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No Senado, a defesa da ética e transparência em 

qualquer esfera de poder, é um dos meus principais 

compromissos. Não descuidei das nossas comunidades. 

Meus gabinetes em Brasília, São Borja e Porto Alegre 

receberam gaúchos de todos os rincões, com anseios, 

pedidos, críticas e sugestões para juntos fazermos um 

Rio Grande melhor. Na capital federal não há um só dia 

que minha equipe não esteja pronta para receber a 

todos como uma verdadeira embaixada gaúcha, sempre 

com o chimarrão pronto para acolher nossa gente. O 

ano foi puxado, do jeito que gosto. 

Perdi as contas dos municípios que passei, das demandas 

que trouxe para os ministérios. Estamos atendendo pouco a 

pouco as causas que vão colocar nosso estado no caminho 

do desenvolvimento. Por diversas vezes, consegui propor 

uma metodologia diferente. Levei as autoridades federais 

nos pontos mais longínquos de nossa terra. Viram de perto 

a nossa realidade e potencial. Vamos colher os frutos em 

2020 que já desponta no horizonte. No último mês, tive que 

dar atenção especial à minha saúde para continuar firme 

em nossos propósitos. As mensagens de carinho chegaram 

de todos os lados. 

Luis Carlos Heinze
Senador - Progressistas/RS

O NOVO BRASIL JÁ COMEÇOU A DESPERTAR

Vivemos um ano cheio de desafios. Mais de dois milhões de 

gaúchos confiaram em mim e me trouxeram até o Senado. 

É aqui, por meio de debates nas comissões; do exercício do 

diálogo nos gabinetes e em plenário; das vozes alçadas da 

tribuna que se manifestam, permanentemente, os anseios 

de uma sociedade. Trouxemos respostas e avanços que 

já começam a aparecer. Ainda estamos no começo, mas o 

novo Brasil exigido pelo povo nas urnas já se desenha. A 

democracia e o estado de direito foram fortalecidos graças 

a participação da população. 
Heinze na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária

Heinze na saída do Hospital, acompanhado da esposa Sandra, 
suas filhas Caroline, Patricia e Natalia, sob os cuidado do 
sobrinho Dr. Rafael Loch Batista e a Dra. Ludmila Hajjar com 
sua equipe

Reunião de trabalho com a equipe do gabinete em Brasília, com 
a presença de Caroline Aquino, coordenadora da campanha 
eleitoral de Heinze

Minha família me fortaleceu e agora me sinto renovado para continuar nessa caminhada. A época é de reflexão, 

agradecimento, fraternidade e fé. Por todos esses sentimentos, agradeço aos bons pensamentos e apoio recebido. 

Que o menino Jesus encha nossas vidas de esperança por este novo Brasil que tanto pedimos e vamos seguir 

construindo em 2020. Que venham os novos desafios. Boas festas!



A aprovação da reforma da Previdência foi um marco neste 

segundo semestre. A principal mudança é a inclusão de estados 

e municípios no novo sistema de aposentadorias. A Proposta de 

Emenda à Constituição – PEC 133a/2019, a paralela, completou 

o texto e traz grandes contribuições do senador Luis Carlos 

Heinze que protocolou uma série de emendas. Algumas acatadas 

integralmente, outras apensadas as propostas de outros 

parlamentares.

A Constituição Federal isenta as instituições beneficentes 

de assistência social da contribuição para a seguridade 

social. O relator, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), 

queria extinguir o benefício para algumas entidades 

filantrópicas. Tasso, no entanto, acatou parcialmente 

a emenda do senador Heinze, por meio da proposta 

do senador Jorginho Mello (PL-SC) que prevê a edição 

de uma lei complementar para tratar da imunidade 

dessas    entidades  beneficentes. Heinze  defendeu o 

grande   número  de  estudantes  alcançados  com  a

 filantropia em todo o Brasil. 

Com menos de dez meses de atuação como senador, Luis 

Carlos Heinze recebeu o prêmio Excelência Parlamentar, 

concedido pelo “ Ranking dos Políticos ”. Foi escolhido o 

quinto melhor senador do país. A premiação reconhece o 

seu trabalho e contribuição ao desenvolvimento do Brasil, 

por meio da atividade legislativa, no Congresso Nacional.

