 
Protocolo Andamento Atual

RCE 4/2019

Requer a criação de uma “Comissão Especial para revisão legal, no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo primordial 
de analisar, identificar e revogar eventuais normas defasadas e 
propor avanços do arcabouço legislativo estadual".

01/02/2019 APROVADO EM 
PLENÁRIO

RDI 27/2019

Requer a constituição de uma Subcomissão Mista junto à Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e a Comissão 
de Segurança e Serviços Públicos com o objetivo de debater sobre 
a regulamentação para liberalização do consumo de bebidas 
alcoólicas no ambiente interno dos estádios de futebol.

21/03/2019 CONCLUÍDA

RDI 28/2019

Requer a constituição de uma Subcomissão Mista junto à Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e a Comissão 
de Segurança e Serviços Públicos com o objetivo de debater sobre 
a regulamentação para liberalização do consumo de bebidas 
alcoólicas no ambiente interno dos estádios de futebol.

21/03/2019 CONCLUÍDA

PL 151/2019
Dispõe sobre o patrocínio de eventos pelos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Tribunal de Contas.

21/03/2019
AGUARDANDO 
PARECER NA 

CCJ

PL 152/2019
Dispõe sobre anúncios publicitários pelos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Tribunal de Contas.

21/03/2019
AGUARDANDO 
PARECER NA 

CCJ

PL 153/2019

Estabelece normas e procedimentos gerais para construção e 
manutenção de estabelecimentos penais e prestação de serviços, 
sob a forma de contratação de Parceria Público-Privada, e dá outras 
providências.

21/03/2019
AGUARDANDO 
PARECER NA 

CCJ

PL 293/2019

Altera a Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, que institui o 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação e dá outras providências.

13/06/2019
AGUARDANDO 
PARECER NA 

CCJ

PL 129/2020
Introduz modificações na Lei n.º 8.821, de 27 de janeiro de 1989, 
que institui o Imposto sobre a Transmissão, “Causa Mortis” e 
Doação, de quaisquer bens ou direitos.

08/06/2020 PROTOCOLADO

PL 112/2020
Institui a Política Estadual de Transparência nas Ações de Combate 
ao Coronavírus. 05/06/2020

AGUARDANDO 
PARECER NA 

CCJ

RDI 22/2020

Requerem, nos termos do artigo 74, § 1º, do Regimento Interno 
desta Casa, a criação de Subcomissão Mista junto à Comissão de 
Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle e à Comissão de 
Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo com o 
objetivo de debater sobre a reforma tributária estadual.

03/03/2020 DCP

RDI 21/2020

Requerem, nos termos do artigo 74, § 1º, do Regimento Interno 
desta Casa, a criação de Subcomissão Mista junto à Comissão 
Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e à 
Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle com 
o objetivo de debater sobre a reforma tributária estadual.

03/03/2020 CFPFC

Meus projetos em andamento

http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/RCE/NroProposicao/4/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/RDI/NroProposicao/27/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/RDI/NroProposicao/28/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/151/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/152/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/153/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao/tabid/325/SiglaTipo/PL/NroProposicao/293/AnoProposicao/2019/Origem/Px/Default.aspx
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_129_2020_12062020095946_int.pdf
http://proweb.procergs.com.br/visualiza_integra_texto.asp?SiglaTipo=PL&NroProposicao=112&AnoProposicao=2020
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao.aspx?SiglaTipo=RDI&NroProposicao=22&AnoProposicao=2020&Origem=Dx
http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao.aspx?SiglaTipo=RDI&NroProposicao=22&AnoProposicao=2020&Origem=Dx


Projeto Matéria Voto Resultado

PL 
204/2020

Autoriza o Poder Executivo a antecipar os repasses de recursos 
vinculados ao Programa Passe Livre Estudantil, de que trata a Lei nº 
14.307, de 25 de setembro de 2013, que institui o Programa Passe Livre 
Estudantil e cria o Fundo Estadual do Passe Livre Estudantil, para as 
concessionárias do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano 
Coletivo de Passageiros no modo sobre pneus.

NÃO Aprovado

PL 
100/2020

Reconhece a atividade religiosa como essencial para a população em 
tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes 
naturais.

SIM Aprovado

PL 
404/2019

Institui, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a Política de 
Educação Digital nas Escolas – Cidadania Digital, e dá outras 
providências.

SIM Aprovado

PL 
102/2020

Dispõe sobre a Divulgação dos dados ao combate à Pandemia do Novo 
Coronavírus (COVID-19). SIM Aprovado

PL 
434/2019

Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande do Sul 
a Romaria de Nossa Senhora de Fátima, no Município de Rio Grande. SIM Aprovado

PL 
439/2019

Dispõe sobre o ingresso e permanência de Cães de Terapia e 
Assistência, utilizados em Intervenções Assistidas com Animais, em 
locais públicos e privados e dá outras providências

ABSTENÇÃO Aprovado

PL 
437/2019

Declara o Município de Veranópolis “Terra da Longevidade”, e dá outras 
providências. SIM Aprovado

PL 
159/2020

Dispõe sobre a Cachaça Artesanal Gaúcha, estabelece requisitos e 
limites para a sua produção e comercialização, define diretrizes para o 
registro e a fiscalização do produtor e cria o Selo da Cachaça Artesanal 
Gaúcha e o Selo de Revenda da Cachaça Artesanal Gaúcha.

