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Missão

Melhorar a vida das 
pessoas, principalmente 
as mais carentes.



Destaques
do Trimestre
Deputada Adriana solicita audiência com o 
presidente da Codevasf

A Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados ouviu no 
dia 29 de julho o diretor-presidente da 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), 
Marcelo Andrade, sobre denúncias de 
irregularidades em repasses a municípios.

A deputada Adriana Ventura afirmou na 
reunião que a execução das destinações não é 
acessível nem transparente. “Não estão no site 
da Codevasf. Pedidos feitos através da Lei de 
Acesso à Informação foram negados, tenho 
vários exemplos aqui com recursos. Depois, 
informaram que não tinha funcionário 
disponível. Como uma empresa estatal que 
movimenta bilhões não tem 2 funcionários em 
teletrabalho para responder o que o cidadão 
quer saber?”, questionou.

A audiência foi solicitada pela deputada 
Adriana Ventura e os parlamentares da 
bancada do Novo na Câmara: Marcel van 
Hattem, Vinicius Poit, Paulo Ganime, Lucas 
Gonzalez, Tiago Mitraud, Alexis Fonteyne e 
Gilson Marques.
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 Deputada Adriana Ventura tenta barrar 
aumento do fundo eleitoral

No dia 15 de julho o Congresso Nacional
aprovou o projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para 2022. O chamado
Fundão passou de R$ 2 bilhões para
R$ 5,7 bilhões. 

Na Comissão Mista de Orçamento, a
Deputada Adriana, representante do Novo,
apresentou um destaque para retirar o
Fundão do texto. Mas não obteve apoio. 



No Plenário, o Partido Novo apresentou novo
destaque. O pedido também não conseguiu
convencer a maioria das legendas. E o Novo
não conseguiu colher as assinaturas
necessárias para a votação nominal.

"Nós somos contrários ao uso de dinheiro
público para financiamento de campanhas.
Dinheiro público tem de ser utilizado para a
saúde, segurança e educação. Não faz
nenhum sentido todos os cidadãos brasileiros
pagarem essa conta, financiarem partidos
políticos e campanhas", disse a deputada
Adriana, ao defender o destaque do Novo
no plenário.



Sessões do
Plenário

100% de presença

38 sessões deliberativas

231  votações nominais

19 discursos



Principais
votações

PLP 146/2019: Dispõe sobre startups e 
apresenta medidas de estímulo à criação das 
empresas e estabelece incentivos aos 
investimentos por meio do aprimoramento do 
ambiente de negócios no País. Deputada 
Adriana votou a favor.

MPV 1031/2021: Dispõe sobre a desestatização 
da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
Eletrobras. Deputada Adriana votou contra.
 



PL 10887/2018: Altera a Lei n° 8.429, de 2 de 
junho de 1992, que dispõe sobre improbidade 
administrativa. Deputada Adriana votou 
contra.

PL 6726/16: Regulamenta nacionalmente as 
verbas remuneratórias dos servidores - 
Extrateto. Deputada Adriana votou a favor. 

LDO - PLN 3/21: A votação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias com o ‘golpe do fundão’. 
Deputada Adriana votou contra.

MPV 1040/2021 - Dispõe sobre a facilitação 
para abertura de empresas, a proteção de 
acionistas minoritários, a facilitação do 
comércio exterior, o Sistema Integrado de 
Recuperação de Ativos. Deputada Adriana 
votou a favor.



Participação
em Comissões

Comissão Mista de Orçamento
Comissão de Seguridade Social e Família
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Comissão de Educação
Comissão Especial PEC 199
Grupo de Trabalho do Novo CPP
Comissão Externa Políticas 1ª Infância
Comissão Especial PEC 125/11 - Reforma Eleitoral
Comissão Especial dos Planos de Saúde



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

Coordenadora de Avaliações na Frente 
Parlamentar da Educação

Mais atuações



A deputada Adriana, presidente da Frente 
Parlamentar da Telessaúde, promoveu dois 
seminários no trimestre:

Eventos da Frente
da Telessaúde

125/05 - Telessaúde no SUS: esferas municipal, 
estadual e federal com Prof. Dr. Roberto 
Umpierre, coordenador geral do Telessaúde 
RS-UFRGS, chefe do Serviço de Ambulatório 
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Prof. 
Dr. Tom Ribeiro, coordenador do Setor de 
Inovação e Pesquisa do Hospital das Clínicas 



Acompanhe os eventos da Frente no Youtube.

da UFMG; Prof. Dr. Alexandre Chater Taleb, 
professor de Telemedicina e Coordenador do 
Núcleo de Telemedicina e Telessaúde da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás; General de Brigada Marco 
Antônio Martin, assessor especial da 
Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e 
Desporto do Ministério da Defesa.

