
FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019

Prestação
de Contas



Missão
Melhorar a vida das 
pessoas, principalmente as 
mais carentes.



O começo
●   Conheci os

procedimentos e a 
estrutura da Câmara 
dos Deputados

●   Selecionei a equipe e
promovi a integração

●   Alinhei os eixos do
mandato e os valores



●   Renunciei a todos os
privilégios

●   Articulei minha
participação nas 
Comissões permanentes

●   Discuti projetos
importantes com
ministros e outros 
membros do Executivo 

Mãos à obra



Abri mão de:
●   Auxílio mudança 

●   Auxílio moradia

●   Apartamento funcional 

●   Aposentadoria especial

●   Reembolso ilimitado de
despesas com gastos 
médicos



Presença em todas as 
sessões deliberativas

Participação em 
todas as 45 votações 
no Plenário

36 reuniões de 
comissões, com 100 
votações

2 relatorias

Atividades
na Câmara



●   PL 14/2019 - Extingue o
Fundo Especial de 
Financiamento de 
Campanha. Co-autora.

●   PL 15/2019 - Possibilita
destinar os recursos dos 
Fundos Partidário e 
Eleitoral, quando não 
utilizados, para a 
educação, saúde e 
segurança. Co-autora.

Projetos de lei



Comissão de 
Seguridade Social e 
Família

Comissão de 
Constituição e Justiça

Comissão Temporária 
Externa do Ministério 
da Educação

Comissão Especial 
PEC 06/2019 – 
Reforma da 
Previdência

Bancada Paulista

Bancada Feminina

Participação
em Comissões

e Bancadas



●   Lançamento com 
presença de dezenas de 
entidades da sociedade 
civil, membros do 
executivo e 
parlamentares

●   Reunião com Ministro
Sérgio Moro

●   Pauta da PEC 333 do
Fim do Foro Privilegiado

●   Assinatura do termo de
cooperação entre Países 
Nórdicos e Transparência 
Internacional

Atuação da FECC



●   Visitas a cidades e
instituições

●   119 atendimentos e
reuniões no escritório de 
São Paulo e no gabinete 
de Brasília, incluindo 
prefeituras, Ongs, 
instituições, 
embaixadas, jornalistas 
e cidadãos

Relacionamento



51 entrevistas para 
rádios, TVs, jornais

Mais de 6000 
respostas a 
comentários nas 
redes sociais - 
Instagram, Twitter, 
Facebook, Linkedin

Mais de 5000 
respostas a e-mails

Programa quinzenal ao 
vivo no Facebook, com 
prestação de contas

Comunicação



Prestação
de contas

R$335.026,77

R$145.038,71

R$111.130,59

R$16.066,63

R$12.759,00

R$0R$33.763,00

R$0

DISPONÍVEL
(FEV A ABR)

UTILIZADO
(FEV A ABR)

■ Gabinete
■ Cota parlamentar
■ Auxílio mudança
■ Auxílio moradia

67,3%
ECONOMIZADO



Verba de
gabinete

Valor utilizado: R$145.038,71

Valor economizado: R$189.988,06

Verba do trimestre: R$335.026,77

43,3% 56,7%

Valor mensal de 
R$111.675,59, exclusivo para 
a contratação de 
assessores parlamentares 



Valor mensal de 
R$37.043,53 para gastos 
com passagens aéreas, 
locação de escritório e 
recursos necessários para o 
mandato

14,4%

85,6%

Valor utilizado: R$16.066,63

Valor economizado: R$95.063,96

Cota do trimestre: R$111.130,59

Cota
parlamentar




