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Um ano de mandato 
parlamentar
Prestação de contas e
principais destaques de 2019

“Fui eleito para 

mudar a política 

e não para ser 

mudado por ela.”
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Gilson Marques foi presenteado por sua equipe com este quadro no dia de seu aniversário, 12 de abril de 2019.
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2019 foi realmente um ano novo pra mim: mudança de cida-

de, novas responsabilidades, novos obstáculos... 

Todo começo é difícil, mas depois de um período de adapta-

ção, entendi qual era o meu papel na Câmara dos Deputados 

e vi que, com foco e determinação, é possível conquistar bons 

resultados, mesmo com um time pequeno. Imagine quando o 

Partido NOVO tiver uma grande bancada...

Muita coisa aconteceu neste primeiro ano do mandato e utilizo 

este espaço para dividir com você um pouco dos desafios supera-

dos e conquistas alcançadas.

Alguns resultados dependeram somente de mim, como a eco-

nomia de recursos feita nas Renúncias de Privilégios e na ges-

tão do mandato, por exemplo. Até lancei um Economizômetro 

para medir esta economia.

Outros dependeram de votações em plenário e comissões, como 

a Reforma da Previdência, o Fim da Farra da Lagosta e a Limita-

ção dos Honorários de Sucumbência ao teto constitucional. 

Também tivemos derrotas honrosas, como a eterna luta contra os 

Fundos Eleitoral e Partidário que, infelizmente, ainda não conta 

com a maioria da Casa para sua extinção. E há também as lutas que 

ficaram pendentes para 2020, como a Prisão em 2ª Instância. 

Por fim, este também é um espaço para prestar contas com 

você, apresentando os principais Números do Mandato, e re-

afirmando algo que sempre defendi: é possível fazer um bom 

trabalho sem gastar tanto dinheiro do pagador de impostos.

Obrigado pela confiança!

Gilson Marques

Um ano NOVO
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Card de uma das primeiras publicações em redes sociais realizadas no 

início da legislatura.
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Renúncia  
DE PRIVILÉGIOS

A renúncia de privilégios não foi somente uma promessa de campanha cumprida, 

mas uma convicção da qual o deputado Gilson Marques não abre mão.

O Deputado Gilson Marques 

renunciou a:

 √ Auxílio-moradia

 √ Auxílio-mudança

 √ Auxílio-saúde ilimitado

 √ Aposentadoria especial

 √ Apartamento funcional

Contratou apenas

6 ASSESSORES
dos 25 a que tem direito

83% DE CORTE
na cota parlamentar

R$ 1,4 MILHÃO
de economia no primeiro ano 

de mandato

“A essência do pensamento liberal está na negação de todo 

privilégio.” (F. A. Hayek)

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O

BRE O A SSUN
T

O

http://gilsonmarques30.com.br/gilson-marques-renuncia-a-auxilio-moradia-e-outros-beneficios-da-camara-dos-deputados-2/
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Economia de Mais de  
R$ 1 MILHÃO EM 2019

No início do mandato, o deputado Gilson Marques lançou o 

ECONOMIZÔMETRO para medir o quanto está sendo pou-

pado dos recursos disponíveis para o mandato parlamen-

tar. A expectativa era economizar em média R$ 1 milhão 

por ano, mas com apenas 10 meses de mandato  já havia 

ultrapassado essa marca e o ano foi encerrado com uma 

economia superior à esperada em quase 50%.

Gilson Marques vai poupar em torno de R$ 5 milhões até o final do mandato

“Devemos cuidar do dinheiro público como sendo nosso.”

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O

BRE O A SSUN
T

O

R$ 2,5 bi
É o valor que seria 

economizado se todos 
os 513 deputados 
fizessem o mesmo

http://gilsonmarques30.com.br/economizometro/
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<<<

Card publicado nas redes 

do parlamentar com lista 

do Ranking dos Políticos

COMPARATIVO DE GASTOS DA COTA PARLAMENTAR *

Gilson Marques é o parlamentar mais econômico de Santa Catarina, de acordo com 

o Portal da Transparância.

