
UM
ANO

PELO

BRASIL

2021

Livro III





UM
ANO

PELO

BRASIL
2021

Livro III





Dedico este livro:

Aos brasileiros

Aos filiados de meu Partido, o Novo, que trabalham 
incansavelmente por um Brasil mais livre

Aos inúmeros cidadãos, muitos deles amigos 
queridos, que contribuíram anonimamente para o 

meu mandato

À minha família, cujo apoio é imensurável, 
especialmente a meu marido, filhas, pais e irmãos
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na Câmara dos Deputados
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PRÓLOGO

missão do meu mandato é melhorar a vida das pessoas, 
principalmente as mais carentes. Eu entrei para a política 
com essa ideia bem clara em minha mente. Mas como eu, 

uma deputada federal, cujo trabalho principal é fazer leis, emen-
dar o orçamento e fiscalizar o executivo, faço essa missão aconte-
cer? Priorizando o Brasil e o brasileiro em todas as decisões que 
tenho de tomar aqui na Câmara dos Deputados.
 E essa priorização aparece sempre - seja na proposição ou 
na votação de um projeto de lei, seja na destinação de uma 
emenda parlamentar, seja na indicação de algo para o executivo. 
Antes de qualquer ação, eu penso: isso vai ajudar o Brasil? Isso vai 
ajudar o jovem e o velho, a mulher e o homem, o empreendedor e 
o trabalhador? Isso vai ajudar o brasileiro?
 Esse simples parâmetro, acredite, ajuda muito na tomada 
de decisão. Na hora da decisão é preciso sempre pensar no impac-
to que aquela escolha trará para o Brasil e para você, cidadão. A 
situação, algumas vezes, fica um pouco mais complexa. Principal-
mente quando aparece um projeto bonito que pretende resolver 
um problema de um pedaço da população de maneira fácil e 
rápida. O detalhe é que aquele projeto salvador da pátria mostra-
-se inviável pois não tem como ser financiado ou executado. Isso 
acontece muito por aqui. E fica mais difícil decidir com a razão e 
não com a emoção. 

A
2021:

outro ano difícil para o Brasil
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 Então, lembro-me que não basta fazer o bem: é preciso 
fazer o bem da maneira certa, respeitando valores como a demo-
cracia, a liberdade, a ética e a integridade. E sem nunca esquecer 
da responsabilidade fiscal e da economicidade. 
 Outro ponto que nunca deixo de levar em conta em uma 
decisão é o compromisso que eu e toda a bancada do NOVO na 
Câmara temos de ajudar a diminuir o peso do Estado brasileiro, 
sempre ineficiente, burocrático e caro. Resumindo: não basta a 
ideia parecer boa, ela tem de ser viável e não pode sobrecarregar 
o Estado. Não dá para fazer a nova política desrespeitando essas 
premissas básicas.
 Em 2021, e ao longo desta legislatura, tentei deixar bem 
claro, em cada posicionamento, em cada votação que construir o 
País que queremos passa por cada decisão que tomamos. Não 
podemos negociar princípios e valores.
 Especialmente em 2021, quando a crise da pandemia do 
coronavírus ainda era um enorme empecilho, lutei por pautas que 
ajudassem a preservar a saúde dos brasileiros e também a garan-
tir a retomada econômica do Brasil. Sem deixar de lado uma preo-
cupação enorme: a de garantir que as crianças e os jovens voltas-
sem logo para a sala de aula, para recuperar a aprendizagem 
perdida. Foi outro ano difícil. E, como você verá nas próximas pági-
nas, me dediquei muito, indo todas as semanas a Brasília, sem 
falta, para a Câmara dos Deputados.

PRÓLOGO
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Deputada Adriana em seu
3º ano de mandato
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CAPÍTULO 1

uando cheguei na Câmara dos Deputados, em 2019, fui 
percebendo, gradualmente, que a tramitação dos projetos 
de lei, PECs e afins não segue necessariamente o que está 

previsto no Regimento Interno da Casa (RICD). Na prática, o Regi-
mento não é seguido. E n ão há somente uma razão para tal discre-
pância. São várias. A primeira delas é que o Regimento em vigor é  
muito antigo. Tendo sido aprovado em 1989, fruto da situação políti-
ca daquele tempo, não conseguiu acompanhar as mudanças do País 
que são refletidas no Congresso. 
 Além disso, o Regimento trouxe algumas regras que funcio-
naram relativamente bem ao longo da Constituinte, mas foram 
desvirtuadas ou ignoradas como regras definitivas. Cito aqui, por 
exemplo, o Colégio de Líderes, que, com raríssimas exceções, nunca 
funcionou como deveria. Para quem não sabe o Colégio de Líderes, 
formado pelos líderes dos partidos, da minoria, da maioria e do 
Governo,  deveria se reunir mensalmente para definir a pauta do que 
seria votado no mês subsequente e propor ao Presidente da Casa. 
Mas isso não acontece. Não há qualquer previsibilidade do que será 
discutido e votad no Plenário.
 O que leva a outro problema: a concentração de poder do 
Presidente da Casa. Tal poder tem crescido de forma notável, e vejo 
que a consequência disso é um déficit na nossa democracia interna. 
O processo legislativo é decidido monocraticamente pelo Presiden-

Q
O maior problema do Legislativo

é o Regimento Interno
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CAPÍTULO 1  |  O maior problema do Legislativo é o Regimento Interno

te. O poder de agenda também está na sua mão, é ele quem decide, 
em última instância, o que vai ser deliberado - ou não - no Plenário.-
Vivemos assim em uma caixinha de surpresas.  
 Claro que, quanto a esse poder positivo de agenda, os líderes 
podem contrabalancear tentando impedir votações que não concor-
dam. Porém, quanto ao poder negativo, não há o que fazer. Se o 
presidente decidir que não irá pautar uma certa matéria, está deci-
dido. Essa é a famosa “gaveta”. O presidente, por uma questão de 
fatores, detém o poder negativo de agenda. 
 Há um problema de colegialidade na Casa, pois os deputa-
dos, os tomadores de decisão, são tolhidos de participar de fato da 
definição da pauta de votação, e assim, matérias apoiadas por 
muitos deputados, mas rejeitadas pelo presidente são engavetadas. 
É o caso, por exemplo, da PEC 333 - a que acaba com o foro privile-
giado de 5 mil autoridades, que, em 2021 completou 1000 dias de 
gaveta. E de tantos outros projetos.
 Há inúmeros outros problemas no Regimento Interno, o que é 
reconhecido por grande parte dos parlamentares. Tendo isso em 
vista, foi criado um grupo de trabalho na Câmara para estudar 
modificações no Regimento. Prontamente me dispus a participar. 
Enviei ao relator 58 sugestões de aprimoramento do RICD, muitas-
delas estão de acordo com a necessidade de descentralização das 
decisões e avanço da democracia e transparência interna, além de 
trazerem mais previsibilidade às votações, atualizando de fato o 
Regimento. Penso que serão mudanças que ajudarão não só os 
deputados, mas principalmente a população a acompanhar e fisca-
lizar os trabalhos do Poder Legislativo Federal.
 Assim, uma das minhas pautas mais importantes para 2022 
será a melhoria do ambiente institucional da Câmara, seja lutando 
contra retrocessos, seja propondo avanços no Regimento. A Casa do 
Povo merece um regimento interno que beneficie o povo.
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Deputada Adriana vai ao Senado
tentar colocar o PL 5595/2020 em pauta
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CAPÍTULO 2

