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O ANO DAS REFORMAS
Fui eleito para a 56ª legislatura da Câmara dos Deputados e tomei posse em uma
manhã de sexta-feira, 01 de fevereiro, em sessão no Plenário Ulisses Guimarães em Brasília.
Naquele momento confirmei e reforcei a compreensão do importante momento político que
viveríamos neste ano. Percebi que a grande exposição pelos meios de comunicação e redes
sociais, gerando grande facilidade para a participação popular, exigiria uma nova e
importante postura de transparência e uma interação permanente com os eleitores. Algo
muito novo no meio político, mas com certeza fundamental para as mudanças que todos
desejamos.
Venho de uma trajetória na vida pública focada na qualidade de vida do cidadão. Fui
Secretário Municipal, Vereador e Presidente da Câmara, Deputado Estadual por dois
mandatos e trago a certeza de muito trabalho. Nesse período foram dezenas de Leis
municipais aprovadas, 189 Projetos de Leis estaduais apresentados e mais de 90 Leis
Estaduais Sancionadas e em vigor. Além é claro, de todo um trabalho focado em atender as
necessidades dos mais carentes e necessitados em parceria com as entidades filantrópicas.
Decidir os destinos do país nestes tempos é muita responsabilidade. Vivemos e
convivemos com intolerância, ignorância, indignação, revolta, além de uma grande
criminalização da política como um todo. Contudo, é neste cenário que importantes reformas
precisam e estão acontecendo. 2019 marcou o início de uma era reformista no Congresso
Nacional. Trabalhei intensamente com o meu partido, PSD, e com a bancada Goiana,
planejando, ouvindo, entendendo, dialogando, questionando, estudando e, ao final,
defendendo o que considerei mais coerente e correto para o desenvolvimento do país e uma
melhor qualidade de vida para os brasileiros, em especial para os goianos.
Quem me conhece e acompanha meu trabalho sabe como sou, eu invisto muito no
diálogo, busco coerência e o bom senso, acredito no respeito e no bom debate de ideias.
Desta forma, ao longo da minha vida pública, consegui avançar muito, sempre com foco no
resultado.
Neste relatório você encontrará as principais informações referentes ao primeiro ano do
mandato. Meu objetivo é garantir a transparência com qualidade, com dados oficiais. Quero
te apresentar as ações e os resultados, permitindo e estimulando que você os conheça,
acompanhe, avalie e participe. A sua participação é fundamental.
Espero que goste e que possa, dessa forma, ficar à vontade para aproximar-se cada
vez mais da nossa atuação política. Quero continuar te representando com qualidade e
determinação, pois este é o Nosso Jeito de Fazer Política.

Um grande abraço e que Deus abençoe!

FRANCISCO JR
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ATIVIDADE

LEGISLATIVA

VICE-LIDERANÇA DO PSD
Desde o início desta legislatura Francisco
Jr foi nomeado vice-líder do Partido Social
Democrático na Câmara. A bancada do
partido possui 36 deputados em exercício,
e teve como líder em 2019 o deputado
André de Paula (PE).

PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR CATÓLICA

Deputados Francisco Jr (PSD/GO), Bia Kicis (PSL/DF), Eros Biondini (PROS/MG), Chris Tonietto
(PSL/RJ), Joaquim Passarinho (PSD/BA), Diego Garcia (PODE/PR) e Jesus Sérgio (PDT/AC) em
evento de Consagração a Nossa Senhora no Palácio do Planalto.

Ao ser eleito para representar os valores cristãos na Câmara dos Deputados,
Francisco Jr iniciou um trabalho para organizar a bancada católica no Congresso
Nacional e o requerimento para a instalação da Frente Parlamentar foi protocolado em
14 de maio de 2019. A Frente tem por objetivo defender os princípios e valores
professados pela Igreja Católica Apostólica Romana, e em conjunto com a Frente
Parlamentar Evangélica, e outras articulações cristãs, atuar fortemente na defesa da
vida e da família.
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ATIVIDADE

LEGISLATIVA

PRESIDENTE DA FRENTE PARLAMENTAR
MISTA DO TERCEIRO SETOR E FILANTROPIA

Com o foco em atender de forma prática as inúmeras entidades sociais,
que possuem gigantesca importância em nosso país, a Frente Parlamentar Mista do
Terceiro Setor e Filantropia foi registrada por Francisco Jr, cujo objetivo é defender as
entidades sem fins lucrativos vocacionadas a uma finalidade social, bem como propor
alternativas para resolução de problemas ou entraves em decorrência de suas
atribuições.

