
10 compromissos 
de Rodrigo Maia para uma 
Câmara Independente.

Planejamento 
  estratégico 
para o biênio

Foco na Gestão    
 eficiente.  
  Reafirmando o 
 compromisso com 
os gastos da Casa

Por que
 Rodrigo?

O núcleo irá fornecer dados 
concretos a respeito de todas 
as medidas aprovadas na 
Câmara e seus impactos na 
sociedade.

Entre 2016 e 2017, a Câmara 
foi o órgão que menos 
gastou entre todos os órgãos 
públicos. Devolvemos R$ 700 
milhões ao Tesouro. Nossa 
gestão pode fazer mais e este 
é o meu compromisso.

#CâmaraIndependente 

Vamos criar medidas para 
valorizar a atuação do 
deputado, com o objetivo 
de aproximar a Câmara dos 
Deputados da população.

Esse projeto, visa ajudar os 
deputados a se preparem 
para os debates do Plenário, 
definindo com antecedência, 
ao menos, uma semana dos 
principais projetos que serão 
debatidos e deliberados na 
semana seguinte.

    Valorização  
  de Atuação do    
Deputado1

9
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  Pauta 
Antecipada2



Acompanhamento detalhado 
e online dos mandatos 
dos deputados, por meio 
de ferramentas avançadas 
de interação. Cada ação 
parlamentar será facilmente 
compartilhada nas redes 
sociais como WhatsApp, 
Instagram, Facebook 
e YouTube.

Preparar a equipe de todo 
parlamentar para que estejam 
eficientes para comunicar o 
trabalho do Deputado de forma 
mais inovadora e acessível 
de acordo com a linguagem 
própria de redes sociais, 
complementando 
a ação do Gabinete Digital.

Criação de um espaço de 
gravação digital para que 
cada parlamentar produza 
sua própria comunicação 
para as redes sociais com 
o objetivo de atingir seus 
eleitores.

Transformar a plataforma 
atual de dados abertos da 
Câmara na mais transparente 
e com o maior número de 
data-base disponível para 
os órgãos de fiscalização, 
imprensa, pesquisadores.

Os parlamentares vão poder 
liderar consultas públicas 
em tempo real, convidando 
o cidadão a assinar e discutir 
projetos de lei de iniciativa 
popular, sugerir pautas no 
Plenário e melhorias nos 
textos legislativos.

A CONOF irá criar um grupo 
de consultores para fazer 
o acompanhamento da 
execução de cada emenda 
parlamentar e disponibilizar 
de forma on-line para cada 
deputado, de forma simples 
e objetiva, produzindo 
alertas para aumentar sua 
efetividade.

Gabinete   
  Digital

  Programa de   
      Formação em 
Capacidades Digitais  
   para a Assessoria:3 4

Espaço  
 Câmara Digital

    Dados Abertos  
  Transparência 
Máxima

    Valorização do 
Parlamentar na Execução   
  Orçamentária

Empoderamento  
 Popular5
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