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Prefácio
APÓS A PREVIDÊNCIA,

SEGUIMOS FIRMES NO SEGUNDO SEMESTRE

urante os primeiros seis meses, dentre 
as diversas pastas que atuamos para 
melhorar a situação econômica e social 

do Brasil, eu e toda a bancada do NOVO deixa-
mos evidente que aprovar a Reforma da Previ-
dência era o objetivo principal antes do recesso 
parlamentar. E alcançamos esse objetivo com 
sucesso! Com a votação aprovada inicialmente 
e bem encaminhada para as etapas seguintes, 
agora precisamos direcionar nossos esforços 
para outras pautas importantes que já esta-
vam sendo estudadas e preparadas por mim e 
toda minha equipe.

A palavra-chave para alavancar o crescimento 
do Brasil é infraestrutura. Não existe investi-
mento e geração de empregos sem a melhora 
técnica e estrutural do país. Cobrar e fiscalizar 
do governo a execução de obras paradas que 
facilitam ao país a chegada de novos investi-
mentos é um dos fatores que mais destaco, por 
exemplo, na Comissão de Viação e Transportes 
da qual faço parte.

No contexto social, reforço a necessidade de se 
estudar e votar favorável ao pacote anticrime 
proposto pelo ministro Sérgio Moro. Abordar a 

D

corrupção, o crime organizado e os 
crimes violentos dentro dos parâmetros 
estabelecidos pelo projeto de lei, que deve 
ir a votação no segundo 
semestre deste ano, é 
essencial para restabelecer 
a confiança da população 
no poder público e assim 
caminharmos juntos para 
uma governabilidade mais 
unida e que traga resulta-
dos práticos. 

Também destaco minha 

dente da Frente Parlamentar em Combate e 
Prevenção ao Suicídio e Automutilação. Um 
mal silencioso que nos permeia, e que dentre 
alguns projetos da Frente, vamos realizar o 
Simpósio Nacional de Combate e Prevenção ao 
Suicídio e Automutilação.

E não podemos deixar de citar uma das pautas 
mais relevantes, sempre debatida e levantada 
pelo partido NOVO, que é tão importante 
quanto a Reforma da Previdência: a Reforma 
Tributária! O Brasil é refém de uma carga 
tributária altíssima, que atinge principalmente 
o setor dos pequenos e médios empresários e 
socialmente pesa muito mais para os mais 
pobres. Os últimos números divulgados pela 
OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) apontam o 
Brasil como o país de maior carga tributária na 
América do Sul - 32,2% do PIB. O número em 
questão poderia ser justo, se não fosse a 
disparidade social vigente e o uso errado do 
dinheiro - até então, não se vê na prática os 
efeitos disso.

Ainda há muito trabalho a ser feito em 
2019. Nossa equipe segue confiante para 

que o Brasil deixe, o quanto antes, de 
sentir os efeitos de uma crise econô-

mica prolongada por 
tantos governos pernicio-

sos que vieram antes e 
possa fornecer àqueles 
que buscam crescer as 
condições ideais para 

isso, uma ideia de ganho 
mútuo: crescimento pessoal e 
econômico, valorização do 
nosso país como potência eco-
nômica e qualidade de vida 
para todos.

03

atuação como Presi-



Mandato em números 

100%

PRESENÇA
EM PLENÁRIO

17
DISCURSOS

EM PLENÁRIO

145
PRESENÇA

EM COMISSÕES

54
DISCURSOS

EM COMISSÕES

312
VISITAS RECEBIDAS EM

NOSSO GABINETE

52 8
PROPOSTAS  LEGISLATIVAS

MINHA
AUTORIA RELATADAS
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Cidades visitadas