pandemia trouxe um efeito perverso para a Educação 
brasileira: a falta de aprendizagem das crianças e dos 
adolescentes de Norte a Sul. De um lado, aera notável  a 

falta de acesso às aulas remotas - pesquisa da PNAD apontou em 
julho de 2020 que 8,7 milhões de estudantes não tinham como 
acompanhar as aulas remotas. De outro lado, havia a resistência 
de estados e municípios em reabrir as escolas e retomar as aulas.
 Note-se: o tempo de fechamento das escolas em razão da 
crise sanitária foi muito maior no Brasil do que nas principais 
nações do mundo. No segundo semestre de 2020 e ao longo de 
2021, inúmeros países reabriram as escolas seguindo protocolos 
de segurança como: abertura em fases; transparência de dados 
entre escola, família e secretarias da educação; informações 
sobre a doença para toda a comunidade escolar; número reduzido 
de alunos; medidas de higiene - de  lavagem das mãos com sabão 
a fornecimento de álcool em gel; preparação do ambiente escolar, 
intensificando serviços de limpeza, adequando a alimentação, 
preparando o transporte escolar, garantindo ventilação natural 
nas salas de aula. Enquanto isso, no Brasil, as escolas públicas 
ficaram fechadas durante 2020 e em 2021 não havia perspectivas 
de mudança nesse cenário... 
 Vamos lembrar que a Constituição brasileira garante o 
direito à Educação. O artigo 205 da Constituição Federal conside-

A
Por que precisamos lutar

pela essencialidade da Educação?
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CAPÍTULO 2  |  Por que precisamos lutar pela essencialidade da Educação?

ra a EDUCAÇÃO "um direito de todos e dever do Estado e da famí-
lia, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".
 É um direito que, portanto, não deveria ser subtraído nem 
em tempos de calamidade pública. O que vimos em 2020 e que se 
repetiu em 2021 é as escolas fechadas e as crianças recolhidas em 
suas casas - muitas delas sem acesso à rede e sem apoio de apa-
relhos mais complexos como computadores. Sem desenvolvimen-
to cognitivo, sem desenvolvimento das habilidades motoras e sem 
desenvolvimento das habilidades não-cognitivas - também cha-
madas de socioemocionais.
 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico - OCDE -  publicou um estudo revelando a relação direta 
entre a interrupção das aulas e o acúmulo de perda de habilidades 
e seu reflexo na produtividade do país. A perspectiva é de que a 
interrupção que vivemos nos últimos dois anos produzirá um gap 
educacional que deverá ser sentido ao longo de décadas ainda.
 Diante dessa situação, não pude encarar a possibilidade de 
que 2021 seria mais um ano perdido na vida das nossas crianças. 
E daí veio a ideia de, junto com outros parlamentares, apresentar 
o projeto de lei da Educação Essencial (PL 5595/2021). Batalha-
mos tanto por isso que, logo em abril de 2021, conseguimos êxito 
na Câmara aprovando o Projeto de Lei e enviando para análise no 
Senado. O projeto reconhecia a educação básica e superior (rede 
pública e privada), em formato presencial, como serviço e ativida-
de essencial, incluindo em período de pandemia e calamidade e 
estabelecendo diretrizes para o retorno seguro às aulas.
 Nossa ideia sempre foi aliar a importância do ensino com a 
segurança e o cuidado com a vida de todos envolvidos no ambien-
te escolar. Contudo, enfrentamos resistência de diversos sindica-
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tos e movimentos. A crítica principal dizia que o PL deixaria a 
comunidade escolar em risco. O que não correspondia à verdade. 
O PL 5595/2021 permite que, em situações de risco epidemiológi-
co, as escolas fechem. 
 Outro argumento contra o PL é que a aprendizagem 
estava acontecendo em ambiente remoto. Eu gosto sempre de 
pontuar que não adianta a gente falar de ensino remoto em um 
país com quase 5 milhões sem acesso a internet¹. Não adianta 
também ignorar que as crianças e os adolescentes também preci-
sam de estímulo para aprender. Isso quer dizer que eles precisam 
de experiências, de atividades, além de contato com outras pesso-
as da sua idade. E, claro, da presença do professor - essencial ao 
processo de aprendizagem.
 Observa-se ainda, para além da importância dos fatores 
de interação, que a escola ainda cumpre um papel de segurança. 
Segundo a Representante da UNICEF no Brasil, Florence Bauer, a 
escola também tem um papel fundamental na proteção das 
crianças e dos jovens. Pesquisas e dados mostram que a maioria 
dos casos de violência contra crianças, meninos e meninas, acon-
tece dentro de casa. 
 Eu gostaria de finalizar citando as palavras de Luiz Roberto 
Liza Curi, Representante do Conselho Nacional de Educação, “sem 
educação, não há inovação, não há economia, não há civilização, 
não há relacionamento, não há defesa de direitos, não há noção 
de direitos, não há nada disso.” Por isso, precisamos sair do discur-
so e  mostrar, na prática, que a Educação deve ser essencial de 
direito e de fato.

CAPÍTULO 2  |  Por que precisamos lutar pela essencialidade da Educação?

¹ https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-05/brasil-tem-48-milhoes-de- 
criancas-e-adolescentes-sem-internet-em-casa
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Deputada Carmen Zanotto (Cidadania/SC)
conversando sobre a urgência do PL
da Telemedicina Permanente

18 Adriana Ventura
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CAPÍTULO 3

urante a pandemia da Covid, houve, no Brasil, milhares de 
atendimentos realizados por meio de teleconsultas via hot 
lines, chatbots, aplicativos, teleorientações diretas ao 

paciente ou com especialistas, teletriagem, busca ativa de pacien-
tes, telemonitoramento de pacientes, suporte remoto a equipes 
que cuidam de pacientes graves, entre outros atendimentos… 
Graças à Lei 13.989/2020, de minha autoria e de coautoria de 
quinze deputados, a  telemedicina pode ser - e foi! - amplamente 
utilizada durante a pandemia e se consolidou como instrumento 
de ampliação do acesso à saúde.
 A prática da telemedicina tem se destacado com altos 
níveis de aceitação por parte dos usuários. Hoje, a telemedicina 
em nosso País se revelou um instrumento fundamental da verda-
deira democratização do acesso à saúde de qualidade e do 
aumento da capilaridade da atenção primária, abrangendo terri-
tórios até então excluídos ou muito mal assistidos. Ficou claro que 
o passo dado no rumo da telessaúde nesse período é sem volta. 
Houve uma disrupção na saúde e abertura para transformar a 
telemedicina em permanente.
 Como presidente da Frente Parlamentar da Telessaúde, 
continuei em 2021, o trabalho de buscar apoio das entidades do 
setor para a construção de uma legislação permanente. A missão 
da Frente é garantir a busca de políticas públicas baseadas na 

