
CONGRESSISTA COM O 
MAIOR NÚMERO DE 
LEIS SANCIONADAS NA 
ATUAL LEGISLATURA

MAIS DE R$ 130 MILHÕES 
EM RECURSOS PARA 
SANTA CATARINA

R$ 18 MILHÕES DE 
RECURSOS EXTRAS 
PARA COMBATE
À COVID-19

CONGRESSISTA COM O 
MAIOR NÚMERO DE 
LEIS SANCIONADAS NA 
ATUAL LEGISLATURA

MAIS DE R$ 130 MILHÕES 
EM RECURSOS PARA 
SANTA CATARINA

R$ 18 MILHÕES DE 
RECURSOS EXTRAS 
PARA COMBATE
À COVID-19

2 0 1 9 / 2 0 2 0

PRESTANDO
CONTAS



Este material reúne informações sobre os 
dois primeiros anos de nossa atividade 
parlamentar. É, de forma muito respeitosa, 
uma prestação de contas ao povo 
catarinense que nos confiou essa grande 
missão, a qual me empenho em honrar 
com muito trabalho e dedicação

APRESENTAÇÃO:

Acompanhe minhas
redes sociais:

Jorginho Mello

jorginhomello.com.br



ATUANTE E FICHA LIMPA

CRITÉRIOS DA ESCOLHA:

Jorginho Mello (PL-SC) tem uma trajetória política 
das mais consistentes: foi vereador, deputado 
estadual, presidente da Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina, deputado federal, governador 
interino do Estado e, hoje, é senador da 
República. Mais do que isso: eleito “O Melhor 
Senador do Brasil” pelo Ranking dos Políticos,  é 
também o parlamentar com o maior número de 
leis sancionadas na atual legislatura*.

*setembro 2020

Ainda no primeiro ano de mandato no Senado, em 
2019, Jorginho foi escolhido O Melhor Senador 
do Brasil pelo Ranking dos Políticos, uma 
ferramenta da sociedade civil organizada que dá 
transparência às ações do Estado.

• Ser ficha limpa

• Presença nas sessões

• Economia da cota parlamentar

• Combate a privilégios

• Qualidade do voto nas principais decisões do Congresso    
   como o ‘não’ ao aumento do Fundo Eleitoral

SOBRE:



RECURSOS
PARA SANTA
CATARINA

R$130
MILHÕES

MAIS DE

P A R A  O  E S T A D O

R$ 33 MILHÕES
PARA A SAÚDE

R$ 39 MILHÕES PARA 
A INFRAESTRUTURA

R$ 16 MILHÕES PARA TURISMO
JUSTIÇA/DEFESA CIVIL/SANEAMENTO BÁSICO

R$ 24 MILHÕES
PARA A EDUCAÇÃO



R$8.8 MILHÕES
ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO
FLORIANÓPOLIS - SÃO MIGUEL DO OESTE 
BR 282/158

R$ 2.1 MILHÕES
ABERTURA 15 LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA
PROLONGADA PARA O HOSPITAL IZOLDE
HUBNER DALMORA - LINDOIA DO SUL

R$ 265 MIL
AUXÍLIO PARA UNIVERSIDADES
COMUNITÁRIAS UNOESC E UNESC

R$ 2.2 MILHÕES
PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

R$ 886 MIL 
PARA APOIO À ABERTURA DO CURSO DE MEDICINA
UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPUS CURITIBANOS
E PARA PESQUISA DO VÍRUS DA ZIKA
DO CAMPUS FLORIANÓPOLIS

R$ 5.1 MILHÕES
AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO DIGITAL E 
OUTROS EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA - JOAÇABA

R$ 3.6 MILHÕES
DESTINADOS À FUNASA PARA
SANEAMENTO BÁSICO



MAIS DE R$ 18 MILHÕES

44 MUNICÍPIOS | 6 HOSPITAIS REGIONAIS 

RECURSOS EXTRAS
ENFRENTAMENTO À COVID-19:

COMBATE
À COVID-19

O Projeto de Lei Complementar 195/2020 
institui o Programa Nacional de Auxílio às 
Instituições de Ensino da Educação Básica 
– PRONAIEEB, que direciona R$ 3 bilhões 
em subsídios para o apoio às unidades 
escolares privadas do segmento das micro 
e pequenas empresas.

Este projeto é fundamental para que essas 
instituições de ensino permaneçam ativas, 
já que o setor foi duramente afetado em 
decorrência da pandemia. É um reconheci-
mento ao papel social da rede privada de 
ensino na oferta de serviço educacional no 
país. O PLP apresentado prevê também a 
suspensão de tributos e adesão das excluí-
das ao Simples Nacional. 