SIM Aprovado

PR 
23/2019

Institui o Prêmio ”SELO VERDE EM TRANSPORTE” a ser conferido pela 
Assembleia Legislativa e dá outras providências. NÃO Aprovado

PL 
3/2018

Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande do Sul 
a Festa Nacional do Abacaxi, realizado no Município de Terra de Areia. SIM Aprovado

PL 
130/2018

Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado do Rio 
Grande do Sul o “Terno de Reis”. SIM Aprovado

PL 
37/2019

Dispõe sobre o impedimento de manutenção das atividades das 
empresas que façam uso do trabalho infantil. NÃO Rejeitado

Minhas votações em outubro

Projeto de minha autoria que amplia a 
transparência sobre os dados e gastos 
públicos relacionados à pandemia foi 
APROVADO!

http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_204_2020_07102020154454_int.pdf?07/10/2020%2015:44:54
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_204_2020_07102020154454_int.pdf?07/10/2020%2015:44:54
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_100_2020_07102020154526_int.pdf?07/10/2020%2015:45:26
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_100_2020_07102020154526_int.pdf?07/10/2020%2015:45:26
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_404_2019_07102020154607_int.pdf?07/10/2020%2015:46:08
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_404_2019_07102020154607_int.pdf?07/10/2020%2015:46:08
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_102_2020_14102020143531_int.pdf?14/10/2020%2014:35:32
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_102_2020_14102020143531_int.pdf?14/10/2020%2014:35:32
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_434_2019_14102020150537_int.pdf?14/10/2020%2015:05:37
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_434_2019_14102020150537_int.pdf?14/10/2020%2015:05:37
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_439_2019_14102020151149_int.pdf?14/10/2020%2015:11:50
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_439_2019_14102020151149_int.pdf?14/10/2020%2015:11:50
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_437_2019_14102020153044_int.pdf?14/10/2020%2015:30:44
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_437_2019_14102020153044_int.pdf?14/10/2020%2015:30:44
http://proweb.procergs.com.br/visualiza_integra_texto.asp?SiglaTipo=PL&NroProposicao=159&AnoProposicao=2020
http://proweb.procergs.com.br/visualiza_integra_texto.asp?SiglaTipo=PL&NroProposicao=159&AnoProposicao=2020
http://proweb.procergs.com.br/temp/PR_23_2019_14102020170505_int.pdf?14/10/2020%2017:05:05
http://proweb.procergs.com.br/temp/PR_23_2019_14102020170505_int.pdf?14/10/2020%2017:05:05
http://proweb.procergs.com.br/visualiza_integra_texto.asp?SiglaTipo=PL&NroProposicao=3&AnoProposicao=2018
http://proweb.procergs.com.br/visualiza_integra_texto.asp?SiglaTipo=PL&NroProposicao=3&AnoProposicao=2018
http://proweb.procergs.com.br/visualiza_integra_texto.asp?SiglaTipo=PL&NroProposicao=130&AnoProposicao=2018
http://proweb.procergs.com.br/visualiza_integra_texto.asp?SiglaTipo=PL&NroProposicao=130&AnoProposicao=2018
http://www2.al.rs.gov.br/dal/Sess%c3%a3oPlen%c3%a1ria/DetalheVotacao/tabid/5627/idProjeto/30235/Default.aspx
http://www2.al.rs.gov.br/dal/Sess%c3%a3oPlen%c3%a1ria/DetalheVotacao/tabid/5627/idProjeto/30235/Default.aspx


A democracia brasileira nos custou caro. 

Sabemos das dificuldades que tivemos para 

restabelecer uma nova ordem política e 

representativa em nosso país. Só que, infelizmente, 

nosso desenho institucional firmado para a escolha 

de nossos representantes gerou péssimos incentivos 

políticos e levou nosso sistema eleitoral para um 

esgotamento representativo e, sabemos, custoso. O 

resultado? Uma miríade de partidos políticos pouco 

representativos que só existem às custas dos 

pagadores de impostos a quem, justamente, 

deveriam representar. Um ciclo vicioso perverso e 

caro ao bolso da população brasileira.

Este tema se cristaliza, obviamente, nos 

períodos eleitorais. A enxurrada de santinhos, 

adesivos e propagandas que pululam pelas ruas 

apenas evidencia o quão cara é a nossa “festa da 

democracia” e, sinceramente, deveria nos fazer 

repensar o atual modelo público de financiamento 

dos partidos e da política no Brasil.