LEGISLATIVO

Heinze com o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)

Discussão sobre a Reforma da Previdência 
no plenário

Senador Luis Carlos Heinze com a esposa Sandra, ao lado da 
equipe do movimento Ranking dos Políticos

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

FILANTROPIA

“A contrapartida está no momento em que eles terminam seus projetos ou cursos e oferecem suas pesquisas e 

carreiras à sociedade”, garantiu o parlamentar.

5º MELHOR SENADOR DO BRASIL
RANKING DOS POLÍTICOS
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Foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH), um projeto de lei do 

senador Heinze que amplia as possibilidades de 

dedução no Imposto de Renda das doações feitas aos 

Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, sejam 

eles estaduais, distritais, municipais ou nacional. 

O Projeto de Lei (PL) 4.144a /2019 estende o direito à

dedução para os contribuintes que optam pela declaração

simplificada de IR. Atualmente, a legislação só permite 

esse tipo de dedução a quem declara o imposto na

 modalidade completa. A matéria segue agora para 

análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Foi sancionada a lei nº 13.879    /19, a chamada Lei das Teles, originária do Projeto de lei da Câmara a

dará destaque à acessibilidade nas zonas rurais.

(PLC) 79/2016, que estava parado há três anos no Senado Federal. A lei permite modificações importantes

no serviço de telecomunicações em todo o país, promovendo mudanças significativas no setor, como a 

universalização da internet rápida. Heinze é entusiasta da lei que, entre muitos outros avanços, 

LEGISLATIVO

O plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei (PL) 

2.573/2019 , que institui a Carteira de Identificação 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, de 

expedição gratuita. A proposta será encaminhada 

à sanção presidencial. Trata-se de um programa de 

apoio à inclusão, assegurando atendimento prioritário 

em serviços públicos e privados, em especial nas áreas 

de saúde, educação e assistência social. 

AUTISMO

O autismo é uma síndrome que atinge quase dois milhões de brasileiros. Heinze foi o relator do 

texto na Comissão de Constituição e Justiça. O comunicador Marcos Mion, que possui um filho 

autista, reconheceu o trabalho do parlamentar em um vídeo divulgado nas redes sociais.

O texto da Lei Romeo Mion  teve  relatoria,  na CCJ,
do senador Luis Carlos Heinze

CRIANÇA E ADOLESCENTE

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) realiza reunião para 

deliberar sobre o PL 4.144a/2019

MARCO DAS TELES
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Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), 
durante audiência pública que discutiu o 
 “Comércio Internacional Agropecuário  

 

Foi aprovado, na Comissão de Agricultura do 

Senado, o Projeto de Lei (PL) 3.958a /2019 de autoria 

do senador Heinze, que possibilita que, a partir da

 

produtos de origem animal em outros estados. 

Hoje, a lei restringe apenas ao serviço federal de 

inspeção a concessão da autorização para venda 

interestadual desses alimentos.

INSPEÇÃO MUNICIPAL

REFORMA TRIBUTÁRIA

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado 

Federal começou a discutir a reforma tributária. 

Heinze defende, desde sua atuação na Câmara 

dos Deputados, a necessidade de simplificar 

impostos e reduzir a carga tributária. Para ele, 

a proposta do ex-deputado Luiz Carlos Hauly, 

que realizou apresentação aos senadores, 

no segundo semestre, é a mais viável. O 

senador argumenta que é preciso aumentar a 

participação dos municípios e, com isso, facilitar 

a fiscalização dos gastos. Foram apresentadas 

141 emendas à Proposta de Emenda à Constituição a

(PEC) 110/2019 em discussão na CCJ. 

HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E SANTAS CASAS

Foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 115a/2017, que proíbe penhora de 

bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas mantidos por entidades certificadas como beneficentes de assistência 

social. De acordo com a proposta, a proibição de penhora compreende os imóveis, as construções, as benfeitorias 

e todos os equipamentos, inclusive os de saúde, desde que quitados. Somente poderão ser passíveis de penhora 

obras de arte e adornos (bens considerados supérfluos pela Justiça). O texto teve voto favorável do relator, senador 

Luis Carlos Heinze. 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza audiência pública 
interativa para instruir a PEC 110a/2019, que dispõe sobre a reforma tributária. 
Em pronunciamento, senador Luis Carlos Heinze ao lado
de seu suplente, Ireney Orth.
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O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 13.870a/19 que 

garante a posse de arma de fogo em toda a extensão das 

propriedades rurais e não apenas na sede do imóvel. 