D
A costura política para emplacar a

Lei da Telemedicina de modo permanente
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CAPÍTULO 3 | A costura política para emplacar a Lei da Telemedicina de modo permanente

melhor evidência disponível, na utilização racional de recursos e 
fazendo uso das benesses da revolução digital e tecnológica, para 
transformar o direito à saúde em uma realidade concreta para a 
população brasileira e não somente em mero direito abstrato. 
 Diante disso, por meio da Frente da Telessaúde, promove-
mos uma série de reuniões ao longo do ano para buscar apoio de 
entidades e mostrar a importância da aprovação de uma regula-
ção perene para a telemedicina. Foram cerca de quarenta encon-
tros com diferentes entidades associativas e todos os conselhos 
federais da área da saúde - Conselho Federal de Medicina (CFM) 
e outros conselhos profissionais, Associação Médica Brasileira, 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, operadoras de planos 
de saúde, Ministério da Saúde. O diálogo aberto e respeitoso com 
os principais protagonistas da saúde é estruturante neste proces-
so legislativo. 
 Também realizamos quatro seminários pela Frente, bus-
cando abrir ainda mais a discussão com a sociedade. Abordamos 
os seguintes temas: “Startups em Saúde Digital”; “Teleconsulta no 
SUS, Casos de Sucesso”; “Telessaúde no SUS, esferas municipal, 
estadual e federal”; e o “Futuro da Telemedicina no Brasil: Visão 
das Entidades Médicas”.
 Um dos meus objetivos para 2021 era continuar a luta pela 
aprovação da telemedicina definitiva, por meio do PL 1998/2020. 
A telemedicina não pode ficar restrita ao tempo da pandemia da 
Covid-19. Não podemos retroceder! O projeto ficou parado na 
Comissão de Seguridade Social e Família por muitos meses. Com 
o apoio da Frente Parlamentar Digital, conseguimos coletar as 
assinaturas necessárias para requerer a urgência do PL 1998/20. 
A urgência foi aprovada no plenário da Casa no último dia de  
sessão legislativa: em 16 de dezembro de 2021, com o apoio de 
quase todos os partidos. 
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 Em 2022, o objetivo é trabalhar para que o mérito do proje-
to da telemedicina seja aprovado e finalmente vire lei. Precisamos 
dar segurança jurídica para os prestadores de serviços, para os 
cidadãos e promover a democratização de fato do acesso à 
saúde. É premente voltar nossos olhos para o futuro, resgatar o 
propósito do SUS, colocar o cidadão no centro da nossa atenção. 
A tecnologia traz aquilo que vemos como futuro instantaneamen-
te para o presente – e o presente rapidamente vira passado! O 
Brasil merece desfrutar desta realidade: vejo a telessaúde, ou a 
saúde digital, não como uma solução mágica e única, mas como 
uma forma de atender à saúde, agilizando, eliminando as grandes 
distâncias impostas pela nossa continentalidade e possibilitando 
maior qualidade no atendimento e democratização do acesso.
 Os anos da pandemia vêm sendo anos de grandes desafios 
para o povo brasileiro e para o Parlamento, mas também de gran-
des avanços. Mas considero que estamos tendo um papel impor-
tante em um dos principais incrementos à saúde pública neste 
momento de crise sanitária, ao trabalhar com afinco na defesa da 
disponibilização dos melhores recursos ao atendimento da popu-
lação, dentre eles destacando-se a telessaúde ao alcance de 
todos. Uma pandemia quebrando paradigmas para que não 
fiquemos na pré-história da atenção à saúde. Depois de aprova-
das as leis, o desafio será construirmos uma rede de atendimento 
integrada, com capilaridade.
 E sempre resgatando o ponto principal: levar a saúde inte-
grada com qualidade a qualquer cidadão brasileiro, melhorando a 
vida da população brasileira, e, em especial, os mais carentes.

CAPÍTULO 3 | A costura política para emplacar a Lei da Telemedicina de modo permanente
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Deputada Adriana na
Comissão Mista de Orçamento
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ocês sabem que, além de Deputada Federal, eu sou profes-
sora de gestão e empreendedorismo na Fundação Getúlio 
Vargas há mais de 20 anos. Por isso, desde que cheguei à 

Câmara dos Deputados tinha vontade de participar da Comissão 
Mista de Orçamento, aquela que discute e aprova nada mais nada 
menos do que a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 
Anual da União. 
 O Orçamento Anual talvez seja o Projeto de Lei mais impor-
tante que o Congresso aprova todos os anos. O Orçamento é 
também um dos Projetos de Lei que a população menos participa. 
A verdade é que o trâmite do Orçamento Anual nos últimos anos 
tem sido feito de forma tão acelerada que o diálogo com a socieda-
de é quase nulo. Mesmo para alguém que acompanhe as atividades 
do Congresso de perto, é possível que só venha a saber melhor do 
assunto quando o Orçamento já estiver quase sendo aprovado. 
 Eu precisava mudar essa realidade. Eu queria trazer clareza 
e transparência para a população sobre como funciona o orçamen-
to. Por isso, em 2021, assumi uma posição como membro efetivo da 
Comissão Mista de Orçamento - formada por deputados federais 
e senadores. Fui responsável por representar o Partido Novo nessa 
comissão tão importante e tão complicada. 
 Pensar o nosso orçamento de forma responsável é um dos 
pilares da democracia. E essa foi uma das minhas principais lutas 

V
Uma administradora chega à

Comissão Mista de Orçamento

CAPÍTULO 4
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CAPÍTULO 4 | Uma administradora chega à Comissão Mista de Orçamento

em 2021. Em meio a tantos interesses egoístas e de classe, propus 
um orçamento estruturado com responsabilidade, sem as emen-
das de Relator (RP09), sem fundão eleitoral e sem aumentos para 
categorias específicas neste momento de crise profunda.
 A verdade que presenciei na CMO, apelido da comissão, 
neste ano foi cruel. O nosso orçamento é estruturado levando em 
conta projetos de poder de uma pequena elite. É contra isso que 
quero continuar lutando! Quero rabalhar cada vez mais por trans-
parência em tudo o que é discutido no nosso orçamento para que 
ele seja feito pensado na população. 
 Quanto mais claras e publicizadas forem as discussões que 
temos aqui, mais luz jogaremos sobre os esquemas sombrios e 
sórdidos que se aproveitam da ignorância e pouca visibilidade 
desta Comssão para serem aprovados. 
 Por isso, a participação ativa na Comissão Mista de Orça-
mento é tão importante! Precisamos acompanhar as discussões, 
fazer propostas de alteração e ficar de olho em cada linha do Orça-
mento. Por ora, somos em menor número, mas já estamos, pouco a 
pouco, conquistando espaços e avanços importantes no que diz 
respeito à transparência do nosso orçamento.
 A minha principal bandeira, enquanto membro desta impor-
tante comissão é - e sempre será - a de que o orçamento precisa ser 
do povo e para o povo, este é o pilar de qualquer democracia!
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Deputada Adriana discursando
contra o fundo eleitoral de R$5,7 bi



