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MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020



Missão

Melhorar a vida das 
pessoas, principalmente 
as mais carentes.



Destaque
do Trimestre
Dupla pena para corrupção
A Deputada Adriana Ventura é autora do 
PL 1485 que propõe dobrar as penas de 
crimes de corrupção realizados durante o 
período de calamidade pública.

Inclui-se neste leque de crimes: peculato 
(apropriar-se de valores), prevaricação 
(deixar de exercer o que lhe é de dever) e 
concussão (exigir vantagem indevida), 
entre outros.

Nota: sugestão do cidadão Maurício Pascalichio.



As motivações do PL:

Destaque
do Trimestre

A gravidade do crime cometido durante 
estado de calamidade pública;

Os repasses e as verbas emergenciais 
extraordinários;

As regras e a fiscalização afrouxadas 
para dar mais agilidade a procedimentos 
diante de toda a urgência da situação;

A importância de o criminoso temer a 
punição por corrupção. 

VEJA O VÍDEO:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhWBXjpAIK8EBs2aDxMbryc-qT8VWCq4c


Aprovação da Lei nº 14.023
A deputada Adriana é coautora da
Lei nº 14.023 de 2020 (PL 1409/2020), que 
determina que em caso de declaração de 
epidemia, pandemia ou surtos sejam 
tomadas medidas imediatas que 
garantam a saúde e a preservação da vida 
de todos os profissionais essenciais que 
estiverem em atividade e em contato 
direto com portadores ou possíveis 
portadores do agente infeccioso.

Destaque
do Trimestre



Sessões do
Plenário

100% de presença

43 sessões deliberativas

156 votações nominais

6 discursos



Principais
votações

PEC 10/2020 (Orçamento de Guerra): institui 
Regime Extraordinário Fiscal, Financeiro e de 
Contratações para enfrentamento de 
calamidade pública nacional decorrente de 
pandemia. A PEC dá mais agilidade para 
compras, obras e contratações de pessoal 
temporário e serviços, para ajudar no combate 
à pandemia. Virou a Emenda Constitucional nº 
106. Deputada votou a favor.



Medida Provisória nº 915/2019: facilita e 
simplifica a venda de imóveis da União. Foi 
transformada na Lei nº 14.011 de 2020. 
Deputada votou a favor.

Projeto de Lei nº 2294/2020: regulamenta 
normas para fabricação e comercialização de 
ventiladores pulmonares durante o período de 
pandemia do COVID-19. Deputada votou a 
favor.

Projeto de Lei nº 1397/2020: propõe medidas 
emergenciais, do ponto de vista jurídico, para 
que empresas possam negociar suas dívidas e 
evitar a falência. Prevê a possibilidade de 
suspensão de obrigações, cria instrumentos 
de negociação e faz alterações provisórias na 
lei de falências. Deputada votou a favor.

Principais
votações



Principais
votações

Medida Provisória nº 936/2020: institui o 
Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas 
trabalhistas complementares para 
enfrentamento do estado de calamidade 
pública e da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus. Deputada votou a 
favor.

Medida Provisória nº 927/2020: dispõe sobre as 
medidas trabalhistas para enfrentamento do 
estado de calamidade pública. Deputada votou 
a favor, mas MP perdeu validade.

Medida Provisória nº 944 de 2020: institui o 
Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos, destinado à realização de operações 
de crédito com empresários, sociedades 
empresárias e sociedades cooperativas, 
excetuadas as sociedades de crédito, com a 
finalidade de pagamento de folha salarial de 
seus empregados. Deputada votou a favor.



Principais
votações

PEC 18/2020: adia, em razão da pandemia 
do coronavírus, as eleições municipais de 
outubro de 2020 e os prazos eleitorais 
respectivos, para novembro de 2020. Virou a 
Emenda Constitucional nº 107. Deputada 
votou a favor.

PEC 26/2020 (Fundeb): torna o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica permanente e aumenta a 
participação da União no financiamento da 
educação infantil e dos ensinos fundamental 
e médio. Deputada votou a favor.



Participação
em Comissões
Devido ao Estado de Calamidade Pública, 
as comissões temáticas da Câmara dos 
Deputados ainda não foram instituídas. 
Contudo, a Deputada Adriana está 
atuante na Comissão Externa de Ações 
Contra o Coronavírus. Em 25 de junho de 
2020, a Deputada promoveu a Audiência 
Pública "Telemedicina, teleconsulta e 
aspectos remuneratórios no 
pós-pandemia". 