Secretário da Frente
Parlamentar Mista contra o
Aborto e em Defesa da Vida
A Frente tem como finalidade fiscalizar e
acompanhar os programas e as políticas
públicas governamentais destinadas à
proteção e garantia dos direitos à vida
da gestante e do nascituro e que atuem
contra a prática criminosa do aborto.
Deputada Chris Tonietto (PSL/RJ) e
Francisco Jr (PSD/GO)
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PROPOSIÇÕES
APRESENTADAS

7 PROJETOS DE LEI
12

RELATORIAS DE
PROJETOS

17 EMENDAS
9
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REQUERIMENTOS

DESTAQUES DOS
PROJETOS DE LEI
MOBILIDADE - PL 5377/2019 - Define tecnologias e dispositivos mínimos
obrigatórios aplicados ao sistema de transporte público coletivo municipal,
intermunicipal e metropolitano, para promover o aperfeiçoamento, a efetividade
e a segurança de sua utilização pelo usuário e a gestão pelo órgão concedente
e pelo operador, visando à integração com sistemas de controle do tráfego,
segurança pública e gestão de políticas tarifárias.
MOBILIDADE - PL 4705/2019 - Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, para
promover a integração entre modais e estabelecer a obrigatoriedade de espaços
exclusivos para estacionamentos dedicados a meios de transporte motorizados e
não motorizados nas estações e nos terminais do transporte público coletivo.
SAÚDE - PL 3847/2019 – Coautoria de General Peternelli - PSL/SP, Rodrigo
Agostinho - PSB/SP, Otoni de Paula - PSC/RJ e outros: Altera a Lei nº 6.360, de
23 de setembro de 1976, para dispor sobre a concessão automática de registro
aos medicamentos que já tenham sido autorizados por autoridades sanitárias de
outros países.

SOCIAL - PL 1875/2019 - Acrescenta o art. 24-D à Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, para instituir o Serviço de Cuidado Pessoal destinado a
pessoas em situação de dependência para o exercício de atividades básicas da
vida diária, e que comprovem, inclusive, não possuírem meios de prover a própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família.
SAÚDE - PL 1787/2019 - Coautoria de Diego Garcia - PODE/PR, Ossesio Silva PRB/PE, Renata Abreu - PODE/SP e outros: Altera a Lei nº 13.301, de 27 de
junho de 2016, e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para ampliar os direitos
de mães, pais e crianças vítimas de microcefalia e sequelas neurológicas
decorrentes de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PL 1512/2019 - Isenta do imposto sobre
produtos industrializados (IPI) os computadores pessoais, smartphones, tablets,
notebooks, modems, seus acessórios e afins, quando adquiridos por pessoa com
deficiência física, visual ou auditiva.
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PL 1223/2019 - Altera o inciso II do art. 9º da Lei
nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência.
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PRESENÇAS
Total de sessões até novembro: 157
Presenças: 134

Ausências Justificadas*: 13
Ausências não justificadas: 1
*As ausências ocorreram durante missões
oficiais pela Câmara dos Deputados e Governo
do Estado de Goiás, por isso são consideradas
faltas justificadas – Em São Paulo e na China.
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PARTICIPAÇÃO
EM COMISSÕES
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Compete a CDU opinar sobre assuntos atinentes a
urbanismo e arquitetura, política e desenvolvimento
urbano, uso, parcelamento e ocupação do solo
urbano, habitação e sistema financeiro da habitação,
transportes urbanos, infraestrutura urbana e
saneamento ambiental, matérias relativas a direito
urbanístico e a ordenação jurídico urbanística do
território, planos nacionais e regionais de ordenação
do território e da organização político-administrativa,
política e desenvolvimento municipal e territorial, matérias referentes ao direito municipal e edílico, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, regiões
integradas de desenvolvimento e microregiões.

