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Missão

Melhorar a vida das 
pessoas, principalmente 
as mais carentes.



Destaque do trimestre
Aprovado na CSSF, o PL que aumenta em ⅓ 
a pena para fraudes no auxílio emergencial

Em 2020, quando surgiram as denúncias 
de fraudes no auxílio emergencial, a 
Deputada protocolou um projeto de lei 
para aumentar em um terço a pena de 
quem cometesse fraudes no auxílio 
emergencial, impondo ainda o 
ressarcimento do valor em dobro.
O PL 3186/20 foi aprovado na Comissão 
de Seguridade Social e Família. Ainda 
tramitará em algumas comissões antes de 
seguir para o Senado e a sanção.



Deputada Adriana lidera abaixo-assinado 
pedindo veto ao Fundão de 5,7 bilhões

A atuação da Deputada foi pesada para 
impedir a aprovação do Fundão de quase 
seis bilhões na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2022. Depois da derrota 
no Congresso, ela fez um abaixo-assinado 
de parlamentares pedindo que o Presidente 
Bolsonaro vetasse o aumento do Fundo 
Eleitoral aprovado. E conseguiu mais de 50 
assinaturas de parlamentares de 13 
partidos diferentes. A bancada do NOVO é 
totalmente contra o Fundão.

Destaque do trimestre



Sancionada MP do ambiente de negócios com 
emenda da Deputada Adriana

Lembram da MP do Ambiente de Negócios 
que foi aprovada na Câmara e no Senado 
com uma emenda da Deputada? Virou a lei 
14.195/2021, que foi sancionada pelo 
Presidente, mantendo o texto original com 
emenda da deputada que permite às 
companhias fechadas manterem os livros 
societários em meios eletrônicos. É o fim 
dos livros societários em papel. Pequenos 
detalhes para desburocratizar e melhorar 
o ambiente de negócios do Brasil.

Destaque do trimestre



Proposta de Fiscalização e Controle da 
Deputada Adriana é aprovada

Em 2020, a deputada analisou 24 contratos 
do Ministério da Saúde, firmados com 
dispensa de licitação, em valores superiores 
a R$ 1 milhão. Foram encontrados indícios 
de sobrepreço em 17 contratos - valores 
35% maiores do que os praticados no 
mercado na pandemia. Assim, ela 
protocolou uma Proposta de Fiscalização e 
Controle que, aprovada na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, provoca 
o trabalho do Tribunal de Contas da União. 

Destaque do trimestre



Sessões do
Plenário

100% de presença

47 sessões deliberativas

252 votações nominais

48 discursos



Principais
votações

PL 591/2021: Dispõe sobre o marco regulatório, 
a organização e a manutenção do Sistema 
Nacional de Serviços Postais (SNSP). 
Deputada Adriana votou a favor. Matéria 
aguarda votação no Senado Federal.

MPV 1040/2021:  Modernização do ambiente 
de negócios no País. Dep. Adriana votou a favor 
e sua emenda foi aprovada no texto. 
Transformada na Lei nº 14.195/2021.



PL 2337/2021: 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. Deputada Adriana votou 
contra. Matéria aguarda votação no Senado 
Federal.

PLP 112/2021: Novo Código Eleitoral. Adriana 
votou contra e atuou contra a matéria, que 
aguarda votação no Senado Federal.

PLP 11/2020: Prevê a apuração do 
ICMS-substituição relativo ao diesel, etanol 
hidratado e à gasolina a partir de valores fixos 
por unidade de medida, definidos na lei 
estadual. Deputada Adriana votou contra. 
Matéria aguarda votação no Senado Federal.

Principais
votações



Principais
votações

PEC 5/2021: Altera artigo 130-A da 
Constituição Federal no que trata da 
composição do Conselho Nacional do Ministério 
Público e dá outras providências. Deputada 
Adriana votou contra. O texto do relator foi 
rejeitado na Câmara.



Participação
em Comissões

Comissão Mista de Orçamento
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania
Comissão de Seguridade Social e Família
Comissão de Educação
Grupo de Trabalho do Novo CPP
Grupo de Trabalho do Novo Regimento 
Comissão Especial PEC 517
Comissão Externa Política para a Primeira Infância
Comissão Especial PEC 125
Comissão Especial Planos de Saúde
Comissão Especial PEC 32



No âmbito das comissões os seguintes relatórios 
da deputada Adriana foram aprovados

Na CCJC:

PEC 193/2019 - Altera a redação do art. 150 
da Constituição Federal para afastar a 
aplicação da imunidade recíproca em 
relação aos bens públicos utilizados por 
particulares. Parecer pela aprovação.

PL 7816/2017 - Considera artesanato as 
atividades de saboaria artesanal e 
simplifica regras. Parecer pela aprovação.

PL 4092/2019 - Aprimora a lei sobre as 
duplicatas, permitindo seu uso para 
locação de bens móveis e imóveis. Parecer 
pela aprovação.

