Prestação
de Contas

AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019

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

Destaque
do Trimestre
FUNDÃO NÃO!
O NOVO é contra o Fundo Especial do
Financiamento de Campanha, tendo
projeto de lei para extingui-lo: o PL
14/2019. Atuações da Deputada:
Defendeu o voto contrário para aumento
do Fundão para 3,7 bilhões, na Comissão
Mista de Orçamento, Projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2020 . Relator
retirou do texto.
Por meio da bancada do Novo, pedido ao
Poder Executivo de correção no cálculo
dos valores do Fundão no Projeto de Lei
Orçamentária 2020 baixando de R$2,5
bilhões para R$ 1,8 bilhão.

Destaque
do Trimestre
Voto contrário no Plenário, ao Projeto de
Lei 5029/19 que poderá aumentar o
Fundão para além dos 30% das Emendas
de Bancada.

VEJA O VÍDEO:

Sessões do
Plenário
100% de presença
30 sessões deliberativas
100 votações nominais
7 discursos

Principais
votações
Defendeu e aprovou em 2º turno a
Reforma da Previdência, PEC 6/2019.
Lei de abuso de autoridade: em votação
urgente, Deputada lutou para rejeitar este
PL que criminaliza algumas ações de
membros do MP e magistrados.
Deputada fez parte da Comissão Mista
que votou o relatório da MP 885 que facilita

Principais
votações
a venda de bens apreendidos do tráfico
de drogas e agiliza o repasse de recursos
decorrentes aos estados.
Votou favoravelmente à LDO 2020, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
Votou favoravelmente ao Projeto de Lei
192/1995, que cria a nova Lei de
Licitações, moderniza a legislação e dá
mais transparência às compras e obras
públicas.

Participação
em Comissões
Comissão de Seguridade Social e Família
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Comissão de Cultura
Comissão de Educação
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
Subcomissão de Educação Infantil e Primeira Infância
Comissão Externa Políticas para integração meio
ambiente e economia
Comissão Especial PL 10887/18 - Improbidade
Administrativa
Comissão Marco do Saneamento Básico
Comissão Especial Código de Processo Penal
Comissão Especial PEC 006/19 - Previdência Social

Comissão de Seguridade
Social e Família
Neste trimestre, a Deputada presidiu quatro
audiências públicas, com renomados especialistas.
Assista os vídeos clicando nos temas abaixo:
De onde vem e para onde vai o dinheiro da Saúde?
Como a boa gestão de recursos pode ajudar na
melhoria do atendimento ao cidadão?
O planejamento de dez anos tornará a saúde
sustentável?
Como a informatização e os consórcios ajudam a
organizar a saúde no Brasil?

Mais
atuações
Grupo de Trabalho do Projeto Anticrime
Bancada Paulista
Bancada Feminina
Presidente da Frente Parlamentar Ética
contra a Corrupção
Vice-presidente da Frente Parlamentar da
Economia Criativa

Bancada Paulista
A Deputada teve uma atuação muito
importante no processo de destinação das
emendas da bancada paulista (os 70
deputados federais eleitos por SP) para o
orçamento de 2020.
Tradicionalmente as emendas de bancada são
distribuídas individualmente pelos deputados.
A deputada liderou a mudança atribuindo
critérios técnicos para a seleção das entidades
que receberão os valores das emendas.

Bancada Paulista
Na proposta inicial, R$50 milhões seriam
destinados coletivamente para 10 hospitais e
o restante seria alocado pelos 70 Deputados
Federais de São Paulo usando critérios
pessoais.
Na proposta da Deputada Adriana, com
contribuições e concordância de Deputados
de todos os partidos, foram destinados
R$130 milhões para os principais hospitais de
São Paulo que atendem ao SUS, incluindo
hospitais de alta especialização. Mais de 70
hospitais foram selecionados a partir de
critérios técnicos.

FECC
Neste trimestre, a Frente Ética Contra a
Corrupção, presidida pela Deputada Adriana, fez
os seguintes seminários (assista os vídeos
clicando nos temas abaixo):
Acordos de Leniência, com os ministros Wagner
Rosário da Controladoria Geral da União e André
Mendonça da Advocacia Geral da União, além dos
advogados Godofredo Dantas Neto e Sebastião Tojal.
Fraudes na Previdência Social, com Gustavo Leite, do
Ministério da Economia; Antônio Carlos Leonel,
Secretário Federal de Controle da CGU; Tiago Dutra,
Secretário da SECEX-Previdência e Rodrigo
Hildebrand, diretor do TCU.

Grupo de Trabalho
Pacote Anticrime
A Deputada defendeu a proposta do relator e a
íntegra do projeto do Ministro Sérgio Moro.
Temas importantes como o plea bargain e a
execução provisória da pena foram retirados de
pauta, mesmo com o voto contrário da
Deputada. Ela trabalhará para reinseri-los em
Plenário. Outros pontos do Pacote foram
aprovados:
Banco Nacional de Perfis Balísticos.
Aumento do tempo máximo de cumprimento de
pena para 40 anos e aumento de pena para
homicídio.

Grupo de Trabalho
Pacote Anticrime
Vedação da concessão de liberdade condicional
para detentos com mau comportamento.
Roteiro para o armazenamento de provas
materiais e vestígios colhidos e o modo de
manuseá-los.