DESTAQUES NA CDU

Se tornou presidente da Subcomissão Especial
Cidades Inteligentes 2019.
Se tornou relator na Sub-comissão Especial
Minha Casa Minha Vida 2019.
Projeto de Lei 4847/16, relatado pelo
Deputado Federal Francisco Jr, com
substitutivo, é aprovado na comissão e
permite à União instituir parcerias públicoprivadas
(PPPs)
para
desenvolver
tecnologias de informação e comunicação
para emprego na área de segurança pública
e em outros aspectos da gestão urbana.
Emendas ao projeto da LDO em 2020 Apoio à Política de Desenvolvimento
Urbano; Apoio à Produção ou Melhoria
Habitacional de Interesse Social; Apoio à
Implantação de Instrumentos Estruturantes
da Política Nacional de Resíduos Sólidos;
Apoio à Sistemas de Transporte Público
Coletivo Urbano.
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DESTAQUES NA CDU

Realização de Audiência Pública que dispõe sobre
desapropriações por utilidade pública
Indicação e aprovação de pessoa jurídica goiana:
Empreendimento ÓRION BUSINESS & HEALTH
COMPLEX ao Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade,
Saneamento e Habitação 2019, premiado em
evento na Câmara.
CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATÉGICOS
CIDADES INTELIGENTES

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um
órgão técnico-consultivo da Câmara dos Deputados
dedicado à análise, discussão e prospecção de temas
de caráter inovador ou com potencial de transformar
as realidades econômicas, política e social do nosso
país. Francisco Jr foi escolhido como relator do tema:
Cidades Inteligentes e tem desenvolvido um
importante trabalho nesta área em conjunto com a
subcomissão especial cidades inteligentes da CDU.
DESTAQUES NO CEDES
Realização de reuniões temáticas sobre o estudo
com presença de pesquisadores de todo o país.
Realização do Seminário “Cidades Inteligentes,
Humanas E Sustentáveis”, com a participação de
parlamentares, autoridades do executivo e
legislativo, pesquisadores e especialistas no
tema.

Missões Nacionais e Internacionais para
ampliação do conhecimento na área: Visita ao
Parque Tecnológico de Itaipu; Participação no
Congresso Smart City em São Paulo e em
Barcelona.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA - CCJ
Uma das principais comissões da casa, ela tem
como objetivo principal atuar nos aspectos
constitucional, legal, jurídico, regimental e de
técnica legislativa de projetos, emendas ou
substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de
suas Comissões.
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SUBCOMISSÃO ESPECIAL DE REFORMA POLÍTICA
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ) instalou uma subcomissão
especial para discutir a reforma política, que contará
com 13 deputados e igual número de suplentes. O
estado de Goiás conta com um membro na
subcomissão que é o deputado federal Francisco Jr.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
A Comissão Permanente de Minas e Energia atua
nos seguintes campos temáticos: políticas e modelos
mineral
e
energético
brasileiros;
estrutura
institucional e papel dos agentes dos setores mineral
e energético; fontes convencionais e alternativas de
energia; entre outros.
PL 1917/15 - Portabilidade da conta de Luz
Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 1917, de 2015, que dispõe sobre
a portabilidade da conta de luz, as concessões de
geração de energia elétrica e a comercialização de
energia elétrica.
PL 4881/12 - Política De Mobilidade Urbana
Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 4881, de 2012 que institui as
diretrizes da Política Metropolitana de Mobilidade
Urbana (PMMU), cria o Pacto Metropoli-tano da
Mobilidade Urbana e o Sistema de Informa-ções dos
Transportes Metropolitanos (SITRAM), com a
Autoridade Metropolitana de Transportes e o Fun-do
Metropolitano de Transporte Público e dá outras
providências.
Comissão Especial destinada a propor o
Código Brasileiro De Energia Elétrica
Comissão Especial destinada a propor o
Código Brasileiro de Energia Elétrica discute
Desafios da Comercialização e o Mercado Livre
de Energia
PL 3267/19 - Código De Trânsito Brasileiro
Comissão Especial criada para analisar o Projeto
de Lei (PL) 3267/2019, do Poder Executivo, que
altera o Código de Trânsito Brasileiro.
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Francisco Jr é
homenageado pela
Associação Nacional dos
Analistas e Especialistas
em Infraestrutura