Neste contexto, o senador Heinze apresentou o Projeto

de Lei (PL) 4.721/19 que altera os artigos 4º e 5º da lei 10.826/19, a

para possibilitar que, nos municípios onde não existam 

delegacias de Polícia Federal, a autorização de compra 

de armas de fogo e a emissão do certificado de registro 

sejam realizadas pela Polícia Civil do respectivo estado. A 

proposta está em discussão na Comissão de Constituição 

e Justiça do Senado.

Desde o começo de seu mandato o senador Luis Carlos Heinze manifesta, claramente, o apoio ao movimento 

que pede a moralização da atividade pública em todas as esferas:

14 de fevereiro – Assinatura da PEC 05a/2019 que regulamenta a prisão em segunda instância;

13 de março – Assinatura ao requerimento para criação da CPI Lava Toga;

LEGISLATIVO

O primeiro grande passo pela reforma do pacto 

federativo foi dado  no plenário do Senado, com a 

aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 98a/2019 que permite que a União compartilhe 

com estados e municípios os recursos arrecadados nos 

leilões do pré-sal. Heinze trabalhou em conjunto com 

a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para 

aprovar a medida. 

CESSÃO ONEROSA

O leilão do excedente de volume de petróleo e gás que a União cedeu à Petrobras teve uma arrecadação de R$ 

69,96 bilhões em bônus de assinatura. A previsão era de até R$ 106,5 bilhões, mas dois dos quatro blocos não 

receberam ofertas das 14 empresas habilitadas a participar. Outros dois lotes devem ser leiloados em 2020, com 

a previsão de dobrar os valores arrecadados.

Plataforma da Petrobrás P-a35, localizada no campo de 
Marlim, na Bacia de Campos

POSSE DE ARMAS

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the 

POSICIONAMENTOS

Heinze prestigia cerimônia de sanção presidencial
da lei 13.870/19 

Confira os valores 
do seu município
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MEIO AMBIENTE E TURISMO

17 de abril – Assinatura do pedido de impeachment aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes; 

14 de agosto – Adesão ao “Movimento Muda Senado, Muda Brasil” que apoia as pautas que pedem moralidade, 

ética e austeridade nos poderes;

30 de outubro – Assinatura da carta aberta ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, pedindo a prisão em 

segunda instância;

27 de novembro – Assinatura do termo de adesão a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Prisão em Segunda 

Instância;

POSICIONAMENTOS

PARQUES E FLORESTAS

Heinze esteve em Cambará do Sul, acompanhando 

a comitiva do governo federal, para dar sequência 

as tratativas de concessão dos parques e florestas 

turismo na região e as possibilidades de parcerias. 

A boa notícia é que o representante do Ministério 

do Turismo, secretário Nacional de Estruturação 

da Pasta, Robson Napier, colocou a região entre 

as cinco rotas prioritárias para investimentos do 

construção de um edital para concessão deverá 

ser publicado ainda no primeiro trimestre de 2020. 

CPI DAS ONG’S DA AMAZÔNIA
O senador Luis Carlos Heinze aderiu à CPI 

que vai investigar a atuação de Organizações 

Não Governamentais – ONG’s - que atuam na 

Amazônia. “Queremos descobrir se existem e 

quem está por trás das entidades de fachada que 

recebem recursos sem trabalhar. O país passou 

com frequência, cada vez maior, a conviver 

com denúncias da existência dessas entidades

cujos reais propósitos seriam repassar recursos 

a partidos políticos ou mesmo a particulares. 

O Senado vai apurar e punir quem deve ser 

punido”, destacou o parlamentar. A proposição 

é do senador Plinio Valério (PSDB - AM).

Heinze assina adesão a Frente Parlamentar Mista em Defesa
da Prisão em segundia instância

Heinze com a comitiva do governo federal, em Cambará do Sul
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Maquete em 3D do Aeroporto Regional da Serra

VOO INAUGURAL
Um voo inaugural marcou a retomada das operações 

regulares entre o município de São Borja e Porto 

Alegre. Serão quatro voos semanais, a cargo da Two 

Flex, em parceria com a Gol Linhas Aéreas. O senador, 

que trabalhou pela reestruturação da pista, junto à 

Secretaria Nacional de Aviação Civil, foi representado 

na cerimônia pela filha Caroline Batista Aquino. 