CIDADES VISITADAS

1. Belo Horizonte

2. Uberlândia

3. Juiz de Fora

4. Betim 

5. Ribeirão das Neves

6. Contagem 

7. Montes Claros

8. Sete Lagoas

9. Arcos

10. Capitólio

PRÓXIMAS VISITAS

- Araxá

- Sul de Minas

- Divinópolis

- Norte de Minas

19. Sabará

20. Formiga

21. Muriaé

22. Ipatinga

23. Timóteo 

24. Coronel Fabriciano 

25. Governador Valadares
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11. Nova Lima

12. Brumadinho

13. Caeté

14. Vespasiano

15. Pará de Minas

16. Igarapé

17. Camanducaia

18. Pedro Leopoldo
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Inspirar para transformar

Tive a honra e o privilégio de orar 
pela vida, família e equipe do 
presidente Jair Bolsonaro pedin-

do a Deus que lhe dê fé, coragem, sabe-
doria e força para liderar o nosso país 
rumo aos propósitos de Deus! Os líderes 
precisam estar firmes e focados em 
construir pontes para fortalecer o diálo-
go democrático em nosso país.
 
Neste semestre, o governo teve vitórias 
significativas como a reforma da previ-
dência, autorização para privatizar sub-

T sidiárias estatais, Medida provisória 
contra as fraudes no INSS. Neste segun-
do semestre, os desafios continuam e 
temos que chamar a responsabilidade 
para cada um de nós para aprovar as 
mudanças que o Brasil precisa. 

O equilíbrio entre os poderes e a colabo-
ração mútua por uma agenda de estado, 
são pactos necessários para as melho-
rias e mudanças necessárias para o 
Brasil. Nesse sentido, estou empenhado 
e firme no propósito de inspirar pessoas 
e transformar o Brasil.
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Combater e prevenir

egundo o Ministério da Saúde, a 
cada 46 minutos, um brasileiro 
tira a própria vida. Pensando na 

relevância do debate acerca do tema, 
instalamos na Câmara dos Deputados, 
a Frente Parlamentar em Combate e 

S

Prevenção ao Suicídio e Automutilação 
(FPSA). 

Nesta Frente estarei junto a colegas 
representando as 5 regiões do Brasil. 
Estaremos focados em reflexões, deba-
tes e, claro, políticas públicas voltadas à 
juventude e às famílias que encontrem 
desafios emocionais a serem enfrenta-
dos. Sigo focando em áreas que serão 
pilares do nosso mandato: empregabili-
dade, sociabilidade e fortalecimento da 
família.

Uma grande honra presidir a FPSA, ao 
lado de parlamentares que tanto tem a 
contribuir para o sucesso desta propos-
ta. Temos a missão de conscientizar as 
pessoas de que a identificação dos sinais 
de ansiedade e depressão podem, sim, 
salvar vidas. Sem barreiras e sem pre-
conceitos, vamos construir o país da 
esperança!



Segurança Pública
esse primeiro semestre constan-
temente tivemos reuniões e 
agendas no Ministério da Justi-

ça e seus expoentes. Em honrosas vezes, 
tivemos com o Ministro Sérgio Moro 
para discutir acerca da segurança públi-
ca em nosso país e dar o nosso apoio e 
contribuição ao pacote anticrime. No 
Anuário Brasileiro de Segurança pública 
de 2018, feito pelo IPEA (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada) e pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
a publicação destaca 63.895 Mortes Vio-
lentas Intencionais em 2017 atingindo 
taxa de 30,8 mortes para cada 100 mil 
habitantes. São números preocupantes 
que precisam ser diminuídos! A lógica da 
impunidade não pode perpetuar-se em 
nosso país.

N
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Previdência
provamos em 1º e 2° turno a 
Nova Previdência! Foi um pro-
cesso tenso para governo, afinal, 

a economia com a reforma da Previdên-
cia estava em jogo. Ministros e líderes 
governistas disseram que os destaques 
que foram aprovados têm um impacto 
na economia da reforma de cerca de R$ 
100 bilhões, ou seja, a reforma previa 
uma economia inicial de R$ 1 trilhão e 
passa a ter então a economia de R$ 900 
bilhões. Com a responsabilidade e a 
seriedade necessária, eu e meus colegas 
de bancada do Partido Novo votamos a 
favor do Brasil e pelo povo brasileiro! Os 
destaques que mantiveram privilégios e 
favoreceram categorias especificas 
fomos todos contra! Agora é lutar para 
aprovação no Senado e garantir um 
futuro próspero para nossas gerações! 
Juntos por um novo Brasil!