Pelo trabalho realizado na presidência da Subcomissão Especial Cidades Inteligentes 2019, e no
Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, o deputado Francisco Jr foi
homenageado em seu gabinete, no final do ano de 2019, pela Associação Nacional dos Analistas e
Especialistas em Infraestrutura (ANEINFRA) e o Sindicato Nacional dos Analistas e Especialistas
em Infraestrutura (ANEINFRA Sindical), através da visita dos Senhores Fábio Lima e Maurício
Uzeda.
As entidades tem como objetivos maiores congregar os Analistas de Infraestrutura e Especialistas
em Infraestrutura Sênior, criados em 2007 através da Lei nº 11.539/2007 e a consolidação e
divulgação destas profissões.
As tarefas dos profissionais desta classe consistem em auxiliar na formulação de políticas públicas,
planejar, coordenar, fiscalizar e oferecer assistência técnica na execução de projetos relativos à
realização de obras de infraestrutura de grande porte.
Complementarmente, as entidades tem como objetivos a promoção do debate técnico, a integração
dos planos e infraestrutura, a manutenção e a modernização e ampliação sustentável dos setores
de transportes, energia, saneamento, exploração de recursos naturais e comunicações. Também
normaliza a elaboração de normas para a execução de projetos e obras de infraestrutura de
elevado investimento, complexidade e interesse nacional, assim como a fiscalização das mesmas.
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CIDADES
INTELIGENTES
Tecnologias aplicada às cidades
brasileiras

“

Temos profissionais
de ponta no Brasil que
trabalham com a
tecnologia aplicada à
melhoria das
condições de vida dos
cidadãos. Precisamos
usar todo o
conhecimento nos
planejamentos
urbanos das cidades. É
necessário ouvir a
população sobre como
deve ser a cidade do
futuro.
futuro

’’

Criar centros urbanos mais humanos, inteligentes e
sustentáveis - esse foi o foco do trabalho do
deputado Francisco Jr durante todo o ano de 2019
na presidência da Subcomissão das Cidades
Inteligentes ligada à Comissão de Desenvolvimento
Urbano (CDU) e ao Centro de Estudos e Debates
Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes).
Foram realizados dezenas de encontros, seminário e
missões oficiais em que participaram dos debates
gestores, professores, especialistas em tecnologia,
empresários e deputados federais de diversos
partidos. Uma união em prol de um melhor entendimento do assunto e as necessidades legislativas
para que a evolução das cidades.

PROJETO
Preocupado em trazer a população para o debate.
Francisco Jr também lançou o projeto “CHIS da
Questão”. Os cidadãos de Goiânia podem interagir
com o projeto de cidade inteligente através de um
site criado para receber sugestões sobre como
tornar o centro urbano melhor. Estão previstos ciclos
de debates com especialistas além de três grandes
seminários.
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Através da união
da bancada goiana
o parlamentar
conseguiu destinar
uma atenção
jamais vista para o
estado de Goiás.
Foram realizadas
diversas reuniões
ao longo do ano de
2019, visitas aos
ministros, e
inúmeras emendas
de bancadas
disponibilizadas
aos municípios
goianos.
.
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BANCADA

GOIANA

BANCADA
GOIANA

“Sou muito grato por
fazer parte desta
legislatura e a bancada
goiana estar tão unida
em prol do Estado de
Goiás. Todos temos
ciência que é com essa
união que podemos
fazer cada vez mais”

Alguns membros da bancada goiana em reunião
com o ministro da saúde, para falar sobre
investimentos na saúde

Obrigado!

Reunião da bancada goiana com o Governador
Ronaldo Caiado, ministro da infraestrutura,
Procurador do ministério público, TCU, Presidente
Nacional de Usuários de Cargas
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BANCADA
GOIANA

Reunião da bancada goiana com o presidente da
Mitsubishi para discutir atuação da indústria no
Estado de Goiás.

Reunião da bancada goiana com o presidente da
Saneago para discutir a questão do saneamento
básico.
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RECURSOS
ORÇAMENTO IMPOSITIVO DA BANCADA GOIANA PARA O ORÇAMENTO DE 2020
Com uma grande união e articulação da bancada goiana, coordenada pela deputada federal Flávia
Morais (PDT), os parlamentares se reuniram e definiram a destinação dos recursos das emendas
impositivas a serem executadas em 2020.

