UM MANDATO INOVADOR
Leandro Lyra tem 27 anos, é engenheiro eletricista
formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), o cial
da reserva do Exército Brasileiro, mestre em Finanças pelo
Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), mestre e
doutorando em Economia Matemática também pelo IMPA,
estudante de Direito do Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais (IBMEC) com bolsa por ter sido o primeiro
colocado na prova de admissão, vencedor do
XXIV Prêmio Tesouro Nacional e do Prêmio ANBIMA
de Mercado de Capitais, estudou em Harvard,
nos Estados Unidos, e na École Polytechnique,
em Paris, onde foi detentor da Bolsa de
Excelência Eiffel, é medalhista em competições
nacionais e internacionais de matemática, física,
química e astronomia, trabalhou no mercado
nanceiro, em uma multinacional de
consultoria estratégica e hoje é vereador
do município do Rio de Janeiro.

Renunciou:
Auxílio-selo
Auxílio-combustível
“Cortesias” para o Carnaval
“Cortesias” para o Rock in Rio

Atuação no Parlamento
Carioca

Presente em todas as sessões
da Câmara do Rio
Prestações de contas
periódicas aos cidadãos

Economizou mais de

R$ 4,6 MILHÕES
para o Rio

desde o início do
mandato na Câmara
Municipal do Rio
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Tudo tranquilo?
Ao concluirmos essa revista com os
principais marcos, até aqui, do nosso
mandato na Câmara Municipal do Rio
de Janeiro, não poderíamos deixar de
registrar
dois
sentimentos
que
permearam esse trabalho: gratidão e
esperança.
Type something

Gratidão porque nada do que
conseguimos seria possível sem o apoio
e o incentivo de cada pessoa que nos
acompanha e acredita no nosso
trabalho. Mesmo que, muitas vezes,
tenhamos sido um voto isolado e uma
voz solitária na defesa dos ideais em
que acreditamos, nós sempre soubemos
que jamais estivemos sozinhos.

E esperança porque, ao relembrarmos nossas conquistas, renovamos a
convicção de que há caminho para a construção de uma política diferente
da que vemos, hoje, no país. Uma política calcada no espírito público, na
coerência e na transparência. Uma política que se oponha à demagogia,
ao populismo e ao clientelismo. Uma política que olhe para o futuro e
queira tornar o Rio de Janeiro um lugar com mais oportuidades, mais
seguro e mais próspero, um lugar que dê orgulho de se viver.
Não há dúvida de que temos muito trabalho pela frente, mas, juntos, não
há obstáculo que não possa ser removido nem barreira que não possa ser
superada.
Muito obrigado, por tudo, e um forte abraço!

Rio de Janeiro, Janeiro de 2020
Leandro Lyra
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17/11/19

30/06/19

26/05/19

E COMO VOTAMOS?

Cada voto que damos representa a coerência e o compromisso com
os ideais e as pessoas que nos trouxeram ao Parlamento
OU
VOT O!
NÃ
Aumento médio

OU
VOT O!
NÃ

30% 50% COSIP
no IPTU no ITBI
Aumento de

Mais alta

do PAÍS

*Contribuição de Iluminação Pública

OU
VOT O!
NÃ

Obrigatoriedade de

COBRADOR
nos ÔNIBUS

OU
VOT M!
SI

OU
VOT O!
NÃ
Cumprimento da

CONSTITUIÇÃO
na Previdência
Municipal
*Emenda Constitucional 41/2003

Único vereador a votar contra a
obrigatoriedade. Defendeu a
utilização de bilhete eletrônico
como solução para o problema
da dupla função dos motoristas
de ônibus.

OU
VOT O!
NÃ
Aumento de

ISS

dos autônomos

Único vereador a votar contra o

"BNDES

Municipal"
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CONTRA TODOS OS
AUMENTOS DE IMPOSTOS
OU
VOT O!
NÃ

OU
VOT O!
NÃ

Adiantamento dos

ROYALTIES
de petróleo

OU
VOT O!
NÃ

Criação da

"ROUANET"
DO RIO

Cobrança de imposto sobre

PLATAFORMAS
de streaming

OU
VOT O!
NÃ

Limitação da atividade dos APLICATIVOS de

TRANSPORTE

no município do Rio de Janeiro
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FISCALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
Nossas ações para estimular a TRANSPARÊNCIA e o CONTROLE SOCIAL

