Prestação
de Contas
NOVEMBRO DE 2020 A JANEIRO DE 2021

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

Destaque
do Trimestre
Debate inédito com candidatos à presidência
da Câmara
Deputada Adriana, presidente da Frente
Ética contra a Corrupção, promoveu uma
iniciativa única e inédita: entrevistas com os
candidatos à Presidência da Câmara dos
Deputados. Nos dias 27 e 28 de janeiro,
foram convidados da rodada de entrevistas:
os candidatos Alexandre Frota (PSDB/SP),

André Janones (AVANTE/MG), Arthur Lira
(PP/AL), Baleia Rossi (MDB/SP), Capitão
Augusto (PL/SP), Fábio Ramalho
(MDB/MG), General Peternelli (PSL/SP),
Luiza Erundina (PSOL/SP), Marcel Van
Hattem (NOVO/RS).
Na ocasião, cada candidato recebeu carta
da FECC solicitando prioridade de pauta
para: PEC 199, da prisão após condenação
em segunda instância; PEC 333, do fim do
foro privilegiado; e mudanças de indicações
para Judiciário e Ministério Público.
Veja os vídeos das entrevistas no Youtube.

Marcel Van Hattem para
Presidente da Câmara
A presidência da Câmara dos Deputados é
uma das posições mais importantes na
política brasileira pois decide quais
propostas legislativas serão colocadas em
votação no Plenário da Casa. Tem o poder
de levar para a frente ou de barrar
proposições. Também decide a viabilidade

de processos de impeachment e da
instituição de CPIs. Além disso, o presidente
da Câmara é o segundo na linha sucessória
da Presidência da República, depois do
vice-presidente. Por isso, a Deputada
Adriana Ventura apoiou a candidatura do
Deputado Marcel Van Hattem (NOVO/RS),
comprometida com as pautas de combate à
corrupção. Porém, quem ganhou a eleição e
vai presidir a Casa pelo biênio (2021/2022) é
o Deputado Arthur Lira (PP/AL).
Assista no Youtube.

Sessões do
Plenário
100% de presença
27 sessões deliberativas
18 votações nominais
164 discursos

Deputada Adriana Ventura
é a melhor parlamentar
de São Paulo!
A Deputada Federal Adriana Ventura foi
premiada como melhor parlamentar do Estado
de São Paulo e segunda melhor parlamentar do
Brasil em 2020! A Deputada garante que não
trabalha para receber prêmio, mas ficou feliz
com o reconhecimento. Este foi o segundo ano
consecutivo que a Deputada Federal foi
agraciada com o prêmio. Em 2019, a Deputada
Federal Adriana Ventura recebeu o prêmio
como “Excelência Parlamentar”.
Assista no Youtube.

Principais
votações
MP 996/2020: institui o Programa Casa Verde
e Amarela. Transformada na Lei nº 14.118 de
2021. A Deputada Adriana votou
favoravelmente.
MP 1003/2020: autoriza o Poder Executivo
Federal a aderir ao Instrumento de Acesso
Global de Vacinas Covid-19 - Covax Facility e
estabelece diretrizes para a imunização da
população. Aguarda votação no Senado. A
Deputada Adriana votou favoravelmente.

PL 7843/2017: dispõe sobre princípios, regras
e instrumentos para o Governo Digital e
para o aumento da eficiência pública.
Aguarda votação no Senado. A Deputada
votou favoravelmente.
PL 123/2019: inclui os programas de
combate e prevenção de violência contra a
mulher como modalidade de projeto
apoiado pelo Fundo Nacional de Segurança
Pública e autoriza o uso de recursos do
Fundoem ações envolvendo prevenção e
combate à violência doméstica e familiar.
Aguarda votação no Senado. A Deputada
Adriana votou favoravelmente.
PL 1422/2019: adota número único para os
documentos que especifica e estabelece o
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como
número suficiente para identificação do
cidadão nos bancos de dados de serviços
públicos. Aguarda votação no Senado. A
Deputada Adriana votou favoravelmente.