VALOR IMPOSITIVO DESTINADO: R$ 247.656.021,00
Áreas

Ações

Desenvolvimento
Regional

Apoio à produção ou melhoria habitacional de interesse social Reforma de unidades habitacionais

Educação

Infraestrutura da educação básica - Região Metropolitana

Educação

Apoio ao transporte escolar para a educação básica - Caminho da
Escola

Saúde

Incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar
e ambulatorial para cumprimento de metas - MAC

Saúde

Estruturação de unidade de atenção especializada em saúde, aquisição
de equipamentos e materiais permanentes para a Santa Casa de
Goiânia

Segurança

Fortalecimento e modernização das instituições de segurança pública

SUDECO

Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado,
aquisição de equipamentos

CODEVASF

Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado,
aquisição de equipamentos

Assistência Social

Estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes

DNIT

Adequação do trecho rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na
BR-020/GO

DNIT

Manutenção de trecho rodoviários na região Centro-Oeste

FUNASA

Implantação e melhoria de sistemas públicos de manejo de resíduos
sólidos em municípios com população até 50 mil habitantes, exclusive
em regiões metropolitanas (RM) ou regiões integradas de
desenvolvimento econômico (RIDE) - Aquisição de equipamentos

Educação

Reestruturação e modernização dos hospitais universitários federais

Educação

Apoio à expansão, reestruturação e modernização da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica - IFGoiás e IFGoiano

Turismo

Implantação e criação do Parque Nacional da Terra Ronca
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MAIS DE

10 MILHÕES

EM RECURSOS
GARANTIDOS
PARA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
DE GOIÂNIA

Francisco Jr trabalhou junto ao
Ministério da Saúde e através
de
uma
interlocução
e
empenho realizou a indicação

de 1

milhão e meio de
reais para a Santa Casa de
Misericórdia de Goiânia.

Articulou também com toda a
bancada do estado, através de
reuniões e apresentações, e foi
acordado o repasse de aproximadamente R$ 10 milhões em

emendas parlamentares, que
serão destinadas para o
custeio, manutenção e melhorias da entidade. Resultado
positivo de uma ação feita pelo
deputado, para mobilizar toda a
bancada goiana. O dinheiro
investido será destinado para a
implantação de uma UTI
Cardíaca pediátrica (com aproximadamente 10 leitos), a implantação da Hemodiálise Noturna e a compra de uma máquina de ressonância magnética.

Membros da Bancada Goiana com diretoria da
Santa Casa de Misericórdia de Goiânia

ANÁPOLIS
Francisco Jr realizou a destinação de 1
milhão de reais, através do orçamento
da União, focado no custeio de
serviços da Santa Casa de Misericórdia
da cidade e metade deste valor já
estava disponível para uso da instituição, desde outubro de 2019.
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RECURSOS
R
ECU RSO
OS
ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS EM GOIÁS - 2019
Durante todo o ano de 2019 o Deputado Federal Francisco Jr realizou dezenas de interlocuções junto
aos ministérios, e ao governo federal, e conseguiu a destinação de investimentos individuais, e em
conjunto com a bancada goiana, para atender as mais diversas demandas dos municípios.

VALOR TOTAL DESTINADO: R$ 26.938.050,00
DESTINAÇÕES INDIVIDUAIS
Desenvolvimento Regional - Pavimentação

R$ 2.300.000,00

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Maquinários

R$ 4.650.000,00

Educação - Ônibus Escolares

R$ 1.951.682,00

Saúde - Custeio

R$ 7.953.540,00

Cidadania - Alimentos e Cisternas

R$ 1.000.000,00

TOTAL

R$ 17.855.222,00
DESTINAÇÕES ATRAVÉS DA BANCADA GOIANA

Desenvolvimento Regional - Construção de Pontes

R$ 5.000.000,00

Educação - Ônibus Escolares

R$ 1.870.252,00

RIDE - Maquinários

R$ 1.614.774,00

Segurança - Aquisição de armamentos

TOTAL

R$ 597.802,00

R$ 9.082.828,00
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RECURSOS
R
ECU RSO
OS
ORÇAMENTO DESTINADO EM 2019 PARA EXECUÇÃO EM 2020
Ainda em 2019 são definidas as destinações de valores das emendas impositivas para o orçamento
2020. Emendas ao Projeto de Lei do Congresso Nacional Nº 22/19 PLOA.
.