R$ 73.782,13

R$ 425.455,68

X

O que
MENOS 
gasta

O que
MAIS 
gasta

Deputado
Gilson Marques

* Soma dos gastos com a Cota Parlamentar em 31/01/2020

VERBA DE
GABINETE

VERBAS
INDENIZATÓRIAS

43,6%
ECONOMIA

100%
ECONOMIA

COTA 
PARLAMENTAR

83,7%
ECONOMIA

Apesar dos parlamentares terem um total de recursos disponíveis para o mandato 

de quase 3 milhões de reais por ano (R$ 2.831.666,98), Gilson Marques utilizou me-

nos da metade, gerando uma economia total de 52,1%.

 Os recursos disponíveis são divididos em Cota Parlamentar (passagens aéreas, material de escritório etc), 

Verba de Gabinete (pagamento de pessoal) e Verbas Indenizatórias (auxílio-moradia, auxílio-saúde etc).
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Reforma da  
PREVIDÊNCIA

Gilson Marques desempenhou um importante papel na 

defesa da PEC da Reforma da Previdência na Comissão 

de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputa-

dos. Foi aplaudido pelos colegas parlamentares depois 

de seu discurso de encaminhamento de voto a favor 

desta que foi a pauta mais importante de 2019.

“Quero lembrar aqui uma frase de Roberto Campos que diz: ‘Por 

amor ao passado, o Brasil perdeu o presente e comprometeu 

o futuro’. (…) Está na hora de arrumarmos o presente. É nossa 

responsabilidade fazer isso para não comprometer o futuro...”
Trecho do discurso de Gilson Marques na CCJ.

PRINCIPAIS PAUTAS
DE 2019
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Bancada do NOVO na Câmara após a aprovação da PEC da Reforma da Previdência na CCJ.

Chegando na CCJ com a colega de bancada Adriana Ventura, no dia da audiência 

pública com o ministro Paulo Guedes sobre a Reforma.

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O

BRE O A SSUN
T

O

PRINCIPAIS PAUTAS
DE 2019

http://gilsonmarques30.com.br/gilson-marques-se-destaca-na-ccj-durante-aprovacao-da-reforma-da-previdencia/
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“O Fundão Eleitoral usa a máquina do Estado para dar dinheiro 

para as mesmas pessoas permanecerem no poder.

Nós, do Partido NOVO, não utilizamos dinheiro público em 

campanhas e na manutenção do partido, e não vamos desistir de 

destinar os recursos do Fundão Eleitoral para saúde, 

segurança e educação.”

PRINCIPAIS PAUTAS
DE 2019

R$ 1,7 bi

Valor do 
Fundão em 

2018

R$ 2,5 bi

Governo envia 
proposta para 

aumentar o 
Fundão em 

2020

R$ 2 bi R$ 2 bi

Relator volta 
atrás e concorda 
com a proposta 
do governo

Valor final 
aprovado em 

Plenário para o 
Fundão em 

2020

R$ 3,8 bi

Na CMO, a maioria dos 
deputados vota pelo 
aumento do Fundão

R$ 2 bi
Governo volta 

atrás e 
“corrige” a 
proposta

R$ 1,3 bi
Em plenario, NOVO 
apresenta destaque 

para reduzir o fundão 
para o mínimo legal, 

mas o destaque 
é rejeitado 

(242 a 167 votos)

NOVO identifica erro 
de R$ 500 milhões nos 

cálculos do Governo

Pressão da
sociedade

R$ zero
No 1º dia de mandato na Câmara, a bancada do NOVO 
protocola o PL 14/2019 para extinguir o Fundão

Altos e baixos
do Fundão em 2019

Fundo Eleitoral 
e Partidário

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O

BRE O A SSUN
T

O

https://youtu.be/iFEiyZn2gV0
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PRINCIPAIS PAUTAS
DE 2019

7 DE FEVEREIRO

Abaixo-assinado 
criado pelo deputado 

Gilson Marques 
propõe acabar com o 
Fundão e devolver o 

Fundo Partidário

5 DE DEZEMBRO

Marques faz discurso 
incisivo na Comissão 
Mista de Orçamento, 
que pretendia 
aumentar o Fundão 
para R$ 3,8 bi

5 DE ABRIL

Entrevista sobre o 
Fundo Partidário à 

Rádio Nereu Ramos

20 DE AGOSTO

Crítica ao Fundão 
na Comissão de 
Constituição de 
Justiça

10 DE DEZEMBRO

Votação manteve o veto 
do presidente, impedindo 

o pagamento de multa 
com dinheiro do Fundão! Publicação da série 

5 Mitos do Fundão 
Eleitoral

17 DE DEZEMBRO

Linha do Tempo
Ao longo de todo o ano de 2019, o deputado Gilson Marques posicionou-se diversas vezes contra 

os fundos eleitoral e partidário. Confira nesta linha do tempo os principais destaques:

22 DE ABRIL

Abaixo-assinado passa 
de 160 mil assinaturas

27 DE AGOSTO

O NOVO foi o 
primeiro partido 

a se posicionar 
contra o Fundão

4 DE SETEMBRO

Em Plenário, 
deputado chama 

de criminosa a 
proposta do Fundão

30 DE AGOSTO

Gilson Marques fala sobre 
o Fundão no programa 
Palavra Aberta
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Prisão em  
SEGUNDA INSTÂNCIA

No dia 20 de novembro, a Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou a PEC 199/2019, 

que trata da prisão após condenação em segunda instância. 

Agora a PEC está na Comissão Especial, da qual Marques é 

membro titular.

Um dos grandes defensores desta pauta na Câmara dos 

Deputados, Gilson Marques apresentou o Projeto de Lei 

5932/2019, que tramita paralelamente à PEC 199 e pode ser 

votado em Plenário antes, pois conta com apoio de 280 depu-

tados que assinaram requerimento de urgência. 

Demanda da sociedade defendida e apoiada integralmente pelo 
deputado Gilson Marques

PRINCIPAIS PAUTAS
DE 2019

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O

BRE O A SSUN
T

O

http://gilsonmarques30.com.br/aprovada-a-pec-da-2a-instancia-na-ccj/
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PEC da  
REGRA DE OURO

Em dezembro de 2019, foi votada na CCJ a PEC 438/2018, que 

limita o poder do Estado, barrando despesas e forçando a eco-

nomia de recursos.

A redução do poder do Estado é uma das bandeiras liberais 

mais ressaltadas pelo deputado Gilson Marques, que defendeu 

a proposta afirmando que o Estado administra mal todos os 

recursos que retira do trabalhador através de impostos.

Parlamentar defende a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição

PRINCIPAIS PAUTAS
DE 2019

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O

BRE O A SSUN
T

O

“Hoje temos um Estado que avança, obriga, regulamenta e 

limita as liberdades individuais retirando dinheiro da população 

para sustentar uma máquina que pouco ou nada se traduz em 

benefícios para a população.”

https://youtu.be/ilrp9dfsm7k
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Melhor Parlamentar  
DE SANTA CATARINA

No dia 27 de novembro de 2019, o 

Ranking dos Políticos (plataforma 

digital que compara o desempenho 

dos parlamentares brasileiros) home-

nageou os deputados e senadores 

que tiveram o melhor desempenho no 

exercício do mandato ao longo do ano.

Os critérios usados pelo site para 

classificar os parlamentares são: 

presença nas sessões, economia da 

cota parlamentar, ficha limpa e voto 

nas principais decisões do Congresso, 

entre outros.

“Para mim, este reconhecimento é a confirmação de que estou 

trabalhando de acordo com os anseios dos brasileiros.”

Segundo o site Ranking dos Políticos, Marques é o 1º colocado do 
estado e o 3º no ranking nacional

O deputado Gilson Marques também 

foi indicado para o 

Prêmio Congresso em Foco e o 

 Prêmio Boletim da Liberdade

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O

BRE O A SSUN
T

O

http://gilsonmarques30.com.br/gilson-marques-e-o-melhor-parlamentar-de-santa-catarina-no-ranking-dos-politicos/
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O que é a nova política?

Nova política é eleger-se sem nenhum centavo de dinheiro público 
e fazer vários cursos preparatórios antes de assumir o mandato.

É fazer processo seletivo e contratar conforme a demanda e não 
apenas porque tem direito.

É dizer NÃO para 30 pessoas em seu gabinete porque o que 
pedem prejudica toda a população.

É votar contra a categoria X porque é o restante do alfabeto que 
vai pagar a conta.

É ser chamado de burro por recusar o que é legal, porém imoral.

É economizar e pedir orçamentos quando se compra algo com o 
dinheiro do pagador de imposto.

É saber respeitar a vida, a liberdade e o patrimônio, ao invés de 
decidir por você.

É ir atrás de trabalhos difíceis e impopulares enquanto a maioria 
casa-se com a leniência.

A nova política revoga leis, coleciona inimigos parlamentares e 
luta contra um sistema caro, ineficiente e traidor.

É saber que a lei não cria dinheiro, não cria cultura, mas sim 
retira tudo isso das pessoas.