DIÁRIO OFICIAL FÁCIL
Em nosso gabinete, todos os dias acompanhamos as publicações do Diário O cial
do Município. Esta ação permite que possamos fazer uma scalização atenta às
ações do Poder Executivo. Por isso, criamos uma lista de emails para que os
cidadãos que desejam, assim como nós, serem agentes scalizadores, possam
acompanhar de perto os rumos que a cidade do Rio de Janeiro irá seguir. Para
utilizar a ferramenta, basta cadastrar seu e-mail e escolher quais seções do Diário
pretende acompanhar. Cadastre-se no link: https://goo.gl/eYzb8S

RAIO-X DO ORÇAMENTO
A plataforma RAIO-X DO ORÇAMENTO,
que torna mais fácil ao cidadão o
acompanhamento das contas do município.
Na plataforma, estão disponíveis dados das
secretarias
da
Prefeitura,
Câmara
Municipal, empresas públicas e demais
órgãos municipais.

RSAFO
O Relatório Simpli cado de Acompanhamento
Financeiro-Orçamentário (RSAFO) é uma
publicação mensal do gabinete, desenvolvida
através de metodologia própria, que busca
consolidar as principais informações acerca
da saúde nanceira do Rio de Janeiro e de sua
execução orçamentária. O objetivo é fornecer
informações a todos que buscam acompanhar
ou analisar a situação scal do município.
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WORKSHOPS SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO

Criamos um evento no formato de workshop para os cidadãos na Câmara
Municipal com o objetivo de dar um treinamento para uso do RAIO-X DO
ORÇAMENTO, debater o orçamento público, seus conceitos e aplicação.

Type something

Type something

Escola Parque, Rio de Janeiro

Type something

Secretaria Municipal de Segurança de Campinas

PROJETOS PELA TRANSPARÊNCIA
POLÍTICA DE
TRANSPARÊNCIA NA
COBRANÇA DE IPTU

CÓDIGO DE
TRANSPARÊNCIA
DO MUNICÍPIO

Estabelece como regra geral a publicidade e a
divulgação, independentemente de solicitação, de
informações de interesse público

O projeto prevê que os cidadãos tenham acesso a
informações como o valor da arrecadação total no
seu bairro, a fórmula de cálculo de seu IPTU e etc.

Projeto de Lei Nº 966/2018

PUBLICIDADE
DAS AUDITORIAS
DA CGM E DO TCM
Prevê que as informações
acerca das auditorias sejam
disponibilizadas em sítio
eletrônico

Projeto de Lei Nº 1.188/2019

Projeto de Lei Nº 1.187/2019

TRANSPARÊNCIA
NAS OBRAS
Prevê que as informações das
obras concluídas e suspensas
sejam publicizadas em sítio
eletrônico para os cidadãos
cariocas
Projeto de Lei Nº 1.190/2019

TRANSPARÊNCIA NA
SAÚDE MUNICIPAL
Estabelece critérios para
registro e publicização dos
dados referentes aos recursos
públicos repassados para OSs

Emendas Nº 17 e Nº 18 ao PL 1.226/2019
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SEGURANÇA É PRIORIDADE
Conheça as iniciativas do mandato pela melhoria da segurança no Rio

NA PAUTA: ARMAMENTO DA GUARDA
O vereador Leandro Lyra é co-autor do Projeto de Emenda
à Lei orgânica 23/2018 que altera a redação do inciso VII
do art. 30 da Lei Orgânica Municipal e acrescenta o § § 2o
e 3o, renumerando o atual parágrafo único a fim de
possibilitar o armamento dos guardas municipais.

ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
Além de acompanhar a atuação coordenada dos órgãos de segurança pública que
atuam na cidade, o vereador Leandro Lyra integrou a Comissão de Acompanhamento
da Intervenção Federal.

Type something

Comissão de Acompanhamento da Intervenção Federal

Type something

Escola Parque, Rio de Janeiro

Type something

Centro de Operações da Prefeitura do Rio

Type something

Secretaria Municipal de Segurança de Campinas

Made with

FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE
Acompanhamento do emprego dos recursos públicos nas unidades de saúde municipais

Type something

Hospital Municipal Lourenço Jorge

Type something

Centro de Distribuição de Medicamentos

Type something

Hospital Municipal Albert Schweitzer

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

Type something

Hospital Municipal Rocha Faria

Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda

Além da fiscalização in loco nas unidades de saúde municipais, a atuação do
mandato na área da saúde também compreendeu o acompanhamento de
chamamento públicos de contratos de gestão bem como o intercâmbio de
boas práticas com outros municípios brasileiros.