PL 4199/2020: institui o Programa de
Estímulo ao Transporte por Cabotagem BR do Mar. Aguarda votação no Senado. A
Deputada Adriana votou favoravelmente.
PL 4372/2020: regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), de que
trata o art. 212-A da Constituição Federal.
Transformado na Lei nº 14.113 de 2020. A
Deputada Adriana votou favoravelmente.
PLC 146/2019: institui o marco legal das
startups e do empreendedorismo inovador.
Aguarda votação no Senado. A Deputada
Adriana votou favoravelmente.

Participação
em comissões
Devido ao Estado de Calamidade Pública, as
comissões temáticas da Câmara dos
Deputados não foram instituídas. Contudo,
a Deputada Adriana permaneceu atuante
na Comissão Externa de Ações Contra o
Coronavírus indo presencialmente à Câmara
dos Deputados em todas as sessões e até
durante o recesso parlamentar.

Audiência pública
volta às aulas
A audiência pública, requerida pela
Deputada Adriana Ventura, no dia 17 de
dezembro, na Câmara dos Deputados,
com o tema Retomada das Aulas
Presenciais na Educação Básica em 2021,
contou com vários especialistas da área.
Todos foram enfáticos sobre a necessidade
da volta segura das aulas em 2021.

Participaram do encontro:
Médica Infectopediatra Representante do
Ciências pela Escola, Luciana Becker Mau;
Secretária de Educação Básica do Ministério
da Educação, Izabel Lima Pessoa;
Secretário Adjunto de Educação Básica do
Ministério da Educação, Mauro Luiz Rabelo;
Secretário de Educação do Estado de São
Paulo, Rossieli Soares;
Presidente da União de Dirigentes Municipais
de Educação – UNDIME, Luiz Miguel Garcia;
Presidente do Departamento de Infectologia
da Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP,
Marco Aurélio Sáfadi;
Epidemiologista e Ex-secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde,
Wanderson de Oliveira.
Assista à íntegra do evento no Youtube.

Mais atuações
Bancada Paulista
Bancada Feminina
Presidente da Frente Parlamentar Ética
contra a Corrupção
Presidente da Frente da Telessaúde
Vice-presidente da Frente Parlamentar
da Economia Criativa

Lançamento da
Frente da Telessaúde
No dia 26 de novembro, a Deputada Federal
Adriana Ventura lançou a Frente Parlamentar
Mista da Telessaúde. Como presidente da
Frente, a parlamentar destaca que o debate
de uma lei permanente é extremamente
necessário para o Brasil democratizar o acesso
à várias especialidades. Saúde é uma das
principais bandeiras da Deputada que faz
parte da Comissão de Seguridade Social e
Família, que discute as pautas de Saúde.

Deputada Adriana, é autora da Lei nº 13.989,
derivada do Projeto de Lei 696/2020, que autoriza
o uso da telemedicina no Brasil durante o Estado
de Calamidade Pública.
Assista à íntegra do evento no Youtube.

Eventos
da FECC
Neste trimestre, a Frente Ética Contra a Corrupção,
presidida pela Deputada Adriana, realizou dois
eventos sobre temas importantes:
19/11 - Lacunas na Lei de Acesso à Informação (LAI),
Claudia Taya, secretária de transparência da
Controladoria Geral da União, Marina Atoji, da ONG
Transparência Brasil, Bruno Morassutti, da agência Fiquem
Sabendo. (assista aqui)
08/12 - Corrupção – do seu conceito às suas tipologias, O
ministro da CGU, Wagner Rosário, o desembargador João
Pedro Gebran, o procurador Eduardo El Hage, e a
delegada da Polícia Federal Érika Marena. (assista aqui)

Proposições

(projetos de lei e emendas)