CAPÍTULO 5

possível prever o futuro? Na Câmara dos Deputados, 
afirmo que sim. Algumas batalhas por aqui são cíclicas. 
Exemplifico: a reforma eleitoral. Sabemos quando será a 

próxima tentativa de alterar a lei eleitoral. Sempre a cada dois 
anos, no segundo semestre, os parlamentares tentam mudar as 
regras do pleito... Previsível.
 Outra batalha que se repete a cada biênio é a do Fundo 
Eleitoral. O Fundo Eleitoral, ou Fundão, é um fundo feito com 
dinheiro público destinado ao financiamento de campanhas elei-
torais. Foi criado em 2017, um ano após o Supremo Tribunal Fede-
ral suspender o financiamento empresarial de campanhas. Desde 
a sua criação, o Fundo Eleitoral foi utilizado em duas eleições com 
os seguintes valores: R$1,7 bilhão (2018) e R$2 bilhões (2020).
 Infelizmente já sabemos o que esperar... Sempre às véspe-
ras de eleições, parlamentares interessados em se manter no 
poder tentam elevar o valor destinado às campanhas políticas nas 
matérias orçamentárias - Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária Anual. No ano de 2021, não foi diferente. 
 Como integrante da Comissão Mista de Orçamento, lutei 
de perto contra tal barbaridade. Apresentei um destaque para 
retirar do texto da LDO o aumento do Fundão que iria para - 
pasmem! - 5,7 bilhões. Para se ter uma ideia da grandeza deste 
valor basta pensar que o orçamento inteiro do Ministério do Meio 

É
O previsível aumento

do Fundão

27Um ano pelo Brasil



28 Adriana Ventura

Ambiente tem pouco mais de 3 bilhões! Ou que o orçamento para 
o fomento à pesquisa e desenvolvimento é de 1,3 bilhão...
 É previsível também que não conseguimos o apoio neces-
sário para barrar tal aumento. No Plenário, o meu partido, o Novo, 
ainda apresentou mais um destaque para barrar o Fundão. O 
pedido também não conseguiu convencer a maioria das legendas. 
A justificativa de muitos partidos é que o financiamento público 
atrai mais candidatos e torna o processo eleitoral mais competiti-
vo. Mas não é bem assim! Um estudo realizado por pesquisadores 
brasileiros mostra exatamente o contrário: reduzir os gastos de 
campanha é que leva a um aumento da quantidade de candidatos 
e à inclusão de candidatos de menor renda. E tem mais: quanto 
mais barata for a eleição, mais justa será a competição.
 Após aprovação absurda no Congresso Nacional, liderei um 
abaixo-assinado pedindo que o presidente da República vetasse o 
fundão de 5,7 bilhões de reais. Conseguimos mais de 50 assinatu-
ras de parlamentares de treze partidos diferentes. Felizmente, o 
veto veio. Mas no fim do ano, o mesmo Congresso o derrubou, e o 
fundo eleitoral foi estabelecido na lei orçamentária com o valor 
ainda gigantesco de 4,9 bilhões.
 Mesmo com a derrota na questão do valor do Fundão para 
2022, agi em outras frentes para tentar impedir o impacto negati-
vo que ele causa nas eleições. Protocolei o PL 2942/2021, estabele-
cendo que os candidatos não poderão gastar mais de 20% nas 
campanhas eleitorais com recursos públicos. É amplamente 
sabido que a distribuição feita pelos partidos aos candidatos 
costuma privilegiar aqueles que já possuem mandatos e os “caci-
ques”. Segundo avaliação da imprensa, “nas eleições de 2020, 
notou-se que 80% do valor liberado, totalizando mais de 650 
milhões de reais, destinou-se para apenas 0,8% das candidaturas 
lançadas pelos partidos”². Assim, o projeto obriga indiretamente 
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as legendas a fazerem uma distribuição mais democrática e 
equânime desses recursos.
 Por fim, também bati na porta do judiciário com relação 
aos gastos de campanha. Fizemos consulta formal ao Tribunal 
Superior Eleitoral acerca do teto de gastos, uma vez que o Con-
gresso não aprovou em tempo hábil o limite para as eleições de 
2022. Percebam o quanto pode ser danosa uma eleição inundada 
de dinheiro público sem teto de gastos para cada cargo. A discre-
pância na distribuição dos recursos seria ainda maior! Tendo isso 
em vista, questionei se o TSE poderia determinar os limites de 
maneira infralegal. Os ministros decidiram, de forma unânime, 
que o tribunal regulamentará o tema, dado o vazio legislativo. 
Uma pequena vitória, ao menos.
 Como ficou evidente, a luta contra o fundo eleitoral está 
longe de terminar. Infelizmente, campanhas financiadas com 
recursos “públicos” são muito mais cômodas para os políticos 
tradicionais. Por isso, é importante manter a vigilância e continuar 
agindo em diversas frentes. Se continuarmos atirando pedras, 
quem sabe um dia, o gigante cairá.

² https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/fundo-eleitoral-dinheiro- 
demais-e-transparencia-de-menos/
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Deputada Adriana na CMO
discursando contra o Orçamento Secreto
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CAPÍTULO 6

ransparência é um valor essencial e deveria ser sempre um 
pilar da boa administração pública. Mas não é o que vimos 
no Brasil em 2021. O ano, entre tantas outras coisas, foi 

marcado pelo escândalo do chamado Orçamento Secreto. Algo 
que surgiu como um burburinho em meados de 2020 e ganhou 
forma em 2021, trazendo à tona um amplo arranjo institucionali-
zado de de troca de favores entre o Executivo e o Legislativo, 
ameaçando um dos princípios essenciais da Democracia que é a 
independência dos poderes.
 Detalhe: tudo isso no meio de uma pandemia catastrófica! 
Quando nossas atenções deveriam estar voltadas para o que é 
prioridade, ou seja para a saúde, para a educação, para a melhoria 
do ambiente econômico e para tantos problemas estruturais do 
País, o Congresso Nacional, com a participação do Executivo, 
brigava para abocanhar valores bilionários para alimentar seus 
currais eleitorais. 
 Mas de onde vinha tanto dinheiro? A negociação foi toda 
montada com base nas emendas de Relator - RP9. As emendas de 
relator foram criadas em 2019 para o Orçamento via Lei Orça-
mentária Anual de 2020 e se mantiveram na LOA sequente. 
 O primeiro problema a ser destacado nesse tipo de 
emenda é a sua finalidade: a emenda deveria servir ao povo, aten-
dendo uma necessidade básica, e não para alimentar o curral elei-
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toral dos deputados e senadores. Precisamos de critérios técnicos 
em quaisquer das destinações do Orçamento da União! Orçamen-
to não deve servir para alimentar curral eleitoral e perpetuar os 
mesmos no poder. 
 Mas as emendas de relator poderiam trazer outros proble-
mas graves: 
    aumentar a rigidez orçamentária; 
    gerar dificuldades fiscais; 
    diminuir a transparência no orçamento. 
 Além disso, pudemos observar que a maioria das emendas 
de relator vem sendo utilizada para despesas correntes, e não 
para investimentos, que seria seu uso mais apropriado. Em evento 
da Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção, da qual 
sou presidente, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministé-
rio Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, disse: 
“O aporte de recursos orçamentários para milhares de novas 
obras não se coaduna com o princípio da eficiência quando há 
obras paralisadas por falta de recursos orçamentários ou finan-
ceiros e obras em andamento sem a garantia de recursos finan-
ceiros suficientes para sua conclusão”.
 Como quem ia tateando e querendo entender o que estava 
acontecendo, comecei a tentar descobrir o que estava por trás 
deste escândalo noticiado pelos jornais e ali chamado de “tratora-
ço”. Enviei, ainda no começo do ano, um requerimento de informa-
ção para a Secretaria de Governo para saber como seriam desti-
nadas essas supostas emendas parlamentares "extras" e ques-
tionando o esquema. Afinal, a população merece saber como o 
dinheiro dos seus impostos é aplicado!
 Obtive respostas dúbias e superficiais, mas continuei atu-
ando com requerimentos dentro dos ministérios, questionando 
dentro do Congresso e, juntamente com esforços da imprensa, 