Mais
atuações 

Bancada Paulista

Bancada Feminina
 
Presidente da Frente Parlamentar Ética 
contra a Corrupção
 
Vice-presidente da Frente Parlamentar da 
Economia Criativa



Proposições
(projetos de lei e emendas)

PL 2394/2020 (telessaúde): autoriza os 
profissionais da área da saúde a exercerem 
a profissão à distância por meio de 
tecnologias. Abrange profissões como 
biomedicina, educação física, enfermagem, 
farmácia, fisioterapia, odontologia, 
nutrição, psicologia, fonoaudiologia e 
serviço social.

Autoria



Proposições
(projetos de lei e emendas)

PL 2892/2020: duplica as penas (valores 
de multas e prazos fora do serviço público) 
dos atos de improbidade administrativa se 
forem cometidos na vigência de 
calamidade pública.

PL 3414/2020: altera a Lei de Acesso à 
Informação que busca dar publicidade a 
todas as peças integrantes dos 
procedimentos de fiscalização e demais 
processos em curso no âmbito dos órgãos 
de controle interno e externo (TCU e 
demais tribunais de conta).

PL 3186/2020: aumenta em um terço as 
penas dos crimes de estelionato, inserção 
de dados falsos, falsidade ideológica, do 
Código Penal, quando cometidos mediante 
fraude ao auxílio emergencial, e determina 
restituição em dobro do valor recebido.



Coautoria

Proposições
(projetos de lei e emendas)

PL 2994/2020: permite e regulamenta o 
Turismo Colaborativo, ou seja, a troca de 
conhecimento ou habilidade do voluntário 
pela acomodação no meio de 
hospedagem. 

PL 3172/2020: obriga a Administração 
Direta, Empresas Públicas, Estatais, 
Autarquias, Fundações, Poder Legislativo, 
Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Tribunal de Contas a 
informar o valor pago pela inserção, em 
qualquer meio de comunicação.

PL 3173/2020: permite a recontratação de 
funcionários demitidos com menos de 90 
dias no período da calamidade. 



Proposições
(projetos de lei e emendas)

PL 3701/2020: insere os cursos de 
educação profissional técnica de ensino 
médio na previsão de criação das 
empresas juniores (hoje a lei só permite 
essas empresas para instituições de ensino 
superior); incluindo a possibilidade de 
pagamento pro labore para a prestação 
de tarefas às empresas juniores.

PLP 144/2020: pretende unificar os 
cadastros fiscais da União, dos Estados, do 
Distrito federal e dos Municípios. E ainda 
prevê que, como regra, os documentos 
fiscais sejam apresentados por meio do 
Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED).



Emendas: foram 8 emendas apresentadas 
às Medidas Provisórias nº 961, 966, 975 e 
986.

Requerimentos de informação: foram 
enviados 14 requerimentos aos Ministérios 
abordando vários temas como: 
transparência dos dados da COVID, 
motivações de contratações, gastos com 
cartão corporativo, gastos com pessoal, 
informações de contratos suspeitos 
relacionados à COVID.

Proposições
(projetos de lei e emendas)



Webinars

Como o Novo faz a diferença, mediada pelo Professor 
Christian Lohbauer

Covid-19 e Combate à Corrupção - FGV, com Prof. Ligia 
Maura e Guilherme França da Transparência Nacional

A retomada da economia para o empreendedorismo 
feminino e a equidade nas condições de concessão de 
crédito

A Transformação Digital da Saúde no Brasil



Webinars
Corrupção na Pandemia, com Deputada Paula 
Belmonte e Deputado Felipe Rigoni 

Mulheres na política, com Angela Gandra,  
Secretária Nacional da Família



Comunicação

VEJA OS VÍDEOS NO YOUTUBE:

Papo Novo

18/05: Deputado Estadual Heni Ozi Cukier
 
08/06: Deputado Estadual Ricardo Mellão
 
13/07: pré-candidatas a vice-prefeitas Andréa 
Giugliani, de São Caetano do Sul (SP); Giselle 
Gomes, do Rio de Janeiro (RJ); e Patrícia Borges, 
de São José dos Campos (SP)

20/07: Mônica Rosenberg 

27/07: vereadora Janaína Lima 

Entrevistas com postulantes ou mandatários do 
Partido Novo.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhWBXjpAIK8GLIO47FSXdDLxT-0RppWgW


Acorda para a política

VEJA OS VÍDEOS NO YOUTUBE:

06/06: saúde

13/06: habitação

20/06: educação infantil 

27/06: empreendedorismo

04/07: lazer

11/07: cidades criativas

18/07: cidades boas para as crianças

25/07: comunidades

Conversas com pré-candidatos a vereador de 
45 cidades brasileiras. Com os seguintes temas:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhWBXjpAIK8GKOzKzX62LDuxsPxdvnxr7


Encontro Legal

Como evitar a corrupção em tempos de Covid-19?, com 
Gil Castello Branco, da Associação Contas Abertas.

