DESPERTAR DA
RENOVAÇÃO
Conheça o trabalho do vereador do NOVO na
Câmara Municipal do Rio de Janeiro

LEANDRO LYRA
Tem 25 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 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 Partido NOVO no Rio de Janeiro.

Atuação no Parlamento
Carioca

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

Economizou mais de

R$ 2 MILHÕES
para o Rio

Em cortes de
assessores (redução
de vinte para seis)
e privilégios

PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS
Conheça as principais propostas apresentadas pelo Vereador Leandro Lyra
APROVADO!

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

APRESENTADO

EM TRAMITAÇÃO

Destinação das

INCENTIVO

ECONOMIAS

da Câmara Municipal
para Saúde, Educação ou
Segurança

à utilização de
BILHETE ELETRÔNICO
no transporte coletivo

*Projeto de Lei 474/2017 e PDL 54/2017

*Substitutivo Nº 2 ao PL 1298-A/2007

EM TRAMITAÇÃO

MENOS DINHEIRO
NO LEGISLATIVO
MAIS SERVIÇOS PARA
A POPULAÇÃO

Autor do projeto que 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 071/2018

APROVADO!

R$ 1 MILHÃO

de economias do mandato destinado a

Emenda ao Plano Municipal de Educação

Sistema de Acompanhamento
de Frequência para as Escolas
*Emenda Nº 153 ao PL 1709/2016

Creches Conveniadas

Centros Cirúrgicos

através de emendas ao Orçamento de 2018
*Emendas 5.161 e 5.162 ao PL 440/2017

INICIATIVAS DO MANDATO

Construímos ferramentas para estimular a Transparência e o Controle Social

DIÁRIO OFICIAL FÁCIL
Em nosso gabinete, todos os dias acompanhamos as publicações do Diário Oﬁcial do Município. Esta ação
permite que possamos fazer uma ﬁscalização atenta às ações do Poder Executivo. Por isso, criamos uma
lista de emails para que os cidadãos que desejam, assim como nós, serem agentes ﬁscalizadores, 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. A partir daí, todos os dias no
início da manhã você receberá no seu e-mail as informações requisitadas. Cadastre-se no link:
https://goo.gl/eYzb8S

RAIO-X DO ORÇAMENTO
Desenvolvemos no gabinete, como resultado do
trabalho de ﬁscalização do orçamento do Rio, 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 Simpliﬁcado 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 ﬁnanceira do
Rio de Janeiro e de sua execução orçamentária. O
objetivo é fornecer informações a todos que buscam
acompanhar ou analisar a situação ﬁscal do município
e a forma como está sendo gasto o dinheiro público.

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

Aumento de

30% 50%
no IPTU

no ITBI

OU
VOT O!
NÃ
Mais alta

COSIP
do PAÍS

*Contribuição de Iluminação Pública

OU
VOT O!
NÃ

Obrigatoriedade de

COBRADOR
nos ÔNIBUS

OU
VOT M!
SI

OU
T
O
V
!
NÃO
Cumprimento da

CONSTITUIÇÃO
na Previdência
Municipal
*Emenda Constitucional 41/2003

Aumento de

ISS
dos autônomos

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
T
O
V
!
NÃO

Único vereador a votar contra o

"BNDES

Municipal"

UM NOVO RIO COMEÇOU
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.
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, Agosto de 2018
Leandro Lyra