A nova política descobriu que o Direito do Trabalho não cria 
direito ao trabalho.

É saber que a maioria das ações do Estado são intervencionistas, 
aprisionam suas vontades e causam o mal.

Às vezes de propósito. Às vezes não.

A nova política entende que ser patriota é odiar o Estado, mas 
amar o seu país e o seu povo.

Enfim, é trocar os braços de sua família por um futuro melhor 
para os seus filhos.

Por isso, vim aqui para mudar a política e não ser mudado por ela.

Muito obrigado.

>>> 

Discurso de 

Gilson Marques  

na entrega 

do Prêmio 

Ranking dos 

Políticos
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Sem Barganha,  
DESBUROCRATIZE E DENUNCIE
Canais digitais de participação no mandato parlamentar

Em 2019 o deputado Gilson Marques lançou em seu site três canais de comunicação, 

trazendo seus eleitores para a participação ativa em seu mandato parlamentar.

“Ferramentas digitais como estas são mais acessíveis e têm um 

alcance maior de público. Muito mais gente pode participar, dar 

sugestões, fazer denúncias e solicitações.”

SEM BARGANHA

Canal para cadastramento 

de pedidos de emendas 

parlamentares. Possibilita 

uma avaliação técnica dos 

pedidos e maior acessibi-

lidade às instituições, que 

não precisam ir a Brasília 

pessoalmente.

DESBUROCRATIZE

Canal que possibilita a 

participação do cidadão na 

identificação de leis e nor-

mas obsoletas ou desne-

cessárias, que aumentam 

a burocracia e os custos, 

sem atingir os fins a que se 

propõem.

DENUNCIE

Canal que permite ao 

cidadão denunciar a utili-

zação irregular de recursos 

públicos federais e, assim, 

contribuir para o trabalho 

parlamentar de fiscalização 

da aplicação do dinheiro 

público.

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O

BRE O A SSUN
T

O

http://gilsonmarques30.com.br/#canais
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Gestão do  
MANDATO
Controle interno através de indicadores

O mandato parlamentar e o gabi-

nete de Marques ainda contribuí-

ram, junto à liderança do NOVO e 

ao departamento de tecnologia da 

Câmara, para o desenvolvimento 

de um sistema online de pautas 

legislativas, que dá maior agilidade 

ao trabalho de consulta e avaliação 

de pareceres e posicionamentos: o 

Liderança Digital.

“Trouxemos para o mandato parlamentar recursos de gestão 

privada e do empreendedorismo. Com isso, temos mais controle 

interno através de indicadores que nos possibilitam saber o que 

está funcionando bem e onde precisamos melhorar, além de 

gerar economia de recursos para atuação parlamentar.”

Mais de

280
atendimentos
no Gabinete

Participação em

35
eventos de 

entidades de classe

Mais de

1500
e-mails

respondidos

Mais de

39
ofícios enviados a 

autoridades

Mais de

1800
respostas em
redes sociais
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Atuação  
PARLAMENTAR
Plenário, comissões, projetos de lei, relatorias

2019 foi um ano de muito trabalho para 

o deputado Gilson Marques. Seguindo a 

sua convicção de que não é a quantida-

de, mas a qualidade legislativa que faz a 

diferença, atuou com dedicação na Co-

missão de Constituição e Justiça (CCJ), 

a mais importante da casa e que recebe 

todos os projetos protocolados pelos 

deputados, a maioria deles em caráter 

conclusivo.

Com isso, Marques contribuiu para a 

rejeição de projetos ruins e inefetivos e 

para o apoio e fortalecimento das pautas 

mais importantes para o Brasil.

COMISSÕES

Comissão de Constituição e Justiça - CCJ 

Titular e Coordenador

CPI do BNDES (encerrada) 

Titular

Comissão Externa de Meio Ambiente 

Titular

Comissão de Defesa do Consumidor - CDC 

Suplente

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

Suplente

Comissão Especial da PEC 199/2019  
(prisão em 2ª instância) 

Titular

16 PLs
1 aprovado

13 EMENDAS
3 aprovadas

383 DISCURSOS
em Plenário e Comissões

322 VOTAÇÕES
Nominais em Plenário

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O

BRE O A SSUN
T

O

http://gilsonmarques30.com.br/projetos-de-lei/
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O presidente da Comissão de Constituição 

e Justiça no exercício de 2019, Felipe Fran-

cischini (PSL-PR), utilizou o termo “coveiro 

da CCJ” para referir-se ao deputado Gilson 

Marques, após a “derrubada” de projetos 

ruins na Comissão.