SOCORRO ÀS ESCOLAS
PRIVADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FIM DAS TAXAS DE MARINHA

São mais 500 mil imóveis brasileiros ameaçados com as demarcações das chamadas 
áreas de Marinha. O Projeto de Lei 5553/2019 tenta estabelecer novos marcos para 

ataques pelo mar. O projeto prevê o reconhecimento ao pleno direito dos particulares em 
trechos do litoral.



É o parlamentar com o maior número de leis 
sancionadas na atual legislatura, um total de oito*. 
Sem falar na relatoria e apresentação de projetos 
de lei importantes que se encontram em 
tramitação. Conheça um pouco da atividade 
parlamentar do senador.

*Setembro 2020

CONGRESSISTA 
COM MAIOR
NÚMERO DE LEIS 
SANCIONADAS

ATIVIDADE 
PARLAMENTAR



• Presidente da Frente Parlamentar Mista das Micro e 
Pequenas Empresas • Presidente da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa das Universidades Comunitárias • 
Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do 
Desenvolvimento Econômico e social da Região Sul do 
Brasil • Vice-Presidente da Frente Parlamentar Mista da 
Saúde • Vice-Presidente da Frente Parlamentar Mista da 
Educação

ATUAÇÃO NAS FRENTES 
PARLAMENTARES DO 
CONGRESSO NACIONAL 

• Presidente da CPI sobre a situação das vítimas e 
familiares do acidente da Chapecoense • Vice-Presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
• Membro Suplente da Comissão de Assuntos Econômicos  
• Membro Titular da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte • Membro Suplente da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo • Membro Suplente 
da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e 
Controle e Defesa do Consumidor  
• Membro Suplente da Comissão da CPMI das fake news

MEMBRO DAS 
COMISSÕES 
PERMANENTES DO 
SENADO FEDERAL

PRINCIPAIS LEIS SANCIONADAS:

PRONAMPE
UMA REVOLUÇÃO
NO CRÉDITO PARA 
OS PEQUENOS
NEGÓCIOS

 EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO

A Lei 13.999 de 2020, que instituiu o 
Pronampe - Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte mudou a história do 
crédito para os pequenos negócios 
brasileiros. 

Sempre foi um sonho do empresário 
desse segmento ter acesso a uma linha 
nos moldes do PRONAF (Programa 
Nacional de Agricultura Familiar), com 
juros baixos e tempo estendido para 
pagamento. 

Presidente da Frente Parlamentar das 
Micro e Pequena Empresas, o senador 
Jorginho Mello realizou esse sonho: criou 
o primeiro crédito barato, fácil e a longo 

prazo para os pequenos negócios: oito 
meses de carência, 36 meses para pagar, 
juro anual igual à taxa SELIC + 1,25% e 
um Fundo Garantidor de Operações do 
Tesouro Nacional de R$ 15,9 bilhões. 

No primeiro mês de operação, os valores 
contratados já ultrapassavam os R$ 18 
bilhões, o que fez com que o senador 
articulasse rapidamente uma segunda 
fase do programa, garantindo mais R$ 12 
bilhões.

A Lei Complementar 167 de 2019 introduz-

ceiro brasileiro, a ESC - Empresa Simples 
de Crédito, que autoriza qualquer cidadão 
brasileiro a  emprestar o seu dinheiro. 

Funciona assim: quem tem determinado valor 
na sua conta ou na sua poupança pode criar 
uma empresa, pessoa jurídica, e passar a 
emprestar. De forma transparente, legalizada 
e com controle do Imposto de Renda.

O objetivo é ajudar a reduzir as taxas de 
juros, barateando o crédito. Até a 
aprovação dessa Lei Complementar, só 
quem podia emprestar dinheiro eram os 
bancos. Nas ESCs, o acordo é feito direta-
mente entre as partes.

A lei é um sucesso: em um ano, já existiam 
686 ESC constituídas no país, com capital 
disponível para operações em torno de R$ 
312 milhões.



A Lei 13.999 de 2020, que instituiu o Pronampe 
- Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
mudou a história do crédito para os pequenos 
negócios brasileiros. 

Foi o primeiro crédito barato, fácil e a longo 
prazo para o segmento: oito meses de 
carência, 36 meses para pagar, juros anuais 
iguais à taxa SELIC + 1,25% e um Fundo 
Garantidor de Operações do Tesouro Nacional 
de R$ 15,9 bilhões.

No primeiro mês de operação, os valores 
contratados já ultrapassavam os R$ 18 bilhões, 
o que fez com que o senador articulasse 
rapidamente uma segunda fase do programa, 
garantindo mais R$ 14 bilhões e socorrendo 
assim milhares de empresas.
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A Lei 13.999 de 2020, que instituiu o 
Pronampe - Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte mudou a história do 
crédito para os pequenos negócios 
brasileiros. 

Sempre foi um sonho do empresário 
desse segmento ter acesso a uma linha 
nos moldes do PRONAF (Programa 
Nacional de Agricultura Familiar), com 
juros baixos e tempo estendido para 
pagamento. 