Autoria
PR 74/2020: insere a possibilidade de a
Comissão Especial da PEC 199 ser instalada
durante a pandemia e votada pelo sistema de
deliberação remota.
PL 5529/2020: obriga a administração pública
a utilizar o Sistema de Compras do Governo
Federal quando realizar pregão. O projeto
busca trazer uma uniformização de

parâmetros para a realização da pesquisa de
preços dentro da Adm. Pública. A ideia é que
haja uma padronização, mas principalmente,
uma centralização das compras em
plataforma única.
PL 5530/2020: altera a Lei de Acesso à
Informação para prever transparência ativa
dos gastos efetuados por órgãos e entidades
da administração pública de todos os entes da
federação. O PL obriga a União, os Estados e
os Municípios a publicarem as notas fiscais,
eletrônicas ou não, relativas a aquisições de
produtos ou serviços.
PL 5531/2020: altera a Lei de Acesso à
Informação para permitir o pedido de
informação anônimo.
PL 5594/2020: altera a lei do COVID para
considerar as atividades educacionais como
essenciais, e que sejam cumpridas, mesmo
com a pandemia. O objetivo é igualar com
outras áreas, como as que tratam de violência
doméstica, entre outras.

Coautoria
PL 5595/20: dispõe sobre o reconhecimento
da Educação Básica e de Ensino Superior, em
formato presencial, como serviços e
atividades essenciais.
PDL 473/20: acaba com o auxílio-mudança
para todos os parlamentares.
PDL 494/20: susta efeitos sobre a exploração,
mediante permissão e autorização, de
serviços de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros.
PRC 69/20: extingue reembolso de saúde,
médica e odontológica para parlamentares.
PRC 70/20: reduz as despesas de verbas de
gabinete e cotas parlamentares na Câmara.

Emendas
Foram 4 emendas de texto ao PLN 09/2020
(LDO 21), que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e a execução da Lei Orçamentária
de 2021.

Requerimentos
de Informação
Autoria da deputada
RIC 70/2021: solicita informações detalhadas
ao Ministro da Secretaria de Governo, sobre
suposta planilha contendo destinação de
emendas parlamentares extras.
RIC 1447/2020: solicita ao Ministro da
Cidadania informações sobre a construção no valor de R$ 7.265.100 - do Centro de

Excelência Esportiva em São Caetano do Sul
(SP), que sofreu com vários atrasos e
paralisações.
RIC 1461/2020: requer informações ao
Ministro da Saúde sobre a decisão da Anvisa
de interromper testes com a vacina
“Coronavac”, que está em fase de
desenvolvimento pelo Instituto Butantan, em
parceria com a empresa SINOVAC.
RIC 1481/2020: questiona a Casa Civil acerca
da legalidade e motivação da aprovação da
nomeação de Arlindo Garrote da Silva Neto
para o cargo de Coordenador da
Coordenadoria Estadual do DNOCS
(Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas) em Alagoas.

Coautoria da deputada
RIC 14/2021: requer informações ao Ministério
da Economia sobre a aplicação de multas
indevidamente pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil nos contribuintes que
cumpriram os prazos para recolhimento do
tributo.
RIC 55/2021: requer informações detalhadas
ao Ministro da Saúde sobre as medidas
adotadas pelo Ministério para a aquisição e
distribuição de vacinas contra a COVID-19 no
país.
RIC 1403/2020: requer informações ao
Ministro Paulo Guedes sobre reunião entre
GSI e advogadas do Senador Flávio
Bolsonaro. Pede esclarecimentos acerca da
procura pelos servidores que fizeram buscas
de informações fiscais do senador.
RIC 1404/2020: requer informações ao
Ministro Augusto Heleno sobre reunião entre

GSI e advogadas do Senador Flávio Bolsonaro.
Questiona se houve registro da reunião e se
isso seria atribuição da GSI ou ABIN.
RIC 1637/2020: requer informações
detalhadas ao ministro das Comunicações
sobre contratos firmados com a empresa
Astronautas Filmes.
RIC 1638/2020: requer informações
detalhadas ao ministro do Turismo sobre
contratos firmados com a empresa
Astronautas Filmes.
RIC 1639/2020: requer informações
detalhadas ao ministro da Saúde sobre
contratos firmados com a empresa
Astronautas Filmes.
RIC 1640/2020: requer informações
detalhadas ao ministro da Educação sobre
contratos firmados com a empresa
Astronautas Filmes.