Em 2019, Marques foi relator de 38 proje-

tos. Destes, 29 pareceres foram pela rejei-

ção. O parlamentar afirma que a Câmara 

deve melhorar a qualidade legislativa e não 

a quantidade.

38 RELATORIAS
14 aprovadas 

24 ainda não apreciadas

24 VOTOS
em separado 

(todos pela rejeição)

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O

BRE O A SSUN
T

O

O Coveiro  
DA CCJ
A alcunha foi atribuída ao deputado Gilson Marques por sua atuação 
constante em “enterrar” projetos ruins e prejudiciais

“Quando cheguei ao Congresso eu queria fazer o bem. Hoje, acho 

que o que dá pra fazer é evitar o mal.”

Frase de Roberto Campos citada diversas vezes por Gilson Marques em 2019

http://gilsonmarques30.com.br/5-relatorias-aprovadas/
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Comunicação  
PARLAMENTAR
Estratégias para fortalecimento e projeção

Para a comunicação parlamentar também foram implantados recursos 

empresariais de gestão e controle.

Além do desenvolvimento da identidade visual do mandato 

parlamentar, a comunicação do gabinete é responsável por:

 √ Estratégias de comunicação e avaliação de resultados

 √ Desenvolvimento e gestão do website

 √ Gestão de Redes Sociais

 √ Edição de vídeos

 √ Produção de peças de comunicação e design gráfico

 √ Comunicação de ideias liberais (série Pensadores Liberais)

 √ Agendamento e acompanhamento de entrevistas

600%
de crescimento 

orgânico no 
Twitter

Produção de

84
publicações no site 

do deputado

121
cards para 

redes sociais 
criados

Mais de

50
entrevistas 
concedidas

Mais de

120
menções 
na mídia

149
vídeos editados 

em 2019

Clique abaixo e visite as redes sociais do deputado Gilson Marques:

ÍCONES
CLICÁVEIS

https://www.facebook.com/gilson.marques.novo/
https://www.instagram.com/gilson.marques.novo/
https://www.youtube.com/channel/UCNrKBCI2K_R8wRJDJWoR9RA
https://twitter.com/gilsonmarques30
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S é r i e  P e n s a d o r e s  L i b e r a i s
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Principais Vitórias  
EM PLENÁRIO

Cobrança de Bagagens

A Câmara dos Deputados manteve o veto presidencial 

que determina que as companhias aéreas podem co-

brar separadamente o despacho de bagagem, possibi-

litando tarifas promocionais com ou sem a franquia.

Isso reduz o custo pra quem viaja somente 

com bagagem de mão e atrai novas empresas, 

aumentando a concorrência.

Multa Eleitoral com Fundo Partidário

Uma das grandes vitórias de 2019 foi a manutenção 

do veto do presidente Bolsonaro ao pagamento de 

multas com dinheiro do Fundão.

Sim, isso mesmo! Parlamentares queriam usar 

dinheiro público para pagar as multas dos seus 

crimes eleitorais.

Propaganda Eleitoral na TV

O presidente Bolsonaro vetou a propaganda partidária 

no rádio e na TV, que iria custar R$ 460 milhões ao 

pagador de impostos. Apesar da Câmara ter tentado 

derrubar o destaque proposto pelo NOVO (por 277 a 

155), o Senado manteve o veto presidencial. 

Vitória da sociedade que não vai precisar financiar 

propaganda eleitoral de partidos que não a 

representa. 

26
SET

3
DEZ

10
DEZ
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Gilson Marques teve emenda aprovada em Plenário e aguarda 
votação no Senado para virar Lei

“Enquanto uns se 
banqueteiam na 
lagosta, o povo 
fica na sardinha.”

O que muda nas Licitações com o  
Fim da Farra da Lagosta?

• Os itens de consumo a serem adquiridos 

por todas as esferas da Administração 

Pública deverão ser de qualidade comum, 

vedada a aquisição de artigos luxo.

• Os poderes terão 180 dias para definir em 

regulamento os valores dos bens nas cate-

gorias comum e luxo.

• Findo este prazo, sem a edição do regula-

mento, fica vedada a aquisição desses itens.