15/07 -  Startups em Saúde Digital com Ihvi 
Aidukaitis, presidente da Associação Brasileira 
de Startups em Saúde; Leandro Rubio, CEO da 
Starbem e fundador da Missão Covid; Cesar 
Giannotti, COO da Nexodata, startup de 
prescrição eletrônica; Victor Gadelha, Head de 
Inovação Médica e Hospitais da DASA; Vitor 
Asseituno, Presidente da Sami Saúde, startup 
de planos de saúde digitais.

https://youtube.com/playlist?list=PLhWBXjpAIK8Ee650deoBngJ29GnuervDv
https://youtube.com/playlist?list=PLhWBXjpAIK8Ee650deoBngJ29GnuervDv


INC 705/2021: Sugere providências ao senhor 
Ministro da Controladoria-Geral da União para 
dar publicidade ao processo de indicação e à 
execução orçamentária e financeira das 
despesas das emendas do relator-geral do 
projeto de lei orçamentária anual, o chamado 
"Orçamento paralelo".

Autoria

Proposições



Coautoria

PDL 189/2021: Limita a remuneração, 
provento ou pensão recebidos 
cumulativamente por servidor, empregado ou 
militar, aposentado, inativo ou  beneficiário de 
pensão.

PRC 49/2021: Determina prazo de 30 dias, 
prorrogáveis por igual período, para a 
presidência da Câmara decidir sobre 
recebimento ou não de denúncia por crime de 
responsabilidade. E estabelece que a maioria 
do Plenário pode encaminhar o pedido de 
impeachment se o prazo não for cumprido.

PL 2063/2021: Remove a necessidade de
esclarecer os fins e razões de pedido de
certidão perante repartições públicas.



Requerimentos
de Informação

RIC 740/2021: Requer informações adicionais 
ao Ministro da Educação, Milton Ribeiro, 
sobre a retomada das atividades presenciais 
em âmbito nacional.
 
RIC 741/2021: Requer informações adicionais 
ao Ministro do Desenvolvimento Regional, 

Autoria



Rogério Simonetti, sobre as indicações 
recebidas de integrantes do Legislativo 
Federal para a execução de despesas 
orçamentárias dos recursos da chamada 
emenda de relator-geral (RP9) do Orçamento.

RIC 742/2021: Requer informações ao 
Ministro de Estado da Economia, Paulo 
Guedes, sobre a integridade dos cadastros da 
Receita Federal do Brasil.

RIC 857/2021: Requer informações ao 
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre 
as indicações recebidas de integrantes do 
Legislativo Federal para a execução de 
despesas orçamentárias dos recursos da 
chamada emenda de relator-geral (RP9) do 
Orçamento.

RIC 858/2021: Requer informações à Ministra 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, sobre as indicações recebidas 
de integrantes do Legislativo Federal para a 



execução de despesas orçamentárias dos 
recursos da chamada emenda de 
relator-geral (RP9) do Orçamento.

RIC 859/2021: Requer informações adicionais 
ao Ministro da Cidadania, João Roma, sobre 
as indicações recebidas de integrantes do 
Legislativo Federal para a execução de 
despesas orçamentárias dos recursos da 
chamada emenda de relator-geral (RP9) do 
Orçamento.

RIC 860/2021: Requer informações adicionais 
ao Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 
sobre as indicações recebidas de integrantes 
do Legislativo Federal para a execução de 
despesas orçamentárias dos recursos da 
chamada emenda de relator-geral (RP9) do 
Orçamento.

RIC 861/2021: Requer informações ao Ministro 
da Educação, Milton Ribeiro, sobre as 
indicações recebidas de integrantes do 



Legislativo Federal para a execução de 
despesas orçamentárias dos recursos da 
chamada emenda de relator-geral (RP9) do 
Orçamento.

RIC 906/2021: Requer informações 
detalhadas ao Ministro da Saúde sobre a 
compra e negociação das vacinas: 
Oxford/AstraZeneca, Coronavac, 
Pfizer/BioNTech, Janssen, Sputnik V.

RIC 923/2021: Requer informações 
detalhadas ao Ministro da Saúde sobre a 
compra de 10 milhões de doses da vacina 
russa Sputnik.

RIC 613/2021: Requer informações ao 
Advogado-Geral da União, André Mendonça, 
sobre a fundamentação jurídica da Portaria 
que dispõe sobre os procedimentos para a 
aplicação do limite remuneratório.

Coautoria 



RIC 614/2021: Requer informações ao Ministro 
de Estado da Economia, Paulo Guedes, sobre 
os impactos orçamentário e operacional da 
Portaria que dispõe sobre os procedimentos 
para a aplicação do limite remuneratório.

RIC 624/2021: Requer informações ao 
Ministro de Estado da Economia, Paulo 
Guedes, sobre os impactos orçamentário e 
operacional da Portaria que dispõe sobre os 
procedimentos para a aplicação do limite 
remuneratório.