VALOR IMPOSITIVO JÁ DESTINADO: R$ 15.940.454,00

EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS
Senapred - Comunidades Terapéuticas
Preservação Cultural - Restauração da Igreja em Aparecida de Goiânia
Saúde

R$ 300.000,00
R$ 7.970.454,00

Entidades de Ensino Superior

R$ 500.000,00

Turismo

R$ 200.000,00

Esporte

R$ 100.000,00

Educação Básica

R$ 150.000,00

Cultura

R$ 300.000,00

Defesa do Direito para Todos

R$ 660.000,00

Assistência Social

TOTAL
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R$ 1.760.000,00

R$ 4.000.000,00
R$ 15.940.454,00

RECURSOS
R
ECU RSO
OS
CIDADES ATENDIDAS COM A DESTINAÇÃO DE RECURSOS

ABADIA DE GOIÁS

NIQUELÂNDIA

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

NOVO GAMA

ALTO PARAÍSO

PADRE BERNARDO

ANÁPOLIS

PALMEIRAS

APARECIDA DE GOIÂNIA

PIRACANJUBA

ARAGOIÂNIA

PONTALINA

BOM JARDIM

PORANGATU

BRAZABRANTES

POSSE

BRITÂNIA

PROFESSOR JAMIL

CABECEIRAS

RIALMA

CAMPO LIMPO

RUBIATABA

CATURAÍ

SANTA HELENA

DAMOLÂNDIA

SANTA RITA DO ARAGUAIA

FORMOSA

SANTA ROSA

FORMOSO

SANTA TEREZINHA

GOIANÉSIA

SANTO ANTÔNIO DO
DESCOBERTO

GOIÂNIA

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

INHUMAS

SILVÂNIA

IPORÁ

TRINDADE

JARAGUÁ

URUAÇU

LEOPOLDO DE BULHÕES

URUTAÍ

LUZIÂNIA

VALPARAÍSO

MOZARLÂNDIA

VIANÓPOLIS

NERÓPOLIS
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EMENDAS AO
PPA, LOA E LDO
O Deputado Federal Francisco Jr apresentou e teve aprovadas emendas no orçamento
para o PPA – Plano Plurianual, para a LOA – Lei Orçamentária Anual e para a LDO - Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
O PPA, com vigência de quatro anos, tem como função estabelecer as diretrizes,
objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Cabe à LDO, anualmente,
enunciar as políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte. Já a
LOA tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação das despesas
para o exercício financeiro. Assim, a LDO ao identificar no PPA as ações que receberão
prioridade no exercício seguinte torna-se o elo entre o PPA, que funciona como um plano
de médio-prazo do governo, e a LOA, que é o instrumento que viabiliza a execução do
plano de trabalho do exercício a que se refere.
EMENDAS APRESENTADAS E APROVADAS - PLDO 2019
COMISSÃO
MINAS E
ENERGIA

CDU

TÍTULO DA AÇÃO

METAS

MONITORAMENTO DA EXPANSÃO E DO DESEMPENHO DOS
SISTEMAS ELÉTRICOS BRASILEIROS

2.000
Empreendimento
monitoramento
(unidade)

APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO

100.000
Projeto apoiado
(unidade)

EMENDAS APRESENTADAS COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO - PLDO 2019
COMISSÃO

METAS

CMO

APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO NO ESTADO DE GOIÁS

100.000
Projeto apoiado
(unidade)

CMO

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA
EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA

4.000
Veículo adquirido
(unidade)

APOIO A MANUTENÇÃO DAS SANTAS CASAS

186
Entidades
beneficiadas
(unidade)

CMO
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TÍTULO DA AÇÃO

EMENDAS AO
PPA, LOA E LDO
EMENDAS APRESENTADAS E APROVADAS - PLOA 2019
COMISSÃO

CDU

TÍTULO DA AÇÃO

METAS

APOIO A PRODUÇÃO OU MELHORIA HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL

100.000
Projeto apoiado
(unidade)

EMENDAS APRESENTADAS E APROVADAS - PPA 2020-2023
COMISSÃO

TÍTULO DA AÇÃO

CDU

APRIMORAR O PLANEJAMENTO, A GESTÃO E A
INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA EM
CIDADES E REGIÕES

CDU

AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS
ADEQUADOS DE SENAAMENTO BÁSICO

CDU

PROMOVER O ACESSO E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES
DE MORADIA

MINAS E
ENERGIA

ASSEGURAR O SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO
MERCADO BRASILIEIRO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS
DE QUALIDADE E EQUILÍBRIO ENTRE SEGURANÇA E
PREÇO, DE FORMA SUSTENTAVÉL.

