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Cadastro de Pessoa Física - CPF:  Institui
o CPF como documento suficiente de
identificação em serviços públicos. 
O objetivo é diminuir a burocracia 
que as pessoas enfrentam quando 
precisam de algum serviço público já
que, geralmente, são exigidos vários 
outros documentos.

GovTech: Um Governo Digital é uma
das grandes metas que queremos para
que a inovação faça parte do Poder
Público, deixando nosso país mais ágil,
eficiente, transparente e cada vez
mais conectado com seus cidadãos. 
A população só tem a ganhar com a 
inclusão da tecnologia na prestação
dos serviços ofertados pelo Governo.

Projeto de lei 3443/2019 (coautoria)

Revisão da Tabela do Imposto de Renda:
hoje, quem ganha mais de R$ 28.559,70
por ano é obrigado a pagar imposto 
sobre a renda, pois a tabela não é 
corrigida há vários anos e enquadra 
cada vez mais pessoas. O projeto 
pretende fazer com que, a cada ano, 
haja uma correção da tabela pela infla-
ção, até que a defasagem seja extinta.

Projeto de lei 1422/2019 (coautoria)

’’

’’
Os benefícios das concessões 

e privatizações são indiscutíveis 
e necessitam ser implantadas
para aprimorarmos os serviços 
prestados à população, como a 

duplicação da BR-280 e melhorias 
na infraestrutura da Serra Dona 
Francisca. Sou a favor do Novo 

Marco Legal das Parcerias Público-
Privadas para facilitar a participação

 de empresas privadas e de 
investidores estrangeiros. As PPPs 

são a grande saída para a retomada do 
 e da oferta decrescimento econômico

empregos no Brasil.

Projetos de Lei
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