AEROPORTO REGIONAL DA SERRA GAÚCHA

INFRAESTRUTURA

Foi assinado, no começo de dezembro, entre o Ministério de Infraestrutura e a prefeitura de Caxias do Sul, 

o termo de compromisso para construção do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. Desde o começo do ano, 

Heinze articula, em reuniões regionais e visitas aos ministérios, a concretização do projeto do aeroporto Vila 

Oliva. Ao todo mais de R$ 200 milhões estão garantidos para a obra, por meio do Fundo Nacional de Aviação 

Civil. As  parcerias  público-privadas  são  o  próximo  passo  para completar o valor necessário para execução  

do terminal.

Solenidade contou com a presença de políticos e 
representantes das empresas Two Flex e Gol
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Eclusa de Fandango em Cachoeira do Sul

HIDROVIAS

PONTE DO RIO IBICUÍ 

Ponte do Rio Ibicuí Uruguaiana-Itaqui

A Administração Hidroviária do Sul – AHSUL - órgão vinculado ao Departamento Nacional de Infraestrutura

de Transportes (DNIT), assinou os contratos para elaboração de projetos para as obras de recuperação e

modernização das barragens do Anel de Dom Marco, em Rio Pardo; Fandango, em Cachoeira do Sul; 

Amarópolis, em General Câmara e Bom Retiro, em Bom Retiro do Sul.  Os projetos serão entregues

pelas empresas ainda no primeiro semestre de 2020 e as obras tem previsão para o começo da  

próxima primavera, época em que as águas estão mais  baixas. O trabalho foi articulado pelo 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) está preparando o termo de referência 

para licitação da gestão ambiental e desapropriação 

para as obras da ponte do Rio Ibicuí, que liga Itaqui a 

Uruguaiana. O trabalho deve ter conclusão no primeiro 

semestre de 2020. Heinze articulou junto ao Tribunal de 

Contas da União – TCU - o entendimento com o DNIT para 

ajustar apontamentos no edital da obra.
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INFRAESTRUTURA

O presidente Jair Bolsonaro inaugurou 47 quilômetros de trechos 

duplicados da BR116-, em agosto. As obras de duplicação da BR-

116 entre Guaíba  e  Pelotas  têm  previsão  de  conclusão  para 

dezembro de 2021. Foram inaugurados 19 quilômetros entre 

Turuçu e Pelotas, um quilômetro entre Cristal e São Lourenço do 

Sul, 12 quilômetros próximo a São Lourenço, e 15 quilômetros 

entre Tapes e Camaquã. Junto com a Bancada Gaúcha, Heinze 

desempenhou um importante trabalho para garantir a conclusão 

da obra. Até o final de janeiro de 2020, outros  30  km devem ser 

liberados.

A116

Cerimônia de inauguração dos trechos com a presença 
do presidente Jair Bolsonaro e o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas

CONCESSÕES 
O senador Luis Carlos Heinze tem trabalhado em um plano de concessões para as rodovias gaúchas. Uma das 

reuniões realizadas foi constituído um grupo para desenvolver o tema. Com a participação de representantes da 

Secretaria Nacional da Infraestrutura, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Empresa 

de Planejamento Logístico (EPL) e do secretário de Parcerias Estratégicas do estado, Bruno Vanuzzi, foi discutido 

o programa de parcerias público privadas para as estradas gaúchas. “A ideia é agilizar o processo de concessões 

tanto para as rodovias federais, como para as estaduais. Já temos esta demanda bem encaminhada junto ao 

secretário estadual de Parcerias Estratégicas”, garantiu Heinze. 

O programa de duplicação e concessão à iniciativa privada está 

470 , 448 , 392 , 158 , 290 , 285 , 116 

e 453 (Rota do Sol), ERS 115 , 784 , 240 , 239 , 324 , 122, RSC 287 e 

Transaçoriana - que liga Capela de Santana, Nova Santa Rita e 

Portão com a Tabaí-Canoas. Em outra oportunidade, o senador 

entregou um documento ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio 

Gomes de Freitas, em que pede celeridade na condução do 

assunto.

Audiência na ANTT com a presença do secretário estadual 
de Parcerias Estratégicas, Bruno Vanuzzi
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TRANSBRASILIANA

Foi escolhida a empresa que fará o projeto da rodovia 

Transbrasiliana - BR 153 - que liga Erechim a Passo Fundo, 

passando pelos municípios de Paulo Bento, Jacutinga, 

Quatro Irmãos, Ipiranga do Sul, Estação, Getúlio Vargas, 

Sertão e Coxilha. A empresa responsável será a Rudra 

Engenharia LTDA. A demanda é esperada há mais de 50 

anos. Heinze recebeu a notícia do vice-presidente Hamilton 

Mourão. “Esta obra deverá desafogar o trânsito da ERS135- 

e trazer mais desenvolvimento à toda região. Somente naquele 

trecho estima-se que, anualmente, são transportados

 mais de 300 mil sacas de soja, além de defensivos, 

fertilizantes e itens para consumo”, lembrou o parlamentar.