Primeiramente, pelo custo financeiro que isso 

gera ao país. Para termos uma ideia, de 2010 para cá 

nós já gastamos mais de R$ 8 bilhões entre o Fundo 

Partidário e o Fundo Eleitoral (este último criado 

especialmente para o financiamento das campanhas 

políticas que estamos vendo agora). Esse valor, 

pasmem!, é maior do que o orçamento inteiro de 

Santa Maria (R$ 7,8 bilhões) para o mesmo período. 

Podemos dizer que o nosso sistema 

político-partidário custa para a população o mesmo 

que uma cidade de porte médio custa. Isso faz 

sentido para ti?

Além disso, temos que considerar os péssimos 

incentivos que tanto dinheiro público gera em nossa 

democracia e nos seus representantes. Nesse 

contexto, formar um partido político, em sua imensa 

maioria, virou negócio nesse país. Quanto mais eleitos 

possuem, mais recursos públicos recebe-se e maior é 

o incentivo para que não prestem contas à população 

quanto a sua atuação política e partidária. A guerra ao 

voto vira um “vale-tudo” eleitoral e por isso vemos 

muitos candidatos, mas nenhum espírito público ou 

uma ideologia identificada. Formam-se, assim, 

instituições políticas alijadas do escrutínio público, 

que esfacelam a democracia e que, obviamente, não 

representam ninguém.

Foi nesse contexto que o partido NOVO 

surgiu. Remodelando o sistema de financiamento 

partidário e de suas campanhas. Cortando privilégios 

e colocando-se ao crivo dos seus filiados e do restante 

da população. Ao fazer isso, geramos um 

engajamento orgânico ao projeto e, assim, 

melhoramos a governança e os incentivos em um 

meio tão desacreditado como a política brasileira.

Por isso, ao meu ver, não tem o menor 

cabimento gastarmos o orçamento de uma Santa 

Maria inteira para mantermos a estrutura e as 

campanhas de 33 partidos em todas as esferas 

políticas desses país. Ao menos, o eleitor sabe que, 

dessa lista, um partido não lhe custa nada e, ainda por 

cima, é o único que está efetivamente lutando contra 

os altos impostos, a burocracia escorchante e a 

corrupção endêmica que tomou conta da política 

nacional. Você pode contar comigo (e com o NOVO) 

para ser a voz de esperança para um Brasil mais livre, 

próspero e desenvolvido. Esse é o nosso objetivo: 

pautar a política sempre com muito respeito ao teu 

dinheiro e a tua liberdade

Eleições e o financiamento 
com dinheiro público

 OPINIÃO..



512.770

48.760
impressões

seguidores

264.500

7.626
impressões

seguidores

25,2 horas

5.155
assistidas no canal

impressões

13.297
seguidores

DESEMPENHO NAS 
REDES SOCIAIS



Vídeo em destaque

Clique aqui e veja a facilidade com a 
qual prefeitos gaúchos defendem o 
aumento de impostos

Tweet em destaque
O tweet, na verdade, é 

uma thread sobre um tema 

que deu o que falar! Foi 

quando o Governo Federal 

sugeriu PPP’s para melhorias 

no SUS, e a imprensa 

noticiou como privatização. É 

importante saber a 

diferença!

Se você clicar no 

tweet ao lado, pode verificar 

toda a minha linha de 

argumentação sobre o tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=_-fLf6GgHAA
https://www.youtube.com/watch?v=_-fLf6GgHAA
https://www.youtube.com/watch?v=_-fLf6GgHAA
https://www.youtube.com/watch?v=_-fLf6GgHAA
https://www.youtube.com/watch?v=_-fLf6GgHAA
https://www.youtube.com/watch?v=_-fLf6GgHAA


Aparições na imprensa tradicional

Em outubro tive 
meu trabalho 
sobre as finanças 
do estado 
reconhecido pela 
imprensa local! 

Além disso,  meu 
trabalho  em prol 
da transparência 
também foi 
reconhecido pela 
ALRS, ao aprovar 
um projeto de 
minha autoria!



(55) 99154-4718

Quer ficar atualizado sobre minhas 
ações no legislativo gaúcho? Chame 
agora no whatsapp!

9,92
A média da avaliação do 

mandato em 2020 é de

Um bom mandato parlamentar 
é aquele que representa o anseio 
dos seus eleitores. Por isso, todos os 
meses, enviamos a nossa prestação 
de contas junto com um link para 
que tu possas avaliar o mandato, 
enviar sugestões, dar feedback e 
inclusive nos dar uma nota.

A nossa avaliação mede o 
desempenho do mandato com 
notas de 0 até 10. Felizmente, até o 
mês de setembro, a nossa nota é 
9,92.

Para nós, é extremamente 
importante que você clique no 
botão ao lado e deixe a sua 
avaliação!

Clique aqui e avalie o meu mandato