VEJA A PLAYLIST:

Proposições

(projetos de lei e emendas)
Projeto de Resolução nº 96/2016, em
coautoria com a bancada do NOVO:
pretende proibir que despesas de
deputados com assistência à saúde,
médicas ou odontológicas sejam
reembolsadas pela Câmara.
Indicação nº 1294/2019, em coautoria com
a bancada do NOVO: sugere ao Presidente
da República a correção do valor do Fundo
Eleitoral enviado na LOA de 2020 (PLN

Proposições

(projetos de lei e emendas)
22/2019), de R$ 2,5 bilhões para R$ 1,8
bilhão.
Emenda nº 20/2019 ao projeto do novo
Código de Processo Penal: para incluir a
possibilidade de acordo penal entre réu e
Ministério Público (chamado de plea
bargain). Essa proposta é do Ministro
Sérgio Moro, e havia sido rejeitada no
Grupo de Trabalho que discutiu o Pacote
Anticrime.
Emenda à Medida Provisória 889
(saque-aniversário do FGTS): busca dar
liberdade para o cidadão escolher como
utilizar seu saldo do FGTS, e aprimorar o
texto da legislação para possibilitar o
saque do FGTS também aos mutuários do
Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).
O relator acatou a emenda da Deputada e
a incluiu no texto, que foi aprovado em
Plenário.

Relatorias
Na CCJC, apresentou parecer pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar
nº 36/2019, impedindo condenados com
base na Lei da Ficha Limpa de se
candidatarem a cargos eletivos mesmo após
serem agraciados com indulto, graça ou
anistia. Parecer aprovado.
Na CCJC, apresentou parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nº 5900/2016,
que estabelece critérios na concessão da
assistência judiciária gratuita, para garantir o
direito às pessoas realmente carentes. Ainda
será votado.

Relatorias
Na CCJC, apresentou parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nº 4527/2019,
que dá diretrizes para a realização de
audiências públicas no âmbito de processos
jurisdicionais. Ainda será votado.
Na CSSF, apresentou parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nº 10270/2018,
que busca acabar com o Plano de
Seguridade Social dos Congressistas,
obrigando-os a migrarem para o Regime
Geral de Previdência (RGPS). Ainda será
votado.
Na CSSF, apresentou parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nº 10106/2018,
que obriga a divulgação na internet da lista
de pacientes que se submeterão a
procedimentos no âmbito do SUS. Medida
para trazer transparência aos cidadãos.
Ainda será votado.

Emendas
Individuais
A Deputada Adriana abriu Edital para selecionar
os projetos que serão beneficiados com os
recursos das Emendas Parlamentares Individuais.
Estão sendo avaliados por critérios técnicos,
devendo expressar a missão do mandato:
"melhorar a vida das pessoas, especialmente as
mais carentes". Os recursos serão destinados
para projetos prioritariamente nas áreas:

Saúde
Educação
Empreendedorismo
Segurança pública
Combate à corrupção
Habitação
Saneamento

Palestras
Por Dentro do Mandato: Caieiras, Americana,
Piracicaba, São José dos Campos, Jundiaí e Valinhos; e
na Capital.
Da Indignação para a Ação: Campinas, Guarulhos,
Santo André e Araçatuba.
Participação Feminina na Política: Taubaté, São Luís
(MA), Osasco, São Paulo e Rio de Janeiro (RJ).
Participação da Mulher na Economia: Facebook (SP).
Desafios e Aspirações para a Transformação Política:
FGV- EAESP.

Comunicação
Programa Encontro Legal:
- Com Roberto Livianu e Monica Rosenberg,
sobre Abuso de Autoridade;
- Com Lara Mesquita sobre Financiamento
Eleitoral e sobre Voto Distrital;
- Com Janaína Lima sobre Primeira Infância;
- Com Claudio Couto sobre Representatividade.
Série Por Dentro da Câmara: oito vídeos falando
sobre o funcionamento e bastidores da política.
Série Pacote Anticrime: nove vídeos explicando
os pontos do pacote do Ministro Sérgio Moro.
30 entrevistas em rádios, jornais e TVs.

VEJA OS VÍDEOS NO YOUTUBE:

Economia
em 9 meses
R$33.763,00

(auxílio-mudança não utilizado)

R$8.851,00

(programa de assistência à saúde não utilizado)

R$38.277,00

(auxílio-moradia não utilizado)

R$266.026,77

(cota parlamentar não utilizada)

R$587.750,84

(verba de gabinete não utilizada)

R$36.734,43

(13° salário não utilizado)

R$12.244,81

(⅓ proporcional de férias não utilizado)

R$160.264,98

(auxílio-alimentação não utilizado)

R$129.305,18

(INSS patronal não utilizado)

R$1.273.218,01
ou

ou

Com o valor
economizado,
15
7 ônibus 35.832 kits
poderiam comprar: ambulâncias escolares escolares
(R$90.000 cada)

(R$193.632 cada)

(R$38 cada)

Verba de
gabinete

FEV-OUT 2019

58,48%

41.52%

de economia

Valor economizado

R$587.750,84
Valor utilizado

R$417.329,47
A verba de gabinete é o valor destinada à contratação
de assessores. Cada Deputado pode usar até
R$111.575,59 por mês para contratar até 25 profissionais.

Cota
Parlamentar

FEV-OUT 2019

20,21%

79,79%

de economia

Valor economizado

R$266.026,77
Valor utilizado

R$67.365,00
A Cota Parlamentar Para Exercício do Mandato é um
valor destinado para manutenção do escritório, transporte
aéreo para Brasília, com o valor de R$37.043,53/mês.

sem
Além dos R$1.273.218,01 economizados,
a Deputada abriu mão de:
Aposentadoria especial
Apartamento Funcional
Reembolso médico ilimitado

OBRIGADA!
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