CAPÍTULO 6 | O escândalo do Orçamento Secreto e a guerra contra as emendas de relator



34 Adriana Ventura

CAPÍTULO 6 | O escândalo do Orçamento Secreto e a guerra contra as emendas de relator

especialmente do jornalista Breno Pires, do Estadão, a verdade 
começou a aparecer. 
 A negociata, ainda que profundamente desvirtuada, era 
muito simples. O Relator do Orçamento, parlamentar escolhido 
para fazer o relatório do Orçamento, reservava cifras bilionárias 
para distribuir entre os parlamentares da base governista. O 
dinheiro ficava represado e sua entrega dependia de apoio político 
dentro do Congresso Nacional  . 
 Caso o parlamentar acompanhasse as votações de interes-
se do governo, o dinheiro era liberado para o município ou região 
de interesse dele, alimentando dessa forma o chamado curral elei-
toral. Prática nada republicana.
 É importante ressaltar que a falta de transparência no 
processo de indicação de recursos e na execução dessas despesas, 
como ocorre na distribuição das emendas de relator, sem o devido 
respeito ao planejamento governamental, aumenta significativa-
mente a probabilidade da ocorrência de desvios e de irregularida-
des na utilização dos recursos públicos. 
 Segundo Leonardo Albernaz, Auditor de Controle Externo 
do Tribunal de Contas da União, no evento que promovi via Frente 
Ética contra a Corrupção, 38% dos repasses federais aos entes 
nacionais de 2020 foram destinados para 33 cidades. Todas elas 
receberam emendas superiores a 50 milhões! Isso é um tapa na 
cara das outras 5537 cidades brasileiras! Dois exemplos: Tauá, no 
Ceará, com menos de 60 mil habitantes, recebeu 146 milhões de 
reais; Santana, no Amapá, com 120 mil habitantes, recebeu 118 
milhões de reais. Falta total de equidade no Orçamento.
 Diante dessas descobertas estarrecedoras, meu segundo 
passo foi buscar evitar isto a todo custo. Fiz desde Projetos de Lei 
exigindo máxima transparência das emendas de Relator até Pro-
jetos em que tentei extingui-las de vez. Um exemplo foi o PL 
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4131/2021, que obriga estados e municípios que tenham recebido 
dinheiro federal direto em caixa a divulgarem on-line onde e como 
eles usam esse dinheiro. O orçamento da União deve ser claro 
como água. Cada indicação deve ter origem e sua prestação de 
contas deve ser pública. 
 Também encaminhei pedidos para Controladoria Geral da 
União atuar e estabelecer critérios objetivos no uso destas emen-
das! Travei uma extensa, solitária e cansativa luta na Comissão 
Mista de Orçamento. 
 Não vou parar, eu não posso parar. Em 2022, seguirei tendo 
como foco ampliar a fiscalização, bem como a transparência de 
todos os recursos que estão sob o título das emendas de Relator. 
É inadmissível que, em plena crise fiscal, estejamos destinando 
quase 20 bilhões para favorecer interesses pessoais e eleitoreiros 
de parlamentares do Congresso!
 E, o pior: sem transparência, que é o mínimo que se espera 
no uso dos recursos públicos. As emendas do relator, RP9, são obs-
curas: ferem integralmente o princípio da transparência, necessá-
rio à boa administração pública. 
 Nada é mais importante para a boa gestão pública do que 
a LDO e a LOA, que definem como o Governo pode gastar os 
recursos públicos - no limite, os impostos que você paga. O Orça-
mento deve ser regido pela publicidade e transparência. Segredo 
assim é criminoso. O Orçamento deve servir o povo e não as von-
tades e interesses individuais. Quando não priorizamos a popula-
ção e seus direitos, o Orçamento coloca-se acima da Constituição, 
tornando-se ilegítimo e imoral. 
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Deputada Adriana em reunião da
Frente Ética Contra a Corrupção



m 2020, devido à pandemia, repeti insistentemente o 
bordão #corrupçãomata. Ficou muito evidente o impacto 
direto da apropriação indevida do dinheiro público  no 