Presidente da Frente Parlamentar das 
Micro e Pequena Empresas, o senador 
Jorginho Mello realizou esse sonho: criou 
o primeiro crédito barato, fácil e a longo 

prazo para os pequenos negócios: oito 
meses de carência, 36 meses para pagar, 
juro anual igual à taxa SELIC + 1,25% e 
um Fundo Garantidor de Operações do 
Tesouro Nacional de R$ 15,9 bilhões. 

No primeiro mês de operação, os valores 
contratados já ultrapassavam os R$ 18 
bilhões, o que fez com que o senador 
articulasse rapidamente uma segunda 
fase do programa, garantindo mais R$ 12 
bilhões.

A Lei Complementar 167 de 2019 introduz-

ceiro brasileiro, a ESC - Empresa Simples 
de Crédito, que autoriza qualquer cidadão 
brasileiro a  emprestar o seu dinheiro. 

Funciona assim: quem tem determinado valor 
na sua conta ou na sua poupança pode criar 
uma empresa, pessoa jurídica, e passar a 
emprestar. De forma transparente, legalizada 
e com controle do Imposto de Renda.

O objetivo é ajudar a reduzir as taxas de 
juros, barateando o crédito. Até a 
aprovação dessa Lei Complementar, só 
quem podia emprestar dinheiro eram os 
bancos. Nas ESCs, o acordo é feito direta-
mente entre as partes.

A lei é um sucesso: em um ano, já existiam 
686 ESC constituídas no país, com capital 
disponível para operações em torno de R$ 
312 milhões.



Até pouco tempo, as universidades 
comunitárias não tinham direito a subvenções 
ou a receber recursos por meio de emendas 
parlamentares, mesmo diante de toda 
importância não só na formação de 
profissionais, mas nas áreas da pesquisa, 
extensão e atendimento à comunidade.

Criador da Frente Parlamentar das 
Universidades Comunitárias, Jorginho foi autor 
do projeto que incluiu as universidades 
comunitárias na LDB – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, e que produziu a lei 
13.868/2019. 

Antes da aprovação da lei 13913/2019, quem 
tivesse um terreno encostado em uma rodovia 
em perímetro urbano, não poderia construir 
numa faixa de 15 metros. Sem fiscalização da 
União, cidades cresceram ao redor das rodovias, 
gerando uma briga judicial. 

A lei permitiu regularizar todas as obras 
construídas sobre as faixas não edificáveis, 
desde que não colocassem em risco a 
segurança da população, e passou o controle 
para os municípios que podem mudar a 
metragem da faixa, desde que aprovem a 
alteração no plano diretor.

FORTALECIMENTO DAS 
UNIVERSIDADES COMUNITÁRIAS 

FAIXA DE EDIFICAÇÕES EM 
RODOVIAS NAS ÁREAS URBANAS



Mais um importantíssimo mecanismo para 
impulsionar os pequenos negócios, o PLP 
9/2020, Projeto de Lei Complementar à Lei 
do Contribuinte Legal (13.988/2020) teve a 
relatoria do Senador Jorginho Mello e permite 
que as Micro e Pequenas Empresas 
enquadradas no Simples Nacional passem a 
ter o direito a renegociar tributos com a 
União. 

E o PLP foi além: prorrogou o prazo para  
adesão ao Simples de 60 para 180 dias, por 
causa da pandemia. 

NEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS DE 
MICROEMPRESAS COM A UNIÃO

NÃO À PRISÃO DISCIPLINAR MILITAR
DE PMS E BOMBEIROS MILITARES

A privação de liberdade foi concebida como 
resposta a crimes graves e não para punir 
questões disciplinares. A partir de decretos 
estaduais, policiais e bombeiros militares 
estavam sujeitos a pena de prisão para punir 
faltas disciplinares, sem o devido processo 
legal, bastando apenas uma ordem verbal do 
superior hierárquico. Com a sanção da Lei 
13967 de 2019, os códigos de ética devem ser 
pautados pelos princípios da dignidade da 
pessoa humana, legalidade, presunção de 
inocência, direito ao contraditório, ampla defesa 
e vedação da medida disciplinar privativa de 
liberdade.

Além das leis citadas, há também aquelas que dão nome a obras 
federais, como rodovias, elevados e viadutos



A Lei Complementar 167 de 2019 introduziu 
uma nova figura no mercado financeiro 
brasileiro, a ESC - Empresa Simples de 
Crédito, que autoriza qualquer cidadão 
brasileiro a  emprestar o seu dinheiro. 

A lei é um sucesso: em um ano, já existiam 
686 ESC constituídas no país, com capital 
disponível para operações em torno de R$ 
312 milhões.

 EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO

O Projeto de Lei Complementar 195/2020 
institui o Programa Nacional de Auxílio às 
Instituições de Ensino da Educação Básica 
– PRONAIEEB, que direciona R$ 3 bilhões 
em subsídios para o apoio às unidades 
escolares privadas do segmento das micro 
e pequenas empresas.

Este projeto é fundamental para que essas 
instituições de ensino permaneçam ativas, 
já que o setor foi duramente afetado em 
decorrência da pandemia. É um reconheci-
mento ao papel social da rede privada de 
ensino na oferta de serviço educacional no 
país. O PLP apresentado prevê também a 
suspensão de tributos e adesão das excluí-
das ao Simples Nacional. 

SOCORRO ÀS ESCOLAS
PRIVADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FIM DAS TAXAS DE MARINHA

São mais 500 mil imóveis brasileiros ameaçados com as demarcações das chamadas 
áreas de Marinha. O Projeto de Lei 5553/2019 tenta estabelecer novos marcos para 

ataques pelo mar. O projeto prevê o reconhecimento ao pleno direito dos particulares em 
trechos do litoral.

Projeto já aprovado no Senado, o PLP 147/19 
cria a figura do MEI Caminhoneiro. A intenção é 
impulsionar uma categoria que move a nossa 
economia. Milhares de homens e mulheres, que 
trabalham duro para fazer com que todo tipo 
de produto chegue até a casa da gente. Com a 
proposta, caminhoneiros terão direito a um 
CNPJ, a emitir nota fiscal e também a garantia 
a benefícios previdenciários e a crédito. Está 
em análise nas comissões da Câmara Federal.

MEI CAMINHONEIRO

ALGUNS PROJETOS DE LEI 
IMPORTANTES EM TRAMITAÇÃO:



O Projeto de Lei Complementar 195/2020 
institui o Programa Nacional de Auxílio às 
Instituições de Ensino da Educação Básica 
– PRONAIEEB, que direciona R$ 3 bilhões 
em subsídios para o apoio às unidades 
escolares privadas do segmento das micro 
e pequenas empresas.

Este projeto é fundamental para que essas 
instituições de ensino permaneçam ativas, 
já que o setor foi duramente afetado em 
decorrência da pandemia. É um reconheci-
mento ao papel social da rede privada de 
ensino na oferta de serviço educacional no 
país. O PLP apresentado prevê também a 
suspensão de tributos e adesão das excluí-
das ao Simples Nacional. 

SOCORRO ÀS ESCOLAS
PRIVADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FIM DAS TAXAS DE MARINHA

São mais 500 mil imóveis brasileiros ameaçados com as demarcações das chamadas 
áreas de Marinha. O Projeto de Lei 5553/2019 tenta estabelecer novos marcos para 

ataques pelo mar. O projeto prevê o reconhecimento ao pleno direito dos particulares em 
trechos do litoral.

O PLP apresentado prevê também a 
suspensão de tributos e adesão das excluídas 
ao Simples Nacional. Já aprovado no Senado, 
está na Câmara.

São mais 500 mil imóveis brasileiros 
ameaçados com as demarcações das 
chamadas áreas de Marinha. O Projeto de Lei 
5553/2019 tenta estabelecer novos marcos 
para esses terrenos da União, com o 
reconhecimento ao pleno direito dos 
particulares em trechos do litoral. Matéria está 
com a relatoria.

SOCORRO ÀS ESCOLAS 
PRIVADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FIM DAS TAXAS DE MARINHA

O projeto de lei 1886/2020 cria o Certificado 
de Recebíveis da Educação (CRE), títulos de 
crédito a serem lançados no mercado de 
capitais por instituições privadas de ensino. 
Já foi aprovado no Senado e, agora, está na 
Câmara.

CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS
DA EDUCAÇÃO - CRE 



O Projeto de Lei Complementar 195/2020 
institui o Programa Nacional de Auxílio às 
Instituições de Ensino da Educação Básica 
– PRONAIEEB, que direciona R$ 3 bilhões 
em subsídios para o apoio às unidades 
escolares privadas do segmento das micro 
e pequenas empresas.

Este projeto é fundamental para que essas 
instituições de ensino permaneçam ativas, 
já que o setor foi duramente afetado em 
decorrência da pandemia. É um reconheci-
mento ao papel social da rede privada de 
ensino na oferta de serviço educacional no 
país. O PLP apresentado prevê também a 
suspensão de tributos e adesão das excluí-
das ao Simples Nacional. 

SOCORRO ÀS ESCOLAS
PRIVADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FIM DAS TAXAS DE MARINHA

São mais 500 mil imóveis brasileiros ameaçados com as demarcações das chamadas 
áreas de Marinha. O Projeto de Lei 5553/2019 tenta estabelecer novos marcos para 

ataques pelo mar. O projeto prevê o reconhecimento ao pleno direito dos particulares em 
trechos do litoral.