BR 153, trecho entre Passo Fundo e Erechim, que faz 
parte da Transbrasiliana

PORTO DO LITORAL NORTE

O senador Luis Carlos Heinze esteve nos municípios de 

Torres e Arroio do Sal para apresentar o local do Porto do 

Litoral Norte. Em reunião com os prefeitos, empresariado 

e lideranças políticas, o parlamentar apresentou o 

estudo realizado pela Marinha. No primeiro semestre, 

o senador Heinze solicitou um laudo de viabilidade do 

empreendimento. Segundo o relatório, a ausência de 

vazios de praia com extensão e morfologia compatíveis 

não permitirá a construção de um porto em Torres. 

No entanto, a cidade vizinha de Arroio do Sal possui extensões de praias adequadas para a instalação. “Nosso 

objetivo é estabelecermos um porto em águas profundas, sem prejudicar o meio ambiente, beneficiando todos 

os gaúchos. Tenho certeza que o Rio Grande do Sul só tem a ganhar com a possibilidade de mais um terminal, 

focado na indústria”, argumenta Heinze.

Reunião na Sociedade dos Amigos de Arroio do Sal

PONTE INTERESTADUAL
A federalização das rodovias RS 163 e SC 163, na divisa entre o RS/SC foi outro tema trabalhado no semestre. 

Heinze intermediu no Ministério de Infraestrutura a construção de uma ponte entre os dois estados, por meio 

das parcerias entre governo e iniciativa privada. Trata-se de um trecho de 25 km gaúchos e 68 km catarinenses, 

que se federalizados seriam a continuidade da BR 163. A demanda é uma solicitação das 21 localidades da 

Associação dos Municípios da Região Celeiro do Rio Grande do Sul (AMUCELEIRO) e das 19 cidades que compõem 

a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (AMEOSC). O projeto da ponte deve ser 

apresentado no ano que vem e a possibilidade de federalização do trecho é uma realidade.
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Na Expointer 2019, Heinze cumpriu uma agenda extensa 

passando pela abertura, premiações, painéis e visitas 

em estandes. Durante a feira, o parlamentar realizou 

o Ciclo de Palestras e Debates, no âmbito da Comissão 

de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, em 

conjunto com a Câmara dos Deputados e Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul, em parceria com os 

deputados federal, Alceu Moreira e estadual, Ernani 

Polo. O objetivo foi debater os termos do acordo de livre 

comércio que envolve os países membros do Mercosul e 

a União Europeia, além da tributação incidente sobre o 

setor rural no mercado interno. 

CULTURA

AGRICULTURA

A comissão mista da Medida Provisória (MP) 897/2019, a 

MP do Agro, presidida por Heinze, aprovou o texto que 

estabelece uma série de medidas ligadas ao crédito e 

financiamento de dívidas de produtores rurais. Entre 

as modificações incluídas no parecer está a emenda 

do senador que reabre o prazo de adesão ao programa 

de incentivo a liquidação dos débitos dos produtores 

rurais inscritos em Dívida Ativa da União – DAU - criado 

pela lei  13.340A/16.

MP DO AGRO

A iniciativa do senador Heinze estende o prazo para pagamento dessas operações. Terão direito aos benefícios 

os contratos vencidos até dezembro de 2019, desde que inscritos em DAU até julho de 2020. O texto ainda será 

votado nos plenários da Câmara e do Senado.

Comissão Mista da Medida Provisória n° 897, de 2019 
realiza reunião (institui o Fundo de Aval Fraterno) com a 

presença do relator, deputado Pedro Lupion (DEM-PR)

EXPOINTER

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the 

TRADICIONALISMO

Acordo entre Mercosul e União Europeia é tema de
Ciclo de Debates do Senado Federal 

Heinze destinou, por meio de emenda parlamentar, R$ 2 milhões para incentivo à cultura gaúcha. “A ideia é 

fomentar a nossa tradição, preservando nossa história e costumes. Quero que os CTG’s tenham um alcance 

ainda maior, ajudando na formação de nossos jovens e na manutenção de nossa cultura”, destacou o senador. 