Os papéis dos Tribunais de Contas e do MP de Contas 
na epidemia, com Júlio Marcelo Oliveira, Procurador de 
Contas do TCU.

Corruptovírus: canal de denúncias em tempos de Covid, 
com Roberto Livianu, Procurador de Justiça e 
presidente do Instituto Não Aceito Corrupção.

A transparência dos dados na covid, com Lígia Maura 
Costa, coordenadora do FGV-Ethics e professora da 
EAESP e Carlos Eduardo Gouvêa, Presidente 
Executivo da CBDL –  Assessor de Relações 
Institucionais do Instituto Ética Saúde.
 
O Ranking de Transparência no Covid, com Guilherme 
France, coordenador de Pesquisa da Transparência 
Internacional Brasil.

Discussões sobre temas da atualidade com 
convidados especiais.



Encontro Legal

VEJA OS VÍDEOS NO YOUTUBE:

Fiscalização cidadã no combate à corrupção, com 
Giuliana Lenza, presidente do Observatório Social de 
Maringá.

Transparência dos partidos: como fiscalizar?, com 
Marcelo Issa, fundador e coordenador do Movimento 
Transparência Partidária.   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhWBXjpAIK8GgZ_1EHs3_udINGPsUmdHl


Transparência

VEJA OS VÍDEOS NO YOUTUBE:

08/06: Como pesquisar os gastos do governo no 
Portal de Transparência

25/06: Treinamento sobre a Lei de Acesso à 
Informação

16/07: Como analisar as compras das prefeituras? 

Curso de Transparência com Deputado Estadual 
Sérgio Victor.

44 entrevistas em rádios, jornais e TVs

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhWBXjpAIK8EGMKhDxLlxiP-rLrXP83qx


Economia
em 18 meses

Com o valor
economizado,

poderiam comprar:
29

ambulâncias
(R$90.000 cada)

13 ônibus
escolares

(R$193.632 cada)

70.069 kits
escolares
(R$38 cada)

ou ou

R$33.763,00
(auxílio-mudança não utilizado)

 
R$17.703,95

(programa de assistência à saúde não utilizado)
 

R$76.554,00
(auxílio-moradia não utilizado)

 
R$547.565,07

(cota parlamentar não utilizada)
 

R$1.259.024,28
(verba de gabinete não utilizada)

R$104.918,69
(13° salário não utilizado)

R$34.972,90
(⅓ proporcional de férias não utilizado)

R$316.297,38
(auxílio-alimentação não utilizado)

R$271.823,34
(INSS patronal não utilizado)

R$2.662.622,60



Valor economizado em 18 meses

R$1.259.024,28

63%
de economia

A verba de gabinete é o valor destinado à contratação de 
assessores. Cada Deputado pode usar até R$111.575,59 por 
mês para contratar até 25 profissionais. Em julho de 2020, a 

equipe da Deputada contava com 7 assessores.

Verba de
gabinete



Valor economizado

R$547.565,07
A Cota Para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é 

um valor destinado para manutenção do escritório, transporte 
aéreo para Brasília e outras despesas de custeio, com o valor 

de até R$37.043,53/mês. Os gastos são reembolsados 
mediante prestação de contas. Valor apurado até 31/07/2020.

82%
de economia

Cota
Parlamentar



sem

Aposentadoria especial
 
Apartamento funcional e 
auxílio moradia

Reembolso médico ilimitado

Além dos R$2.662.622,60 economizados, 
a Deputada abriu mão de:



OBRIGADA!
@adrianam_ventura

@adrianasounovo

@adrianasounovo

falecomigo@adrianaventura.com

+11 94395-0030

https://www.instagram.com/adrianam_ventura
https://pt-br.facebook.com/adrianasounovo/
https://twitter.com/adrianasounovo