A



 mobilidade urbana é um dos 
principais desafios para o 
desenvolvimento das maiores A
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Liberdade ao cidadão 

regiões metropolitanas brasileiras, por 
isso há a necessidade urgente de repen-
sar o investimento em transporte alter-
nativo. Só assim será possível recuperar 
a capacidade de mobilidade nas grandes 
cidades.
 
Faço parte das principais comissões res-
ponsáveis por repensar a infraestrutura 
no país. Na Comissão Externa de Obras 
Públicas, vamos fiscalizar e buscar solu-
ções para as obras paralisadas e que 
irão contribuir para o desenvolvimento 
econômico nacional; na Comissão Espe-
cial de Parceria Público Privadas, vamos 
focar em tornar o ambiente mais seguro, 
eficiente e atraente para o investidor, 
trazendo assim mais benefícios para a 
sociedade com uma gestão mais inteli-
gente; na Comissão de Viação e Trans-
porte, estamos atuando para que os 
principais projetos, que irão trazer bene-
fícios para a sociedade e fomentar a 
economia, prosperem.

Enquanto isso, é necessário buscar 
novos meios, focando em um desafoga-
mento das vias e uma redução de 
poluentes.
 
Pensando nisso, Poit e eu protocolamos 
um Projeto de Lei para regulamentar e 
garantir a preservação da livre iniciativa, 
expressa e reconhecida pela Constitui-
ção Federal, e também para proteger o 
direito ao uso de patinetes do arbítrio 
dos municípios e dos estados. A regula-
mentação proposta, com mínimas 
exigências, se justifica pelo patinete 

elétrico ser destinado para cobertura de 
pequenas distâncias, primeira/última 
milha complementar ao serviço de trans-
porte público e estar em harmonia com o 
já previsto na Resolução no 465 de 27 de 
novembro de 2013 do Conselho Nacional 
de Trânsito.
 
Uma regulamentação excessiva e distin-
tamente feita por cada município, pode 
tornar inviáveis os investimentos nesta 
solução de transporte. Para tanto, se faz 
necessário que, na ausência de regula-
mentação, os usuários assumam a res-
ponsabilidade de sua liberdade no uso 
deste serviço, buscando uma sociedade 
consciente da relação causa e consequên-
cia de suas ações no trânsito.



stive com meus amigos Deputados 
Federais Felipe Rigoni e Vinicius 
Poit num bate-papo muito bacana 

com os Jovens do programa "Sonhos Possí-
veis" da Fundação FHC. Otimismo, cons-
trução de pontes e dialogo foram valores 
muito falados e que, certamente, nós com-
pactuamos. A juventude brasileira tem voz 
e precisa ser ouvida! Nesses 6 meses, foca-
mos em desenvolver a atuação também 
focado no jovem, por isso, requeri a criação 
da subcomissão que irá debater emprega-
bilidade jovem. Nosso objetivo é formular 
um pacote de medidas legislativas que irão 
facilitar a inserção do jovem no mercado de 
trabalho. A subcomissão ocorrerá no 
âmbito da CTASP – Comissão de Trabalho 
Administração e Serviço Público.
 

E Sou também Secretário Adjunto da Secre-
taria da Juventude da Câmara dos Deputa-
dos. Este departamento da Câmara ganhou 
neste semestre um espaço físico, onde 
muitos projetos serão realizados. A repre-
sentatividade jovem além de símbolos, se 
faz com ações. Precisamos discutir a inser-
ção da nossa juventude no mercado de tra-
balho, devemos também fomentar a educa-
ção técnica e profissionalizante para que 
todo potencial que eles carregam, seja con-
vertido em benesses para o país.
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Juventude em foco
stive presente também com a 
Ministra Damares Alves, conver-
sando, conhecendo e incentivando 

o Projeto Mapear. Iniciada em 2003, a pro-
posta tem o objetivo de coibir a exploração 
sexual de crianças e adolescentes (ESCA) 
nas estradas brasileiras. O projeto consiste 
em realizar um mapeamento dos locais 
onde os crimes acontecem e agir em parce-
ria com outros órgãos no combate a esse 
tipo de prática.

