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TRAJETÓRIA E REALIZAÇÕES
Marcelo Calero é diplomata de carreira. Formado em Direito pela UERJ, é também
cientista político e professor. Foi Ministro de Cultura do Brasil e, em 2018, foi eleito
Deputado Federal. Atuou como Secretário Municipal de Cultura do Rio e Presidente do
Comitê Rio 450. Marcelo Calero é uma das principais referências do Congresso Nacional
e trabalhou na defesa da democracia, da educação, da cultura, do meio ambiente, da
segurança e da integridade pública e do desenvolvimento econômico do Rio. Foi
Secretário de uma pasta inédita na Prefeitura do Rio de Janeiro, a Secretaria de Governo
e Integridade Pública, tendo desenvolvido o maior programa municipal de integridade,
transparência e governo digital.
Indicado ao prêmio Congresso
em Foco nas categorias:

MELHOR PARLAMENTAR
DEFESA DA EDUCAÇÃO
CLIMA E SUSTENTABILIDADE

Eleito pelo DIAP como “Cabeças” do
Congresso Nacional 2020 como um dos:

50 Parlamentares
em ascensão
inﬂuentes
150 domaisCongresso

Eleito melhor Deputado do Rio de Janeiro pelo Ranking dos Políticos
Fonte: politicos.org.br

Critérios: • LUTA CONTRA PRIVILÉGIOS
• COMBATE AO DESPERDÍCIO • PAUTA ANTICORRUPÇÃO

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

506
206
42

Proposições legislativas,
entre requerimentos de
informação, projetos de lei
e emendas aos projetos.
Requerimentos de Informação
Projetos de Lei

97%
MAIS PRODUÇÃO QUE
OS DEMAIS DEPUTADOS

CALERO NA CÂMARA
Trabalhou incansavelmente em Leis para garantir
emprego e renda durante a pandemia:

SAÚDE
Ÿ

Ÿ

Em virtude da pandemia, foram investidos
mais de R$ 9 milhões em recursos de ações
especíﬁcas no combate à Covid-19,
contemplando tanto fundos de saúde
municipais quanto o fundo estadual.
Coautor da Lei 14.006/20: Liberou o uso
imediato de materiais, medicamentos,
equipamentos e insumos da área da Saúde no
combate à pandemia da Covid-19.

CULTURA
Defendeu projetos essenciais para a Cultura do
Brasil, garantindo recursos e fomento para este
setor que traduz nossa identidade, nossos
valores, e impulsiona a economia, gerando
emprego e renda.
Ÿ

Ÿ

Autor da Lei 14.044/20: Prorroga
benefícios ﬁscais para o setor do
audiovisual;
Autor do PL 5.497/19: Prorroga Cota de Tela
para ﬁlmes brasileiros até 2031.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Ÿ

Lei 13.982/20: Elevou de R$ 200 para R$ 600 o
auxílio emergencial;

Ÿ

Lei 13.998/20: Ampliou a lista de trabalhadores
que receberam o auxílio.

EMPREGO E RENDA
Ÿ

Lei 14.348/22: Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe): empréstimos para micro e
pequenas empresas, com juros mais baixos e
prazo maior para iniciar o pagamento;

Ÿ

Lei 14.148/21: Programa Emergencial de
Retomada do Setor de Eventos (Perse):
benefícios ﬁscais e negociação mais justa de
dívidas tributárias para pessoas jurídicas que
exercem atividades econômicas ligadas ao
setor de eventos, bares e restaurantes.

EDUCAÇÃO
Foi titular da Comissão do novo FUNDEB,
aprovado em 2020, que garantiu recursos para a
Educação Básica, a melhoria da infraestrutura das
escolas públicas e a valorização dos professores e
auxiliares.
Ÿ

Lei 14.024/20: Suspensão, durante a
pandemia, do pagamento das parcelas e das
dívidas de estudantes com o Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES).

SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE À CORRUPÇÃO
Segurança Pública é coisa séria. Marcelo Calero
defendeu pautas importantes para a área no
Congresso Nacional, sem populismo e sem apelar
para a violência.
Ÿ

Autor do PL 4.013/19: Torna o rompimento da
tornozeleira eletrônica uma falta disciplinar
grave;

EMENDAS
PARLAMENTARES
De forma inovadora, transparente e
democrática, Marcelo Calero lançou
Editais Públicos de Emendas
Parlamentares. Os projetos foram
escolhidos por meio de consulta
pública e comissões técnicas.
Foram destinadas emendas para
projetos nas áreas de Saúde,
Educação, Cultura, Economia
Criativa, Combate à Corrupção,
GovTech e Defesa do Patrimônio.

Saúde

+de R$ 49 milhões
Cultura, educação
e infraestrutura

+de R$ 40 milhões
São mais de R$ 80 milhões em
emendas parlamentares para o
benefício da Cidade e do Estado
do Rio de Janeiro, distribuídos em
cerca de 100 projetos de diversas
naturezas.

LUTOU CONTRA A CORRUPÇÃO E VENCEU
Quando Ministro da Cultura, Calero negou-se
a participar de um esquema milionário de
corrupção. Mesmo ameaçado, não cedeu.
Escolheu renunciar ao cargo e denunciar
Geddel Vieira Lima. Nesse episódio, teve
oportunidade de mostrar seus valores sólidos
e seu compromisso com o serviço público.
Por esse motivo, em 2018, o Rio de Janeiro,
conﬁando em sua trajetória, o elegeu como
deputado federal.

SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA
Em 2021, com a missão de resgatar, reorganizar e reerguer a Cidade do Rio de Janeiro,
Calero liderou a Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública do Prefeito

governo digital e relacionamento com o cidadão. Calero criou o Programa Carioca de
Integridade Pública e Transparência. Criou, também, as Subsecretarias de Integridade
Pública, Transparência e Governo Digital, inéditas na gestão municipal.

PROPOSTAS E VALORES
Combate ao Lobby dos
Planos de Saúde

Defesa do Desenvolvimento
Econômico do Rio

Defesa da Democracia
e das Carreiras de Estado

Defesa da Integridade Pública,
Transparência e Combate
aos Privilégios

Defesa da Educação,
da Cultura e do Esporte
como Instrumentos de
Transformação Social

Investimento em Tecnologia
e Inovação na área de
Segurança Pública

SIGA O CALERO

21 99702-5501 www.calero.rio

CNPJ: 47.410.617/0001-49

Eduardo Paes. A SEGOVI assumiu a tarefa de tornar a gestão do governo mais eﬁciente
e transformar o Rio em uma cidade referência em integridade pública, transparência,