agravamento da maior crise sanitária já enfrentada pelo Brasil - e 
pelo mundo. Corrupção é o pior empecilho para qualquer Governo 
em qualquer tempo. Ela destroça a gestão ao desviar os recursos 
que deveriam retornar à população na forma de serviços essen-
ciais. Além de matar, a corrupção faz a nação sangrar por dentro.
 Corrupção gera ineficiência. Tira recursos da educação e 
mantém o IDEB baixo. Tira recursos da infraestrutura e atrasa o 
desenvolvimento econômico. Tira recursos da segurança e leva a 
mortes. Tira recursos da preservação ambiental, da pesquisa, de 
programas sociais e compromete o futuro dos brasileiros. 
 Não basta promover a Reforma da Previdência ou colocar 
em pauta a Reforma Administrativa, a Reforma Tributária, a 
Reforma do Pacto Federativo, conter o teto de gastos, promover a 
BR do Mar ou incentivar as startups- se o ambiente institucional 
for corrosivo. Ou seja, o Brasil precisa dar uma mensagem muito 
clara de que não aceitamos mais a impunidade, o jeitinho, a barga-
nha, a propina, o caixa dois, a rachadinha, o peculato, as vanta-
gens ilícitas, os agrados, os desvios. As reformas econômicas terão 
efeitos muito melhores se não houver corrupção no ambiente. 
 O Presidente Bolsonaro se elegeu defendendo a Lava Jato 
e vestindo a camisa do combate à corrupção. Mas logo esqueceu 
da importância dessa pauta para a construção de um País melhor. 
Ele se rendeu "às forças ocultas", ao presidencialismo de coalizão, 
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à governabilidade, passando como um trator sobre as promessas 
feitas na época de campanha. 
 Vamos relembrar? Permitiu o enfraquecimento do Pacote 
Anticrime ao não vetar as atrocidades como o Juiz de Garantias e 
limitações à delação premiada e ao sancionar a lei de abuso de 
autoridade. Forçou a demissão do Ministro Sérgio Moro, o guar-
dião da Lava Jato, maior operação anticorrupção do mundo, que 
devolveu mais de 4 bilhões aos cofres públicos. Nomeou para a 
Procuradoria Geral da República Augusto Aras, que não constava 
na lista tríplice e que já assumiu criticando a Lava Jato.
 Não podemos esquecer que uma das principais ferramen-
tas contra a corrupção é a percepção de que o crime não compen-
sa. Ou seja, a sociedade deve receber a mensagem clara de que o 
Brasil está vigiando, encontrando e punindo - e bem - os seus 
calhordas. De que a justiça de fato está sendo aplicada e a impuni-
dade não tem lugar. A mensagem não pode ser dúbia. A mensa-
gem deve ser cristalina. 
 Mas o que temos para completar a falta da inclusão do 
combate à corrupção nas prioridades do Governo? A aniquilação 
da Lava Jato em Curitiba, que vai na contramão da história. Ainda 
mais quando sabemos que apenas 30% das operações foram con-
cluídas e a estrutura que a receberá ainda não foi adequadamente 
preparada para dar a devida continuidade. 
 Tudo errado. Mensagem obtusa. De um lado, criminoso não 
pode ter certeza que sua ilicitude nunca será descoberta e punida. 
Precisa, ao calcular o crime, perceber que não valerá a pena. De 
outro lado, a sociedade merece um País em que a ética e a integri-
dade sejam valores sólidos, praticados e defendidos pelos gesto-
res públicos. O cidadão merece saber que o dinheiro suado de seus 
impostos terá um fim republicano. O cidadão não merece ver o 
dinheiro de seus impostos sugado pelo ralo da corrupção.
 É por isso que o combate à corrupção deveria ser uma 
pauta prioritária do Governo e, claro, do Congresso Nacional. Mas 
aqui, também, as pautas de combate à corrupção empacaram. No 
final de 2021, a PEC do Fim do Foro Privilegiado completou mil dias 
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de gaveta - para quem não lembra a PEC 333 já tinha sido aprova-
da no Senado e também em todas as comissões da Câmara, 
faltando apenas passar pelo Plenário da Câmara. Enquanto isso, 
mais de 55 mil autoridades continuam com foro especial por prer-
rogativa de função! 
 Também a PEC 199, que traz de volta, de forma definitiva, a 
prisão após condenação em segunda instância não andou. E deve-
ria estar no topo das prioridades do Congresso. 
Mas há mais pautas preciosas, engavetadas como a reforma dos 
Tribunais de Contas. E outras que precisam andar como, por 
exemplo, fortalecer a legislação eleitoral brasileira no que diz 
respeito aos crimes cometidos por partidos políticos ou durante 
campanhas eleitorais - precisamos, por exemplo, tipificar o crime 
de caixa dois eleitoral.
 Mas o combate à corrupção está abalado! Voltamos oficial-
mente ao "tudo como dantes no quartel de Abrantes". Vimos 
triunfar, como sempre, as nulidades. Combate à corrupção, infeliz-
mente, não é prioridade nesse Governo e nesse Congresso.
 Assim, a saída para mostrar à sociedade que a agenda do 
combate à corrupção não está totalmente morta foi trazer a 
discussão aos holofotes por meio da Frente Parlamentar Ética 
Contra a Corrupção. Promovemos diversos eventos no sentido de 
chamar a atenção da sociedade para temas centrais como: os 
impactos das emendas de relator no orçamento, rachadinha, 
avanços trazidos pela Operação Lava Jato.
 Estes eventos foram essenciais para conscientizar a socie-
dade sobre várias questões. O nosso entendimento é de que, além 
do trabalho legislativo, faz parte do papel de um parlamentar 
elucidar e informar a sociedade sobre as coisas que estão aconte-
cendo por aqui. Sob a ótica da transparência, é ideal sempre trazer 
à tona assuntos que são de extrema relevância e que impactam 
diretamente o cidadão. 
 Continuaremos denunciando erros, brigando contra os 
retrocessos e levando à população as informações necessárias 
para que possa continuar nos apoiando no combate a corrupção 
aqui no Congresso Nacional!
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onald Reagan, o presidente americano, lá nos anos 80 
disse: "O melhor programa social é o emprego". É evidente 
que uma pessoa empregada não precisa de assistencialis-

mo do Estado e pode se sustentar sozinha. A geração de emprego, 
principalmente quando há mais de 13 milhões de desempregados, 
é tudo de bom para o País. É uma alavanca para tirar a população 
mais sofrida da pobreza. 
 Mas eu gosto de parafrasear Ronald Reagan e levar seu 
pensamento um passo atrás. Ainda melhor do que gerar empre-
gos é gerar pessoas que gerem empregos. Assim, eu digo então: 
"O melhor programa social é o empreendedorismo". É importante 
que nossa sociedade não apenas prepare os cidadãos para 
empreender, mas que prepare o ambiente econômico para que 
sua iniciativa prospere. É importante que desburocratizemos e 
simplifiquemos as regras e os impostos para que empreender seja 
mais fácil e tenha menos risco. 
 Embora esteja entre as maiores economias do mundo, o 
Brasil sofre grande desvantagem competitiva em relação a países 
desenvolvidos. Não por acaso, em 2021, o Brasil ocupava a 143ª 
posição em Liberdade Econômica, entre 178 países. Esse índice 
reúne indicadores relacionados ao ambiente econômico e institu-
cional, classificando os países entre os mais e menos propícios ao 
crescimento econômico e à melhoria na qualidade de vida da 
população. Estamos - e isso é muito triste -  na rabeira.

R
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 Também um estudo recente encomendado pelo Ministério 
da Economia comparou o Brasil com membros da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, revelando que 
as empresas brasileiras pagam 1,5 trilhão de reais a mais do que 
países da OCDE para realizarem seus negócios. Isso equivale a 
20,5% do PIB, e representa um duro golpe na competitividade dos 
produtos e serviços nacionais.  
 E o que precisamos fazer - ou melhor, o que temos feito - 
para melhorar de fato o ambiente de negócios no Brasil? Antes de 
mais nada, pressionado aqui na Câmara dos Deputados para 
discutir e aprovar logo as reformas estruturantes. Assim como a 
Reforma da Previdência foi necessária, precisamos de mais refor-
mas para o Brasil avançar. O futuro do País passa por mudanças 
na estrutura do sistema, algo que altere definitivamente as atuais 
engrenagens. 
 Por isso, a bancada do Novo na Câmara e eu, trabalhamos 
com afinco em 2021 para fazer avançar duas reformas importan-
tes: a tributária e a administrativa. A Reforma Tributária, que não 
saiu do lugar, traria a redução dos impostos, fazendo o Estado 
pesar menos no bolso do cidadão e favorecendo o ambiente de 
empreendedorismo e de negócio, gerando mais empregos de 
forma indireta e direta. 
 Já a Reforma Administrativa, se incluindo todos os setores 
e sendo bem discutida, ajudaria na retomada da economia porque 
modernizaria o Estado, trazendo mais dinamicidade, racionalida-
de e eficiência; aproximando o serviço público brasileiro da reali-
dade do país e garantindo condições orçamentárias e financeiras 
para a existência do Estado e para a prestação de serviços públi-
cos de qualidade. Essa Reforma também não foi para frente. 
 Mas um indício de que as coisas podem mudar foi a aprova-
ção no Plenário da Câmara, em 2021, do PL 6726/2016, que põe 
fim aos supersalários no funcionalismo público. O texto regula-
menta a aplicação do teto remuneratório e abrange todos os 
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servidores públicos, inclusive de membros do Poder Judiciário. A 
expectativa é que a medida gere economia de mais de R$ 2,6 
bilhões por ano aos cofres públicos. O corte de privilégios ajuda a 
dar mais sustentabilidade fiscal ao País, garantindo também mais 
recursos para investimentos no essencial ao cidadão. Este projeto 
de lei ainda está no Senado.
 Outro ponto que temos batido muito é a importância da 
privatização das estatais brasileiras, pois isso diminuiria a inter-
venção do Estado na economia e geraria uma enorme redução 
dos gastos públicos. Apesar do episódio ruim da capitalização da 
Eletrobrás, cujo substitutivo acabou com a privatização de fato e 
criou amarras e proteções, a bancada do Novo e eu batemos 
muito na importância da desestatização. Um exemplo foi a 
quebra do monopólio dos Correios, para autorizar a exploração 
dos serviços postais pela iniciativa privada. Já foi aprovado pela 
Câmara, mas precisa ser votado no Senado Federal.
 Todas essas medidas juntas - reformas, desestatização e 
desburocratização - vão ajudar melhorar o ambiente econômico e 
dar segurança aos investidores, mas só darão resultados no 
médio e longo prazo. O que vai gerar uma melhoria no ambiente 
econômico mais rapidamente? Ajudar o brasileiro a empreender. 
Com esse quadro ruim já temos hoje no Brasil, 60 milhões de 
empreendedores (sendo 30 milhões de empreendedoras). 
 Como empreendedora e professora de empreendedorismo, 
acredito que a riqueza de um país está na capacidade de seus indi-
víduos gerarem riqueza. Ou seja: acredito em um Estado Demo-
crático – um Governo – que preserve as liberdades individuais e 
incentive o empreendedorismo e a concorrência no livre mercado. 
 Isso só é possível se mudarmos o atual modelo do Estado, 
diminuindo o seu tamanho e dando mais liberdade aos indivíduos. 
Com um Estado mais eficiente, será mais fácil fazer a reforma 
tributária, para garantir menos impostos (isso é muito importan-
te!) e melhores serviços (serviço público de qualidade!).