Type something

Chamamento público do contrato de gestão
do Hospital Mariska Ribeiro

Secretaria Municipal de Saúde de Campinas
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EQUILÍBRIO DA PREVIDÊNCIA
Conheça as iniciativas do mandato pelo equilíbrio nanceiro-orçamentário

PROJEÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
O vereador Leandro Lyra desenvolveu
estudos calcados na base de dados do
Type something
PREVI-RIO, obtida por intermédio dos
Requerimentos de Informações Nº
63/2017 e Nº 163/2017, na avaliação
atuarial de 2015 da Caixa Econômica
Federal e nas informações do Tribunal
de Contas do Município acerca das
aposentadorias fora das regras
constitucionais.
Ademais, aprofundou-se na elaboração de projeções previdenciárias para o
Município do Rio de Janeiro agraciadas com o XXIV Prêmio Tesouro Nacional
(2019).

Type something

Type something

O mandato manteve participação ativa e frequente em reuniões e debates acerca da
Previdência Municipal. Na Frente Parlamentar pela Nova Previdência estabelecemos
uma relevante atuação pelo combate às notícias falsas e pela disseminação da
importância da busca pelo equilíbrio da Previdência.
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INIMIGO DOS IMPOSTOS

Conheça as iniciativas do mandato contra os aumentos de impostos

RESPEITO AO PAGADOR DE IMPOSTOS
FATOR DE
TETO DO

IPTU

Para impedir o aumento de
arrecadação do IPTU, mas
possibilitar a modernização
da legislação do IPTU

Emenda Nº 76 ao PL Nº 268/2017

MENOS DINHEIRO
NO LEGISLATIVO
MAIS RECURSOS PARA
AS NECESSIDADES DA
POPULAÇÃO

REVOGAÇÃO
de 24 LEIS TRIBUTÁRIAS
*Leis 6.247/2017, 6.286/17,
6.287/17, 6.288/17

FIM DO
GATILHO
DE AUMENTO
AUTOMÁTICO
do orçamento da
Câmara Municipal

Emenda Nº 2837 ao PLOA 2020

O projeto reduz o valor repassado ao
Legislativo quando há
queda na
arrecadação, fazendo com que o corte de
gastos seja feito também pela Câmara.
Com as regras atuais, não há qualquer
redução do repasse feito ao Legislativo.
Projeto de Lei Complementar Nº 71/2018
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MANDATO EM NÚMEROS
ZERO
FALTAS

*em sessões ordinárias

153 122

DISCURSOS

EVENTOS

QUATRO
DEBATES
PÚBLICOS

29 25 44 61

PROJETOS
DE LEI

EMENDAS

INDICAÇÕES

REQUERIMENTOS

NAS MÍDIAS SOCIAIS

12.4K 24.7K 7.1K
SEGUIDORES
SEGUIDORES

CURTIDAS

+890 +300
tweets
posts

+395

publicações

1.1K

INSCRITOS

+90
vídeos
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DESBUROCRATIZAÇÃO
Nossas iniciativas para aumentar a e ciência do ambiente de negócios do Rio

A ATUAÇÃO NA FRENTE PARLAMENTAR
A Frente Parlamentar pela Desburocratização foi criada com o intuito de discutir e
propor medidas que reduzam a complexidade da legislação do Município, bem como
aproximar os diversos atores do ambiente de negócios carioca e o legislativo
municipal, estimulando o intercâmbio de ideias e experiências.

Type something

Type something

Type something

Type something

PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS
REVOGAÇÃO DA
PROIBIÇÃO DE
CANUDOS
PLÁSTICOS
Projeto de Lei Nº 1.153/2019

PACOTE
ANTICRISE

Cria gatilho automático de redução
de imposto, reduz juros abusivos,
melhora gestão e previsibilidade
do uxo de caixa dos negócios

DECLARAÇÃO
MUNICIPAL DE
DIREITOS DE
LIBERDADE
ECONÔMICA

Projetos de Lei Nº 1.457/19,
Nº 1.546/19, Nº 1.547/19 E Nº 1548/19

Projeto de Lei Nº 1.457/2019
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UM OLHAR PARA O FUTURO
Conheça nossa atuação para estimular tecnologia e inovação na cidade

NA COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Como presidente da comissão de Ciência e Tecnologia, o vereador
Leandro Lyra participou de debates e eventos relevantes, se tornando
um aliado da inovação no legislativo municipal. Autor do projeto que
reduz para dois por cento a alíquota de ISS dos serviços de informática,
o vereador defende o uso da tecnologia como facilitador na gestão pública;
começando no próprio mandato, com o desenvolvimento de ferramentas de
automatização das rotinas diárias, posteriormente disponibilizadas à população
para estimular o controle social.

