
PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO 2020

Há um ditado popular que diz que político é igual feijão: Só funciona na pressão!

E não há nada melhor para descrever o mês de novembro do que esta palavra. Pressão, 

pressão e mais pressão. Nosso foco principal durante o último mês foi reunir o máximo de 

informações, dados e apoiadores na expectativa de barrar o novo projeto de aumento de 

impostos enviado pelo Governo Leite. 

Eu me elegi com uma promessa: Lutar contra qualquer aumento de impostos. E assim 

estou fazendo. 

Mas esta não foi a única coisa que prometi: Também garanti  aos meus eleitores o 

máximo de transparência em minhas ações! Esta prestação de contas é uma das formas de 

cumpri-la!

Confira abaixo todos os meus gastos, votações, dados e atividades principais 

do mês de novembro de 2020.



v

Valor da Cota R$ 16.690,00

Telefone Fixo R$ 0,44

Material de Escritório R$ 11,03

Passagens Aéreas R$ 2420,38

Devolvido aos Cofres da ALRS R$ 14.258,15

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

 Verba de Gabinete 

 Folha de pagamento

Diárias

R$  79.624,54  
economizados no 
mês de novembro

R$  1.463.823,98 
ECONOMIZADOS NO MANDATO



Projeto Tema Data do 
Protocolo Andamento Atual

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
AGUARDANDO 
PARECER NA 

CCJ

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

PL 281/2020

Introduz modificações na Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, 
que instituiu o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

04/12/2020 PROTOCOLADO

Meus projetos em andamento

Projeto Matéria Voto Resultado

PLC 
224/2020

Autoriza os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública 
Direta e Indireta de qualquer dos Poderes do Estado, bem como o 
Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado e a 
Defensoria Pública do Estado, a realizar o desconto na remuneração, 
proventos e pensões de seus membros ou servidores, ativos ou 
inativos, do valor referente ao auxílio emergencial recebido em 
desconformidade com a Lei Federal nº 13.982, de 2 de abril de 2020.

SIM Aprovado

PL 225/2020
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no Orçamento 
do Estado. NÃO Aprovado

PR 10/2020

Altera a Resolução n.º 3.207, de 21 de maio de 2020, que 
restabelece o processo legislativo regimental na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras 
providências.

SIM

Minhas votações em novembro

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=PL&NroProposicao=281&AnoProposicao=2020&Origem=Dx
http://proweb.procergs.com.br/temp/PLC_224_2020_20112020154402_int.pdf?20/11/2020%2015:44:03
http://proweb.procergs.com.br/temp/PLC_224_2020_20112020154402_int.pdf?20/11/2020%2015:44:03
http://proweb.procergs.com.br/temp/PL_225_2020_20112020154432_int.pdf?20/11/2020%2015:44:33
http://proweb.procergs.com.br/temp/PR_10_2020_20112020154459_int.pdf?20/11/2020%2015:45:00


O psicólogo Abraham Maslow, famoso por ter 

criado a pirâmide das necessidades humanas 

comumente utilizada pela Teoria Administrativa, 

afirmava que “para quem só tem um martelo, tudo 

se parece com um prego”. Relembro-o porque, 

mesmo com todas as alternativas apontadas pela 

Bancada do Partido NOVO, o governador Eduardo 

Leite ainda insiste em usar seu martelo e chamar a 

população gaúcha a pagar pela ineficiência do seu e 

dos demais governos que passaram pelo Palácio 

Piratini.

Dessa vez, o presente de final de ano do 

governador vem através da manutenção da 

majoração das alíquotas de ICMS vigentes desde 

2016. A “inovadora proposta” da vez prorroga para 

2021 a alíquota modal de 17% para 18% e mantém as 

alíquotas para as telecomunicações, a energia 

elétrica e os combustíveis elevadas dos 25% para os 

30% até o final de 2024. Além disso, o governo segue 

propondo o aumento no IPVA para os automóveis 

com até 30 anos e, portanto, segue considerando 

razoável taxar os veículos de uma parcela da 

população claramente necessitada e que já está 

sendo punida pela majoração do ICMS (que atinge, 

sabidamente, os mais pobres).