RIC 879/2021: Requer informações ao 
Ministério da Justiça e Segurança Pública 
sobre a atuação da Polícia Federal ante os 
indícios de irregularidades na aquisição de 20 
milhões de unidades do imunizante 
Covaxin/BBV152.

RIC 892/2021: Requer informações ao 
Ministro de Minas e Energia, no sentido de 
esclarecer sobre os benefícios tarifários da 



aprovação do Projeto de Lei que dispõe sobre 
a desestatização da empresa Centrais 
Elétricas Brasileiras.

RIC 901/2021: Requer informações ao 
Ministro da Economia sobre o Projeto de Lei 
que altera a legislação do Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza das 
Pessoas Físicas e das Pessoas Jurídicas e da 
Contribuição Social sobre o lucro líquido.



Entrevistas

114/05 – Gazeta do Povo –  A deputada  Adriana Ventura 
faz um balanço da operação Lava Jato, avalia as ações 
recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e faz o 
alerta: “A pauta do combate à corrupção precisa ser 
central no pleito eleitoral do ano que vem”.

15/05 – Folha de S. Paulo – A deputada Adriana escreve 
um artigo sobre o tema: A reforma eleitoral deve incluir 
cota de gênero nas cadeiras do Congresso? 

Nesse período a Deputada foi mencionada 
em mais de 200 reportagens em rádios, jornais 
e TVs. Veja as entrevistas mais relevantes 
concedidas pelas deputada:



11/06 – Estadão – A deputada Adriana diz que as 
mudanças propostas na Lei de Improbidade são 
substanciais. “O encaminhamento deste texto direto 
para o plenário ensejará uma aprovação de afogadilho e 
afetará o debate do tema, o que pode representar uma 
grande ameaça ao combate à corrupção”.

17/06 - Jovem Pan - A deputada Adriana comenta as 
consequências da falta de uma discussão prévia para a 
alteração na lei de improbidade, explicando como a 
reformulação abre brechas para o afrouxamento do 
combate à corrupção.

03/07 – Isto é dinheiro – A deputada Adriana, autora do 
requerimento de informações sobre as tratativas do 
governo com a Covaxin, questiona a elevação de US$ 10 
para US$ 15 no preço de cada dose. “Me causou 
estranheza, para usar uma palavra leve. Como é que a 
gente consegue conceber um aumento de 50% sem 
qualquer espanto, argumentação, contraproposta?”. 

17/07 - CNN Brasil - A deputada Adriana aponta que o 
aumento absurdo do fundão poderá chegar a quase R$ 6 
bilhões com a previsão de receber 25% da soma dos 
orçamentos de 2021 e 2022 da Justiça Eleitoral.

Acompanhe as entrevistas da deputada no Youtube.

https://youtube.com/playlist?list=PLhWBXjpAIK8E2cE65CuOnT9D8tb87hLo9


Economia
em 30 meses

Com o valor
economizado,

poderiam comprar:
49

ambulâncias
(R$90.000 cada)

22 ônibus
escolares

(R$193.632 cada)

116.990 kits
escolares
(R$38 cada)

ou ou

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

 
R$29.506,58

(programa de assistência à saúde não utilizado)
 

R$127.590,00
(auxílio-moradia não utilizado)

 
R$964.981,10

(cota parlamentar não utilizada)
 

R$2.079.370,45
(verba de gabinete não utilizada)

R$173.280,87
(13° salário não utilizado)

R$57.760,29
(⅓ proporcional de férias não utilizado)

R$530.436,60
(auxílio-alimentação não utilizado)

R$448.936,08
(INSS patronal não utilizado)

R$4.445.624,97



Valor economizado em 30 meses
R$2.079.370,45

62%
de economia

Verba de
Gabinete

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 julhode 2021, a 

equipe da Deputada contava com 9 assessores.
Saiba mais no site da Câmara dos Deputados.

https://www.camara.leg.br/deputados/204528


Valor economizado em 30 meses
R$964.981,10

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 31/07/2021.

Saiba mais no site da Câmara dos Deputados.

87%
de economia

Cota
Parlamentar

https://www.camara.leg.br/deputados/204528


sem

Aposentadoria especial
 
Apartamento funcional e 
auxílio moradia

Reembolso médico ilimitado

Além dos R$4.445.624,97 economizados, 
a Deputada abriu mão de:



OBRIGADA!

@adriventurasp

/adrianaventura

falecomigo@adrianaventura.com

(11) 92399-3050

https://www.instagram.com/adriventurasp/
https://www.facebook.com/adriventurasp
https://twitter.com/adriventurasp
https://www.linkedin.com/in/adriventurasp/
https://www.youtube.com/channel/UC4CLvdtnUGoq39PYcToSOSw
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