Type something

Type something

O vereador também visitou projetos e instituições de fora do Rio que ganharam
destaque nacional nos últimos anos. Mais especificamente, em dois municípios
brasileiros que tem sido reconhecidos pelos avanços na execução de iniciativas que
estimulam a inovação no setor público e privado: Recife e Florianópolis.

Type something

Porto Digital, Recife, PE

ACATE, Florianópolis, SC
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DESTINAÇÃO DE ECONOMIAS
Devolução de recursos para investimentos em EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA

2019

R$ 1.640.000,00
Mais UM MILHÃO de reais
para a expansão
do programa
PRÓ-EDUCAÇÃO

Mais 640 MIL reais para a
SAÚDE PREVENTIVA e
emergência social
no Município
Emenda Nº 2850 ao PLOA 2020

Emenda Nº 2841 ao PLOA 2020

2018

2017

R$ 1.594.000,00 R$ 1.429.000,00
Destinados aos Hospitais
Municipais Lourenço Jorge,
Miguel Couto, Salgado Filho,
Souza Aguiar e Menino Jesus

500 MIL reais para implantar o
sistema de Planejamento e
Coordenação da Operação nos
hospitais da rede pública do Rio
500 MIL reais para reforçar os
repasses destinados às creches
conveniadas da Prefeitura
429 MIL reais para expandir a rede de
videopatrulhamento do Centro de
Controle Operacional

Emendas nº 3469, nº 3470, nº 3471,
nº 3472, nº 6254 ao PLOA 2019

Emendas nº 5.161, 5.162, 5.163 e 5.164 ao PLOA 2018
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AMIGO DO SABER
Conheça as iniciativas do mandato para a melhoria da educação

Na primeira infância,
cada ano que uma
criança perde sem a
devida educação,
repercute durante
toda sua vida.

PROJETOS PARA A EDUCAÇÃO CARIOCA
OLIMPÍADAS
CIENTÍFICAS
CARIOCAS (OCCs)
visam premiar desempenhos de
excelência de escolas e alunos,
bem como despertar apreço pela
ciência nos estudantes
Projeto de Lei Nº 1261/2019

CRECHES
CONVENIADAS
NO PRÓ-EDUCAÇÃO

UTILIZAÇÃO
DA CAPACIDADE
OCIOSA DA REDE
PRIVADA DE ENSINO
Emenda Nº 151 ao PL 1.709/2016

para possibilitar o aumento dos investimentos
na primeira infância
Projeto de Lei Nº 812/2018

APERFEIÇOAMENTO
DO PROGRAMA
DE APOIO A ALUNOS
que concluíram o ensino
fundamental na rede
municipal de ensino
Projeto de Lei Nº 553/2017

SISTEMA DE CONTROLE
DE FREQUÊNCIAS

para acompanhamento em tempo
hábil das faltas dos alunos e acionamento
dos responsáveis e dos órgãos competentes
Emenda Nº 153 ao Projeto de Lei Nº 1709/2016
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POR DENTRO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

Fiscalização e acompanhamento da rede municipal de ensino além de
intercâmbios de boas práticas com secretarias de educação de outros municípios
tais como Campinas, Recife e Florianópolis.
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Type something

Secretaria Municipal de Educação, Campinas, SP

Escola Municipal Ayrton Senna, Bangu, Rio de Janeiro

PALESTRAS NAS ESCOLAS

Conversas com estudantes para desmistificar o funcionamento das casas
legislativas e aproximá-los desde cedo da política institucional.

Type something

Type something

CEC - Barra, Rio de Janeiro

Colégio Alfa, Duque de Caxias, RJ

Type something

Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro

DEBATES NAS ESCOLAS

Participação em debates acerca de temas politicamente relevantes para o
município do Rio de Janeiro e para o Brasil.

Type something

Escola Parque, Rio de Janeiro

Type something

CAp UFRJ, Rio de Janeiro
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