Na CSSF:

PL 512/2020 - Traz previsão de pena de 
perda de cargo para gestor ou servidor que 
inserir seu nome ou de terceiro 
indevidamente como beneficiário do 
programa Bolsa Família. Parecer pela 
aprovação.



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

Coordenadora de Avaliações na Frente da Educação

Coordenadora de empreendedorismo na Secretaria 
da Mulher



Eventos da
Frente da Telessaúde

Neste trimestre, a Frente Parlamentar Mista 
da Telessaúde, representada pela presidente, 
Deputada Adriana, participou de cinco 
eventos virtuais para tratar dos assuntos 
Telessaúde e Telemedicina:

17/08 - Fórum Virtual Américas - Ética 
na Saúde, realizado pela Organização 
Pan-Americana da Saúde em parceria 
com a Organização Mundial da Saúde 
– OPAS/OMS. 



Eventos da
Frente da Telessaúde

Acompanhe os eventos da FT no Youtube.

05/09 - Entrevista TV Alese - 
Assembleia Estadual de Sergipe, para 
o Programa Congresso em Foco, 
tratando da pauta da Telessaúde.

20/09 - 1º Fórum Intersetorial de 
Saúde, organizado pela ABIMED, 
tratando da pauta Projetos de Lei da 
Telessaúde e Telemedicina.

13/10 - 5º FILIS - Fórum Internacional 
de Lideranças da Saúde, promovido 
pela ABRAMED, com o tema “A 
pandemia e os aprendizados da 
Telemedicina”

21/10 - Campinas Health - 
Techonology and Inovattion Summit, 
abordando “O Futuro da Telemedicina 
no Pós-pandemia”.



Eventos da Frente
Ética Contra a Corrupção
Neste trimestre, a Frente Ética Contra a 
Corrupção - FECC, presidida pela Deputada 
Adriana, realizou dois seminários:

11/08 - Transparência e Integridade no 
Novo Código Eleitoral, com Luiz Carlos 
Gonçalves, procurador do MPF; Rodrigo 
Zilio, membro do MP do RS; Marcelo Issa, 
diretor-executivo da ONG Transparência 
Partidária; Márcia Cavallari, CEO do Ipec 
e a deputada federal Margarete Coelho, 
relatora da Reforma do Código Eleitoral.



Eventos da
Frente Ética Contra

a Corrupção

Acompanhe os eventos da FECC no Youtube.

23/09 - Impactos das Emendas de 
Relator no Orçamento Federal, com 
Leonardo Albernaz, Auditor Federal de 
Controle Externo do Tribunal de Contas 
da União; Felipe Salto, Diretor-Executivo 
da Instituição Fiscal Independente do 
Senado Federal; Élida Graziane Pinto, 
Professora da EAESP-FGV e Heleno 
Taveira Torres, Professor da Faculdade 
de Direito da USP.

Na CSSF:

PL 512/2020 - Traz previsão de pena de 
perda de cargo para gestor ou servidor que 
inserir seu nome ou de terceiro 
indevidamente como beneficiário do 
programa Bolsa Família. Parecer pela 
aprovação.



Proposições
(projetos de lei e emendas)

PL 2942/2021 - Limite de gastos campanha 
20%. Acrescenta o art.18-D à Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro  de 1997, para 
estabelecer limite de gastos de campanha 
provenientes de recursos públicos.

REC 50/2021 - Recurso contra tramitação 
do PLP 112/2021 (Novo Código Eleitoral). 
Recorre ao Plenário, ouvida a Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania, nos 

Autoria



Proposições
(projetos de lei e emendas)

termos do art. 95, §8º, c/c art. 137, §1°, II, "b", 
do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados - RICD, contra a decisão da 
Presidência em Questão de Ordem.

PL 3101/2021 - Acesso à informação LGPD. 
Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, para assegurar a transparência de 
informações sobre agentes públicos e 
agentes privados que recebam ou 
gerenciem recursos públicos.

REC 52/2021 - Recurso PLP 112/2021 - 
votação da quarentena (Novo Código 
Eleitoral). Recorre ao Plenário, ouvida a 
CCJC a, nos termos do art. 95, §8º, c/c art. 
137, §1°, II, "b", do RICD, contra a decisão da 
Presidência em Questão de Ordem.

PL 3504/2021 - Liberdade de expressão 
(SLAPP) - judicialização como intimidação. 
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, para ampliar e promover o direito de 
liberdade de expressão em face da 
administração pública e de agentes públicos.



Proposições
(projetos de lei e emendas)

Coautoria

PDL 643/2021 - Susta decreto que aumenta 
IOF.  Susta, nos termos do art. 49, V, da 
Constituição Federal, os efeitos do Decreto 
10.797, de 16 de setembro de 2021.

Emendas

6 emendas apresentadas ao PLP 112/2021 
(Novo Código Eleitoral).
2 emendas apresentadas à MPV 1063 
(Novas regras para venda de álcool).