Atento a este grave problema, realizamos 
uma audiência pública na câmara dos 
deputados para debater acerca do tema. 
Estiveram presentes membros da socieda-
de civil, Ministério dos Direitos Humanos e 
da Policia Rodoviária Federal.

Nos últimos dois anos, o Mapear identifi-
cou 2.487 pontos vulneráveis à ESCA nas 

E rodovias federais. No total, 5.327 pessoas 
foram atingidas por ações operacionais da 
PRF ao longo de todo o projeto. 

Diálogos para o futuro
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Família em pauta

om objetivo de reforçar o vínculo 
familiar entre caminhoneiros e 
seus familiares, protocolei o Pro-

jeto de Lei 4058/2019, que autoriza mo-
toristas profissionais viajarem acompa-
nhados de cônjuge, companheiro (a) ou 
filhos maiores de idade.

De acordo com a proposta de minha 
autoria, que atualiza a Consolidação das 
Leis do Trabalho, deverão permitir que 
motorista esteja de seus familiares 
durante as pernoites.

Entretanto, o projeto de lei ressalta que 
todas as despesas extras, decorrentes 
deste acompanhamento serão de inteira 
responsabilidade do motorista e de sua 

C companhia, ou seja, isentando a empre-
sa da responsabilidade sobre os custos.

A presença de um ente querido pode, em 
grande medida, beneficiar o profissional 
a partir de diversas perspectivas, tais 
como, maior atenção ao trânsito e a não 
utilização de substâncias para permane-
cer acordado.

Destaco ainda, que as viagens que 
necessitam de um período distante de 
familiares, roubam considerável tempo 
de convivência social, fator que pode 
desencadear a solidão e depressão nos 
motoristas. A proposta aguarda agora o 
Despacho do Presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia.
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Nova Lei de Finanças Públicas

esse primeiro semestre como 
membro da CMO (Comissão 
Mista de Orçamento) composta 

por deputados federais e senadores, 
tivemos muito trabalho e aprendizado. 
Realizam os a audiência pública de meu 
requerimento para debater o Projeto de 
Lei Complementar nº 295/2016, que 
dispõe sobre normas gerais de planeja-
mento, orçamento, fundos, controle e 
avaliação na administração pública, 
conhecido como A Nova Lei de Finanças, 
que proporciona mais celeridade e 
transparência aos recursos públicos e 
como são aplicados. 

N Para o segundo semestre, teremos um 
significativo debate acerca da LDO (Lei 
de diretrizes orçamentárias), a respeito 
do fundo eleitoral, onde o aumento pode 
significar a quantia de 3,7 Bilhões de 
reais do dinheiro do contribuinte. Não 
podemos mais aceitar esse tipo de 
aumento quando metade da população 
não tem acesso á esgoto tratado, por 
exemplo. Vamos lutar para que esse 
aumento imoral não seja aprovado, e 
que possamos refletir e repensar o gasto 
público, focando nas áreas de interesse 
da população. 
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Meu trabalho em Minas Gerais

Mandato Transparente
Betim/MG

Falando sobre a
importância da

Nova Previdência
na Câmara de

Vereadores
Betim/MG

o decorrer do semestre estive 
realizando diferentes atividades 
em diversas cidade de Minas 

Gerais. Através do Mandato Transpa-
rente, prestei contas do meu mandato 
para a população de forma aberta e 
acessível

Também tenho visitado órgãos do Go-
verno do Estado para melhor conhecer o 
trabalho por Minas Gerais, por exemplo, 

N estamos dialogando com a Secretaria 
de Educação sobre a reabertura do Plug 
Minas e com a coordenação do Projeto 
Fica Vivo para que possamos expandi-lo 
em Minas Gerais.