MINAS E
ENERGIA

DESENVOLVER AS INDUSTRIAS DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E SEUS DERIVADOS E DOS BIOCOMBUSTIVEIS
E PROMOVER O ABASTECIMENTO NACIONAL

MINAS E
ENERGIA

CCJ

CCJ

AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DO SETOR MINERAL NA
ECONOMIA COM SUSTENTABILIDADE, GOVERNANÇA,
SEGURANÇA JURIDICA, ESTABILIDADE REGULATÓRIA E
INOVAÇÃO
FORTALECER A PREVENÇÃO E O ENFRENTAMENTO À
CRIMINALIDADE COM ÊNFASE NO COMBATE À
CORRUPÇÃO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME
VIOLENTO

PROMOVER A DEFESA, O ASSESSORAMENTO E A
CONSULTORIA JURÍDICA, DE FORMA A GERIR OS RISCOS
JURIDICOS DA ATUAÇÃO DA UNIÃO.

METAS
Aumentar a taxa de entrega
de infraestrutura de
mobilidade urbana com apoio
financeiro da união de 39.03
para 50.03
Elevar de 50,30% para 80,0 %
o indice de atendimento
adequado em saneamento
básico
Atingir 1.800.000
beneficiários com a ampliação
com o acesso a moradia e a
melhoria das condições de
habitabilidade
Aumentar o indice de
abastecimento de energia
elétrica de 1,00 a 1,20 para
3,00
Desenvolver o indice de
produção nacional de
petróleo e gás de 1.263,99
para 2.000,81
Atingir o valor de 5,00 do
indice de eficiencia de gestão
mineral
Realizar 40.000 operações

Aumentar o ponto percentual
ao ano a taxa de sucesso
judicial. De 58.9 para 68.9
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EMENDAS AO
PPA, LOA E LDO
EMENDAS APRESENTADAS COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO - PPA 2020-2023

COMISSÃO

TÍTULO DA AÇÃO

METAS

APOIO À EXPANSÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DAS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLOGICA NO ESTADO DE
GOIÁS

500.000.000
Valor PPA (20202023) Proposto

CMO

CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO

200.000.000
Valor PPA (20202023) Proposto

CMO

IMPLANTAÇÃO DO VLT NA REGIÃO METROPOLITANA DE
GOIÂNIA

1.500.000.000
Valor PPA (20202023) Proposto

CMO

ATUAÇÃO POR GOIÁS
Cumprindo com o compromisso de campanha, Francisco Jr tem atuado em prol
de uma melhor qualidade de vida do povo goiano, com foco no desenvolvimento
urbano, saúde e entidades sociais. No seu gabinete em Brasília, e no escritório em
Goiânia, recebeu dezenas de autoridades políticas, lideranças religiosas, diretorias de
entidades, e demais representantes sociais de todo o estado de Goiás. Assim ele
mantém o mandato participativo e à disposição para ampliar o diálogo, e buscar em
conjunto as soluções mais urgentes para todos.
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POSICIONA
MENTOS
CLAROS

Apo i o a m an u t e nção
d o C O A F co m o
m i n i s t ro Sé r g i o
Moro

P o s i ci o na m en tos
s o b r e a r e f o rma
d a p r e v i d ê ncia

C o n t ra o a b o r t o
e em defesa
da família

C o n t ra a l e i d o i n ce s t o

D i a n a ci o n a l d o
v o l u n ta r ia d o

C o n t ra o at i v i s m o
j u d i ci a l d o ST F

P o s i ci o na m en t os
s o b r e o pl a n o d i r etor
d e G o i ân i a
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POSICIONAMENTOS
CLAROS

A f av o r d a C r i ação
d a po l í ci a pe n a l

H o m e n age m ao s
50 anos da RCC

Mo ção d e r e pú d i o
co n t r a o f i l m e
E s pe ci a l d e N a t a l
Porta dos Fundos

D e s t a q u e pa r a a
i m po r t â n cia d o
t e r ce i r o s e t o r

A po i o ao paco t e
a n t i cr i m e

C o n t ra a t a x a çã o d a
e n e r g ia s o l a r

A po i o a pr i s ã o e m
s e g u n da i n s t â n ci a
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A po i o a o pr o j e t o d e
e x e cu çã o d o a n e l
v i ár i o d e G o i ân i a