RIC 1113/2021 - Auditorias no MDR (RP9) e 
MS (Covaxin). Requer informações adicionais 
ao Ministro da Controladoria-Geral da 
União, sobre auditorias realizadas no 
Ministério da Saúde e Ministério do 
Desenvolvimento Regional.

Autoria

Requerimentos
de informação



Requerimentos
de informação

Coautoria

RIC 1050/2021 - Hacker no TSE. Requer 
informações adicionais ao MJSP, Anderson 
Gustavo Torres, sobre a divulgação de 
informações confidenciais contidas em 
inquérito que investiga o ataque hacker 
sofrido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

RIC 1066/2021 - Free-Flow Pedágios. Requer 
informações do Senhor Ministro de Estado 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, 
sobre a perspectiva de regulamentação do 
Free-Flow, implementado pela Lei n.º 
14.151/21.

RIC 1229/2021 - Favorecimento de empresas 
ligadas à Primeira-dama. Requer 
informações ao Ministro da Economia sobre 
o suposto favorecimento de empresas 
ligadas à Primeira-dama do Brasil na 
concessão de crédito empresarial por 
instituições financeiras públicas no âmbito do 
Pronampe.



Entrevistas

11/08/2021 - El País - Deputada Adriana Ventura 
fala sobre o Distritão na Reforma Eleitoral.

18/08/2021 - Uol - Deputada Adriana Ventura 
questiona Bruno Funchal sobre perspectiva real de 
manutenção do teto de gastos.

19/08/2021 -  O Antagonista - Deputada Adriana 
Ventura encaminha para o Presidente Bolsonaro 
abaixo assinado pedindo o veto do fundo eleitoral.

22/08/2021 - O Antagonista - Deputada Adriana 
Ventura sobre financiamento privado de campanha 
“o problema é a falta de transparência.”

Neste trimestre a Deputada foi mencionada em xx 
reportagens em rádios, jornais e TVs. Entre elas:



Entrevistas
01/09/2021 - Valor Econômico - Deputada Adriana 
Ventura critica falta de comissão especial na 
tramitação do Novo Código Eleitoral.

15/09/2021 - O Antagonista - Deputada Adriana 
critica a insistência de líderes da Câmara para 
aprovar quarentena para juízes e promotores.

22/09/2021 - Estadão - Deputada Adriana Ventura 
debate “tratoraço” na frente contra corrupção na 
Câmara.

23/09/2021 - Istoé - Deputada Adriana Ventura 
propõe discussão na Frente Ética Contra a 
Corrupção sobre o orçamento secreto.

29/09/2021 - Correio Braziliense - Deputada 
Adriana Ventura recebe destaque por atuação na 
reforma eleitoral.

07/10/2021 - O Antagonista - Deputada Adriana 
Ventura defende que a PEC 5 é a sedimentação do 
revanchismo contra a Lava Jato.

10/10/2021 - Gazeta do Povo - Deputada Adriana 
Ventura avalia que o debate em torno das emendas 
de relator “ainda não foi feito” dentro do Congresso.

14/10/2021 - Exame - Deputada Adriana Ventura 
propõe discussão sobre a divisão das emendas de 
bancadas estaduais na CMO.



Economia
em 33 meses

Com o valor
economizado,

poderiam comprar:
54

ambulâncias
(R$90.000 cada)

25 ônibus
escolares

(R$193.632 cada)

128.607 kits
escolares
(R$38 cada)

ou ou

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

 
R$32.457,23

(programa de assistência à saúde não utilizado)
 

R$140.349,00
(auxílio-moradia não utilizado)

 
R$1.078.406,37

(cota parlamentar não utilizada)
 

R$2.276.988,72
(verba de gabinete não utilizada)

R$189.749,06
(13° salário não utilizado)

R$63.249,69
(⅓ proporcional de férias não utilizado)

R$580.533,39
(auxílio-alimentação não utilizado)

R$491.601,86
(INSS patronal não utilizado)

R$4.887.098,32



Valor economizado em 33 meses

R$2.276.988,37

62%
de economia

A verba de gabinete é o valor destinado à contratação de 
assessores. Cada deputado pode usar até R$ 111.675,59 por 

mês para contratar até 25 profissionais. Em outubro de 2021, a 
equipe da Deputada contava com 9 assessores.

Verba de
gabinete



Valor economizado

R$1.078.406,37
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 por mês. Os gastos são reembolsados 

mediante prestação de contas.*Valor apurado até 31/10/2021.*

88%
de economia

Cota
parlamentar



sem

Auxílio mudança

Aposentadoria especial 

Apartamento funcional e 
auxílio moradia

Reembolso médico ilimitado

Passaporte diplomático

Além dos R$4.887.098,32 economizados, 
a Deputada abriu mão de:



Obrigada!
@adriventurasp

/adrianaventura

falecomigo@adrianaventura.com

(11) 92399-3050

adrianaventura.com
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Aposentadoria especial 

Apartamento funcional e 
auxílio moradia

Reembolso médico ilimitado

Passaporte diplomático
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