• Os valores de referência dos 3 Poderes não 

poderão ser superiores aos definidos pelo 

Executivo Federal. 

Fim da Farra da 
Lagosta

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O

BRE O A SSUN
T

O

http://gilsonmarques30.com.br/plenario-da-camara-aprova-emenda-do-fim-da-farra-da-lagosta/
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“Nós vivemos num país em que a classe política se serve da 

população, quando deveria servir à população.

Na atual situação financeira do Brasil, não faz sentido o Estado 

regar-se de lagosta e vinho premiado às custas da população. É 

um escárnio!

Esta emenda tem um simbolismo muito forte, pois precisamos 

fazer com que o Estado venha para a realidade, reduza de 

tamanho e pare de gastar o dinheiro da população.

As pessoas devem fiscalizar os políticos eleitos, saber quanto 

eles gastam e o que eles produzem. Porque não dá mais para 

ter uma população alheia, que vota em políticos que têm 

posicionamentos que elas mesmo não concordam.”

“Em um país cuja renda média mensal é de R$ 1.373,00 e 

o salário mínimo R$ 998,00, não me parece razoável que a 

Administração Pública use dinheiro dos pagadores de impostos 

para aquisição de itens de valor substancialmente acima dos 

padrões médios de consumo.”

http://gilsonmarques30.com.br/plenario-da-camara-aprova-emenda-do-fim-da-farra-da-lagosta/
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Honorários de Sucumbência no  
TETO CONSTITUCIONAL
Gilson Marques teve Emenda sancionada pelo presidente da República

No final de 2019, foi sancionada pelo presidente da República a 

emenda apresentada pelo deputado Gilson Marques na LDO para 

limitar os honorários de sucumbência ao teto do funcionalismo pú-

blico. Advogados públicos não poderão mais receber acima do teto 

constitucional.

Os honorários de sucumbência são honorários ad-
vocatícios pagos pela parte perdedora de uma ação 
judicial. No caso em questão, pagos a advogados da 
União, ou seja, funcionários públicos.

CLIQUE
AQUICO

NTEÚDO EXTRA

S
O
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T

O

http://gilsonmarques30.com.br/proposta-do-deputado-gilson-marques-e-sancionada-pelo-presidente/
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Emendas  
PARLAMENTARES
Resultados do Canal Sem Barganha

Segundo Gilson Marques, Emendas Parlamentares não deve-

riam existir e o trabalho dos deputados deveria ser legislar e 

fiscalizar, e não distribuir recursos ao seu bel prazer. Porém, já 

que as emendas existem, vê-se obrigado a fazer a melhor distri-

buição possível delas.

A seleção dos pedidos foi feita por meio de um edital online, 

com critérios técnicos e comparativos. Isso possibilitou a parti-

cipação de instituições que não vêm a Brasília e a destinação de 

recursos às áreas mais necessitadas, como a saúde.

“Com o edital eletrônico pudemos fazer uma seleção por meio 

de critérios técnicos e comparativos, e não por barganha política 

com prefeitos e vereadores; além de possibilitar a participação 

de instituições que não vêm a Brasília protocolar pedidos.”

29
APAE receberão emendas do 

dep. Gilson Marques

61
Pedidos selecionados são 

da área de Saúde

58
Municípios tiveram 
pedidos atendidos

77
Pedidos selecionados 

para 2020

98
Municípios enviaram 

solicitações de emendas

240
Pedidos recebidos no 
Canal Sem Barganha

R$15.940.454,00
Total de recursos a serem destinados
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O

http://gilsonmarques30.com.br/gilson-marques-destinara-recursos-de-emendas-parlamentares-para-77-pedidos-em-2020/
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Frases de Gilson Marques



EQUIPE

Andreia Martinez
Assessora Legislativa

Camila Oliveira Brum
Assessora de Orçamento e Administração

Guilherme Kiehl Noronha
Assessor de Comunicação

Rafael Ferreira Trigo
Assessor Operacional e Comunicação

Rodrigo Leal Silva
Assessor Político

Rodrigo de Souza
Chefe de Gabinete

Brasília
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 431

Praça dos Três Poderes, Brasília – DF
CEP 70160-900

F: (61) 3215-5431

Santa Catarina
R. Iguaçu, 209, sala 9, Itoupava Seca

Blumenau – SC
CEP 89030-030

F: (47) 3035-1294

dep.gilsonmarques@camara.leg.br

www.gilsonmarques30.com.br
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