CAPÍTULO 8 | Bancada do Novo unida pela melhoria do ambiente de negócios



Com o Deputado Gilson Marques (NOVO/SC),
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á em 2020, a Bancada do Novo e eu protocolamos  o 
Código de Defesa do Empreendedor (PL nº 4.783/20). 
Com este novo código, pretendemos simplificar a vida do 

empreendedor brasileiro e, assim, contribuir para a melhoria do 
ambiente econômico do Brasil e, claro, para a superação da crise 
econômica que foi agravada pela pandemia da Covid-19.   
 Como as micro e as pequenas empresas respondem por 
55% dos empregos com carteira assinada e com 44% dos salários 
pagos no País, não é difícil imaginar o tamanho do impacto positi-
vo que a aprovação do Código de Defesa do Empreendedor terá 
sobre a retomada do crescimento econômico nacional.
 Chega do governo impedindo o crescimento dos brasileiros 
e o potencial do Brasil! Precisamos de mais liberdade para o cida-
dão empreender e trabalhar. Essa é a nossa bandeira. Eu, enquan-
to professora de gestão e empreendedorismo e deputada federal, 
posso dizer que, atualmente, uma das únicas saídas das famílias 
brasileiras para superar o desemprego e a fome é o empreendedo-
rismo. Mas empreender não é tão simples. É um grande desafio 
por conta das variantes tributárias, tecnológicas, trabalhistas, 
ambientais e financeiras. Para facilitar este processo e torná-lo 
menos burocrático, mais acessível, viável e lucrativo, apresentei 
vários Projetos de Lei na Câmara dos Deputados, e também apoiei 
outros projetos que beneficiam o setor.

L
Trabalhar sempre para simplificar

a vida do empreendedor
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 Um dos casos de sucesso foi ver aprovada a minha relatoria 
do projeto de lei que tornava a saboaria uma atividade artesanal 
(para colocá-la dentro Lei nº 7816, de 2017, a Lei do Artesanato). O 
meu relatório legaliza esta atividade produtiva que traz emanci-
pação financeira a milhares de brasileiros. Em setembro de 2021, a 
iniciativa foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania da Câmara dos Deputados e deu um importante passo 
para legitimar a produção artesanal de sabão e sabonetes no 
Brasil. O projeto retornou ao Senado, mas continuo vigilante por 
sua aprovação em regime de urgência. Esse PL, quando for sancio-
nado, será uma vitória para os saboeiros artesanais, ajudando-os 
a empreender com mais liberdade e menos burocracia. 
 Atuei também para desburocratizar o ambiente de negó-
cios previsto no código comercial, que muito contribuirá para o 
crescimento econômico do País. Alterei a Lei nº 5.474, de 18 de julho 
de 1968, para permitir a emissão de faturas e duplicatas sobre 
contratos de locação de bens móveis ou imóveis por empresas de 
prestação de serviços ou de locação de bens móveis ou imóveis. 
Em dezembro de 2021, minha emenda foi aprovada e o projeto foi 
enviado ao Senado Federal. 
 Além disso, sugeri outra emenda à MP 1063 para aumentar 
a competitividade entre o mercado dos postos de gasolina, com a 
implementação das bombas de autosserviço. 
 E mais: a fim de facilitar o intercâmbio de informações 
fiscais entre a Administração Pública, apresentei o Projeto de Lei 
Complementar nº 208/2021, que altera o Sistema Tributário 
Nacional, que mantém o sigilo de dados que já são acessíveis a 
outros órgãos da Administração ou disponíveis ao público. Minha 
proposta simplifica a vida das empresas que são obrigadas a dedi-
car tempo, mão de obra e horas de serviços, para prestar informa-
ções iguais para diferentes órgãos. Este projeto ainda está na 
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Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Depu-
tados, onde pretendo aprová-lo, em breve.
 Outra aprovação muito importante em 2021 foi o Marco 
Legal das Start-ups (MLS), que tem potencial para ajudar no cres-
cimento e fortalecimento da economia, gerando inovação, tecno-
logia, emprego e riquezas para o país. O Marco já foi sancionado 
pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, virou lei e tem quatro 
grandes eixos: Princípios, Definições e Diretrizes; Segurança Jurídi-
ca; Fomento; e Desburocratização.
 Em outras palavras: trabalhamos aqui para simplificar a 
vida de quem empreende no Brasil.

CAPÍTULO 9 | Trabalhar sempre para simplificar a vida do empreendedor
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Deputado Paulo Ganime (NOVO/RJ) 
e Deputada Adriana, autores
do PL do turismo colaborativo
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alento pode até ganhar jogos, mas é o trabalho em equipe 
e a inteligência que ganham campeonatos”. A estrela do 
basquete Michael Jordan sabe das coisas, não é mesmo? 