RIC 1641/2020: requer informações detalhadas
ao ministro da Economia sobre contratos
firmados com a empresa Astronautas Filmes.
RIC 1645/2020: requer informações ao
Ministro-chefe do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI), Augusto Heleno, sobre
relatórios da ABIN produzidos no âmbito da
investigação de suposta organização criminosa
operante na Receita Federal do Brasil.
RIC 1551/2020: requer informações ao Ministro
do Meio Ambiente a respeito de fato
controverso divulgado na imprensa no dia
19/11/2020 envolvendo a atuação de
Superintendente do IBAMA da Bahia, por ele
indicado.

Comunicação
Entrevistas
Nesse período a Deputada foi mencionada em 86
reportagens em rádios, jornais e TVs. Entre elas:
19/11 – Antagonista – sobre a cobrança da Deputada
Adriana Ventura com o Presidente Rodrigo Maia que
“a agenda seja organizada” e que o Brasil termine
2020 tendo discutido e votado pautas importantes,
como a PEC da prisão em segunda instância.
25/11 – Portal UOL – sobre a validade de itens de testes
de Covid. A Deputada Adriana Ventura pediu a
responsabilização também das gestões anteriores à
frente da pasta.

08/12 – Poder 360º – sobre a Lei 14.006, de 2020, que
permite à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) autorizar, em até 72 horas, a importação e a
distribuição de medicamentos e equipamentos contra
a doença já liberados para uso no exterior. A lei teve
origem em projeto apresentado pela Deputada
Adriana.
17/12 - Money Time – sobre audiência pública requerida
pela Deputada Adriana Ventura sobre “Retomada das
Aulas Presenciais na Educação Básica em 2021″.
22/12 Gazeta do Povo – sobre a carta de compromissos
que a Deputada Adriana Ventura assinou pedindo para
o futuro presidente da Câmara dos Deputados realizar
uma ampla reforma no regimento interno da Câmara,
"que garanta a previsão de mecanismos de obstrução
mais inteligentes, o compartilhamento de decisões com
o Colégio de Líderes, e a redução do número de
Comissões Permanentes, atualmente em 25". Além
das votações consideradas prioritárias para o próximo
ano: "Reforma Tributária; Reforma Administrativa; PEC
do Pacto Federativo; Privatização da Eletrobras;
Demais privatizações que forem enviadas pelo governo;
Prisão em 2ª Instância; Fim do Foro Privilegiado;
Reforma Política; fim dos supersalários".
27/01 – Congresso em Foco – sobre o evento da Frente
Parlamentar Ética Contra a Corrupção, a qual a
Deputada preside, sobre a rodada de entrevistas com
os candidatos à presidência da Câmara dos
Deputados.

Economia
em 24 meses
R$33.763,00

(auxílio-mudança não utilizado)

R$23.605,26

(programa de assistência à saúde não utilizado)

R$102.072,00

(auxílio-moradia não utilizado)

R$757.374,46

(cota parlamentar não utilizada)

R$1.682.969,02

(verba de gabinete não utilizada)

R$140.247,42

(13° salário não utilizado)

R$46.749,14

(⅓ proporcional de férias não utilizado)

R$407.650,35

(auxílio-alimentação não utilizado)

R$363.353,01

(INSS patronal não utilizado)

R$3.557.783,66
ou

ou

Com o valor
economizado,
39
18 ônibus 93.626 kits
poderiam comprar: ambulâncias escolares escolares
(R$90.000 cada)

(R$193.632 cada)

(R$38 cada)

Verba de
Gabinete

63%

de economia

Valor economizado em 24 meses

R$1.682.969,02

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 1º de janeiro de
2021, a equipe da Deputada contava com 7 assessores.
Saiba mais no site da Câmara dos Deputados.

Cota
Parlamentar

85%

de economia

Valor economizado em 24 meses

R$757.374,46

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 31/01/2021.
Saiba mais no site da Câmara dos Deputados.

sem
Além dos R$3.557.783,66 economizados,
a Deputada abriu mão de:
Aposentadoria especial
Apartamento funcional e
auxílio moradia
Reembolso médico ilimitado

OBRIGADA!
@adriventurasp
/adrianaventura
(11) 92399-3050
falecomigo@adrianaventura.com