Respeito e diálogo são valores impor-
tantes no meu Mandato, por isso 
também tenho visitado prefeituras e 
câmaras de vereadores para melhor 
atender a população mineira!
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Prestação de Contas
Belo Horizonte/MG

Evento do Facebook
pensado especialmente
para micro e pequenas

empresas
Belo Horizonte/ MG



Prestação de Contas 
Contagem/MG

Encontro de Líderes
Betim/MG

Mandato Transparente 
Capitólio/MG
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Requerimento 52/2019 – Subcomissão para debater acerca da
empregabilidade jovem

Regulamentação do Uso dos Patinetes PL 3242/2019 – Aumentar
as opções de mobilidade urbana do cidadão

Incentivo a empregabilidade jovem PRC 61/2019 – Possibilitar
contratação de estagiários nos gabinetes, contudo, respeitando o limite da
verba parlamentar

PL 4058/2019 - Fortalecer os laços familiares dos caminhoneiros,
permitindo que esposas e filhos maiores possam acompanhá-los em viagens

Atividade Legislativa
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COMISSÕES EM QUE ATUO:

PRINCIPAIS AUTORIAS/RELATORIAS:

REFORMA TRIBUTÁRIA
(COMISSÃO INSTALADA)

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS +
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

SANEAMENTO BÁSICO

COMISSÃO EXTERNA
DE OBRAS PÚBLICAS 

DESTAQUES PARA
O 2° SEMESTRE:

Comissão Mista de Orçamento
Comissão Externa de Obras Públicas Inacabadas
Comissão de Viação e Transportes
Subcomissão de Obras Públicas Inacabadas
Secretaria de Juventude
Comissão de Parceria Público Privadas
Comissão do Código Brasileiro de Energia Elétrica
Comissão do Fundo de Participação dos Municípios
CPI do Rompimento da Barragem de Brumadinho
Comissão Externa do Desastre de Brumadinho
Comissão do Novo Código de Mineração

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
Comissão de Minas e Energia
Comissão de Política de Mobilidade Urbana

TITULAR

SUPLENTE
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DE AUXÍLIO MUDANÇA
INTEGRALMENTE DOADO PARA A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

                       

  Economias de mandato

Auxílio-moradia

Apartamento funcional

Programa de assistência à saúde

Aposentadoria especial

Renúncias
24.178,18R$

ECONOMIA PREVISTA

1 MILHÃO
POR ANOR$

8 ASSESSORES
DE 25 DISPONÍVEIS

EQUIPE  REDUZIDA

71 Mil
40%

47%

52%
54%53%

48%

79 Mil 79 Mil 77 Mil 69 Mil 60 Mil

150 Mil

100 Mil

50 Mil

0 Mil

55%

50%

45%

40%
FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

Total gasto Não utilizado % do total utilizado

Análise dos Gastos X Total Disponível
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  Conheça nossa equipe

BRASILIA 

Larissa Dias - Chefe de Gabinete
larissa.dias@camara.leg.br

Emilia Guimarães - Assessora Orçamentária 
emilia.guimaraes@camara.leg.br

Vitor Barros - Assessor Legiaslativo
vitor.barros@camara.leg.br

Flávia Raíssa - Assessora Legislativa
flavia.roure@camara.leg.br 

Gabriel Lepletier - Assessor de Comunicação
gabriel.lepletier@camara.leg.br 

MINAS GERAIS
Aguinaldo - Assessor Político
(31) 99743-3137

João Henrique - Assessor Político
(31) 97348-5441

Lucas Israel - Assessor Político
(31) 99314-0201

Fale conosco
(31) 99396-1830
WHATSAPP @LUCASVGONZALEZ

Acompanhe o mandato
nas redes sociais



@LUCASVGONZALEZ

Inspirar pessoas e
     transformar o Brasil