As entidades beneficiadas deverão ser escolhidas a partir de um edital, que será publicado pela secretaria da 

Cultura do estado. A expectativa é que o recurso seja liberado em 2020.
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SAÚDE

EDUCAÇÃO

TETO DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE

Heinze em audiência com o subsecretário, 
coronel Aroldo Cursino

Heinze em audiência com o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE

Heinze visitou as obras de construção do Instituto de 

Ciências Básicas da Saúde (ICBS) da Universidade

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Porto Alegre. 

O senador trabalhou, junto aos ministérios da Educação 

e da Economia, para a liberação de R$ 12,5 milhões em 

recursos, que proporcionaram a continuidade das obras. Visita as obras do Instituto de Ciência Básica da UFRGS

ESCOLAS CÍVICO MILITARES
Heinze recebeu do subsecretário de 

Fomento às Escolas Cívico Militares, 

coronel Aroldo Ribeiro Cursino, a 

notícia da instalação de mais 

duas unidades no Rio Grande 

do Sul. Uruguaiana e Alegrete 

são os outros municípios 

contemplados. 

O estado Já havia confirmado escolas em Caxias do Sul e Alvorada. O governo federal está acelerando o 

projeto de implantação das escolas militares, em todo o país. A meta é que ao todo 216 unidades sejam 

realidade até 2022, segundo o subsecretário. Para Heinze, a ideia é resgatar o respeito que as instituições e 

alunos tinham de aprender a ser um cidadão melhor.

Em reunião realizada no mês de dezembro com o senador 

Luis Carlos Heinze o ministro da Saúde, Luiz Henrique

Mandetta, anunciou, a liberação de R$ 87,74 milhões 

para a habilitação de novos serviços de saúde na 

Atenção Primária, como Unidades Básicas de Saúde (UBS),

e na Atenção Especializada, em hospitais gerais 

especializados. Serão R$ 63,03 para custeio anual 

de novos serviços de alta e média complexidade
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e R$ 24,70 para reforçar o atendimento nas 
Santas Casas.

Confira através do QR-Code a lista
com a relação de municípios e 

seus respectivos valores



SAÚDE

EMENDAS

O programa substitui o Mais Médicos, criado no governo anterior. Durante a sessão 

que aprovou a MP, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, elogiou o senador 

Heinze por ter dado total apoio ao programa.

Foi aprovada a Medida Provisória 

890a/2019, que institui o programa 

Médicos pelo Brasil, no Sistema 

Único de Saúde – SUS - ofertando 

18 mil vagas em regiões onde há 

maior carência de médicos no país 

para ampliar o acesso do cidadão a 

cuidados básicos em saúde. 

Como deputado federal, Luis 
Carlos Heinze destinou para o 
ano de 2019, R$ 15,42 milhões em 
emendas individuais impositivas 
para investimentos em agricultura, 
infraestrutura, direitos humanos, 
cultura, esporte, saúde e 
segurança, beneficiando mais de 
100 municípios.

2018: Heinze ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. 
Na época, colegas na Câmara dos Deputados.

MÉDICOS PELO BRASIL

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
acompanhou a aprovação da matéria em
sessão do plenário no Senado

EMENDAS
COMO DEPUTADO FEDERAL

14
Dezembro 2019



Para o ano de 2020, Heinze priorizou as áreas da 
saúde, agricultura, direitos humanos, infraestrutura, 
cultura e esporte, com a previsão de R$ 15,94 milhões 
em recursos para mais de 100 municípios.

No gabinete, foram recebidas 
quase cinco mil pessoas, com 
representações de quase 
todos os municípios do 
estado. 

EMENDAS

EMENDAS
COMO SENADOR
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O senador Luis Carlos Heinze 
garantiu, por meio de emenda 
de bancada, R$ 7,28 milhões 
para investimentos em 
aeroportos regionais do Rio 
Grande do Sul, em 2020.

R$ 60
MILHÕES

 

Durante o ano de 2019, através de programas federais, Heinze garantiu 
mais investimentos para centenas de municípios. Entre as áreas  
contempladas estão: infraestrutura, meio ambiente, educação, 
agricultura, saúde e desenvolvimento regional.

  

Demandas de prefeitos e vereadores de todo o Rio Grande do Sul 
foram recebidas no gabinete e escritórios regionais 
durante todo ano

EMENDAS

EMENDAS
DE BANCADA

PROGRAMAS FEDERAIS
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PROGRAMA 
AVANÇAR CIDADES

R$ 50
MILHÕES

EMENDAS
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
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