A grande verdade é que o problema do atual 

governo segue inerente a sua concepção, ou seja, 

pela noção de que o governo é um fim em si mesmo 

e os gaúchos é que estão a servi-lo. O aumento de 

impostos deveria ser a última das alternativas 

apresentadas pelo Palácio Piratini. Antes, deveríamos 

enfrentar o debate do duodécimo e convidar o 

Judiciário

Judiciário, o Legislativo, o TCE, o MP-RS e a Defensoria 

a enfrentar a crise junto com toda a população. 

Concomitantemente, encarar o desafio de aprofundar 

o ajuste fiscal pelo lado da despesa com a proposição, 

por exemplo, da reforma da previdência dos militares 

e de um teto de gastos ao governo do estado.

Além disso, ainda podemos acelerar as 

privatizações da Sulgás, CRM e do Grupo CEEE e, 

assim, auxiliar o caixa do governo com a venda desses 

ativos e com a volta do pagamento do ICMS que hoje 

a CEEE, indevidamente, se apropria. Em síntese, há 

ainda muito a cortar e a reestruturar na 

administração pública e no caixa do estado antes de 

chamar a população a pagar a conta (de novo).

Por isso, reitero, o principal erro do Governo 

Eduardo Leite deriva justamente dos elementos 

norteadores que compõem a sua atuação. Ou ainda, 

da falsa noção de que o governo possui, por si só, 

capacidade de gerar desenvolvimento a despeito da 

forte crise que afeta o setor privado, principalmente 

após o impacto da pandemia do coronavírus.

O setor privado é o elo propulsor de um 

estado sustentável e que se presta ao atendimento 

dos serviços mais básicos. Toda a vez que 

aumentamos impostos, o governo cresce e o setor 

produtivo sofre. Esse foi o caminho que levou países 

inteiros à miséria e ao subdesenvolvimento. Se o atual 

governo deseja realmente relegar “novas façanhas” ao 

RS precisa reorientar a sua atuação, mudar os rumos 

e tirar o peso das costas daqueles que podem, 

efetivamente, gerar desenvolvimento, emprego e 

renda. O caminho é evidente e o governador, em 

campanha, já nos mostrou: precisamos reduzir as 

despesas, para baixar os impostos e aumentar nossa 

competitividade. Basta ouvir suas próprias palavras, 

governador. A população gaúcha agradece e o nosso 

bolso também. 

O presente de final de ano 
do Governo Eduardo Leite

 OPINIÃO..



645.324

48.811
impressões

seguidores

300.500

7.791
impressões

seguidores

27,4 horas

6.614
assistidas no canal

impressões

13.584
seguidores

DESEMPENHO NAS 
REDES SOCIAIS



Aparições na imprensa tradicional



Vídeo em destaque

Clique aqui e veja as ofertas da “Black 
Fraude Eduardo Leite” no novo tarifaço 
“parte 2” proposto pelo Governador

Tweet em destaque Em 2020, os partidos do 

país inteiro receberam R$2 

bilhões de Fundão Eleitoral 

para financiar suas 

campanhas políticas.

O Novo é o único 

partido que abre mão de 

qualquer centavo de 

dinheiro público. A Bancada 

Federal propôs a destinação 

do Fundão para o combate à 

pandemia, mas a proposta 

foi rejeitada com veemência 

por partidos que dizem 

defender os pobres. 

Incoerência.

https://www.youtube.com/watch?v=adDC0qmZXgU
https://www.facebook.com/119699912078446/videos/222628405891725
https://www.youtube.com/watch?v=adDC0qmZXgU
https://twitter.com/GiuseppeRiesgo/status/1324775956146434050
https://twitter.com/GiuseppeRiesgo/status/1324775956146434050


(55) 99154-4718

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

 10
A média da avaliação do 

mandato em outubro foi:

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. Nossos eleitores 
avaliaram o mês de outubro e a 
deram NOTA DEZ para o nosso 
trabalho!

     É extremamente importante que 
você clique no botão ao lado e deixe 
a sua avaliação!

Clique aqui e avalie o 
mês de novembro

https://forms.gle/cXdYegFNeGnkXC3u5
https://forms.gle/cXdYegFNeGnkXC3u5