Pois aqui na Câmara dos Deputados, assim como em qualquer 
empresa do mundo, não se faz nada sozinho. É preciso tecer par-
cerias para obter resultados - e resultados rápidos.
 Assim, tenho o costume de trazer outros deputados - 
muitas vezes até de outros partidos - para a construção de boas 
proposições legislativas. Evidente que nessa primeira parte do 
processo busco parceiros que tenham afinidades. O resultado? 
Mais pessoas integradas e batalhando para dar certo. Isso não é 
prerrogativa minha, não. Em contrapartida, também sou convida-
da a ser coautora de diversos projetos de lei.
 O deputado Paulo Gamine (NOVO-RJ), por exemplo, me 
convidou para ser coautora do PL 2994/20, que regulamenta a 
prática do turismo colaborativo, o que permite ao hóspede pagar 
parcial ou totalmente sua estadia por meio da prestação de servi-
ços no estabelecimento hoteleiro.
 O projeto visa fortalecer o setor de turismo brasileiro, que 
tem imenso potencial de crescimento. Muitas vezes a pessoa que 
vem para o turismo colaborativo pode estender a sua estadia 
para conhecer ainda mais o Brasil.
 Pagar a hospedagem em troca de trabalho já existe em 170 
países, com vários aplicativos bem difundidos no mundo todo, 
sendo muito comum nos EUA e na Europa. No Brasil a prática 
também já se popularizou, mas há muitos relatos de estabeleci-

T
A importância das parcerias

no trabalho legislativo

CAPÍTULO 10
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mentos sendo multados por estarem aderindo à ideia. Por isso, a 
necessidade imediata de regulamentar o turismo colaborativo 
para trazer segurança jurídica tanto para o viajante quanto para 
os empresários, além dos aplicativos mediadores.
 Outro projeto que fui convidada a ser coautora, é o Projeto 
de Lei 4330/21, do deputado federal Luiz Philippe de Orleans e 
Bragança (PSL-SP). O texto criminaliza a conduta conhecida 
como "rachadinha", em matéria orçamentária, que consiste no 
uso desvirtuado de emendas parlamentares ao projeto de lei do 
orçamento anual para atender a interesses particulares de depu-
tados e senadores.
 O texto está para ser apreciado pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e Cidadania (CCJC), e prevê reclusão de 3 a 15 
anos e multa para quem exigir, solicitar ou receber indevidamente 
para si ou para outra pessoa recursos provenientes de emenda ao 
projeto de lei do orçamento anual.
 Diante dos graves efeitos econômicos e financeiros decor-
rentes da pandemia da Covid-19 e a alta do desemprego que 
assola o brasileiro, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-
-SP) levantou  o debate sobre a obrigatoriedade das anuidades 
cobradas pelos conselhos profissionais de fiscalização. Achei o   PL 
4006/21 tão pertinente que me tornei coautora.
 O projeto visa alcançar um mercado livre e justo, por meio 
da adoção de pagamento facultativo e não mais obrigatório, com 
economia para o bolso do trabalhador, que hoje paga caro pela 
manutenção de uma exigência ilógica para o exercício profissional.
 Portanto, a partir de parcerias valiosas, estamos atuando 
em frentes distintas que visam facilitar a vida de empresários e de 
prestadores de serviços no setor turístico, combatendo a corrup-
ção e as rachadinhas, inclusive com penas de prisão mais eleva-
das, e procurando encontrar meios para beneficiar quem acaba 
de sair das faculdades e vai para o mercado, porém sem antes 
desembolsar suas economias para órgãos de fiscalização de 
inúmeras categorias profissionais.
 É como eu sempre repito: aqui no Congresso Nacional 
ninguém faz nada sozinho.
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Deputada Adriana e assessor legislativo Victor Freitas
 na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania
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odo mundo dá uma importância demasiada aos autores 
de projetos de lei. E, claro, a iniciativa de elaborar uma 
proposição e batalhar pela sua aprovação é realmente 

muito significativa. Mas o processo legislativo é bem mais comple-
xo do que ter uma boa ideia e consolidá-la. Há, no percurso até a 
votação em Plenário, uma série de discussões e intervenções de 
outros parlamentares. Isso para que o processo legislativo seja 
plural e convergente. Nesse sentido, há uma intervenção cuja rele-
vância merece menção honrosa: a relatoria.
 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados valoriza 
bastante o papel dos relatores no âmbito das Comissões. O art.  
128 traz o seguinte observação: “Nenhuma proposição será sub-
metida a discussão e votação sem parecer escrito da Comissão 
competente, exceto nos casos previstos neste Regimento.” O rela-
tor, de fato, pode rejeitar ou aprovar as proposições, e ainda pode 
alterar o texto por meio de emendas. Por isso, seu papel é tão 
essencial para o processo legislativo.
 Em 2021, fui relatora de diversas matérias, algumas mais 
simples, e outras bem mais complexas. Todas demandaram bas-
tante atuação política para serem aprovadas. Sendo assim, trago 
aqui breves comentários acerca dos pareceres mais relevantes 
que aprovei ao longo do ano. 
  Uma das relatorias mais interessantes que pude fazer foi a 

T
Importância das relatorias

no processo legislativo
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do projeto de lei da Justiça Gratuita, o PL 5900/2016, na Comis-
são de Constituição e Justiça e Cidadania. O PL tem a seguinte 
missão: definir critérios mais claros e objetivos para a concessão 
de gratuidade de justiça. Ele busca, ao mesmo tempo, garantir 
que os mais carentes recebam de fato o direito, e também evitar 
que pessoas mais abastadas se beneficiem indevidamente. Após 
muitos debates com os parlamentares, fiz mudanças para apri-
morar o texto, que foi aprovado por unanimidade na Comissão. O 
projeto agora aguarda ser pautado no Plenário da Casa.
 Outra relatoria que tem tudo a ver com meus valores é a 
que traz mais transparência às filas eletrônicas no SUS. Tive a 
oportunidade de ser relatora do PL 10106/2018, na Comissão de 
Seguridade Social e Família (CSSF), que institui a obrigatoriedade 
de publicação na internet das listas de pacientes que serão sub-
metidos a procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Entendo que a manutenção de um registro público e confiável das 
pessoas que aguardam na fila de procedimentos, disponibilizadas 
na internet e atualizadas periodicamente, é um mecanismo efeti-
vo de combate a adulterações e fraudes nestas listas, uma vez 
que possibilita a ampla fiscalização pelos pacientes e pelo próprio 
SUS, além do controle exercido pelos órgãos de controle da Admi-
nistração Pública e da sociedade. O projeto foi aprovado na 
Comissão e está aguardando pauta na Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania.
 Também importante relatoria foi a que fiz sobre projeto de 
lei que tratava da corrupção em programas sociais. O PL 
512/2020 tem o objetivo de determinar pena de perda de cargo 
para gestor ou servidor que inserir seu nome ou de terceiro indevi-
damente como beneficiário do programa Bolsa Família (ou seu 
sucessor, o Auxílio Brasil). A ampla defesa e o contraditório serão 
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respeitados por meio do devido processo administrativo. Embora 
o Código Penal já contenha tipo que criminaliza a questão, enten-
demos que a punição específica nas searas administrativa e políti-
ca deve ser inserida no ordenamento, de modo a buscar avanços 
na punição de gestores corruptos e valorizando os honestos. O 
projeto também foi aprovado por unanimidade e está na Comis-
são de Trabalho e Serviço Público (CTASP).
 Outra relatoria que fiquei feliz em fazer foi a da PEC 
193/2019, de autoria da Deputada Paula Belmonte (Cidadania/-
DF) que trata altera a redação do art. 150 da Constituição Fede-
ral para afastar a aplicação da imunidade recíproca em relação 
aos bens públicos utilizados por particulares. Ou seja, quando um 
imóvel público, detentor de imunidade de impostos, é alugado 
para um particular não deve continuar livre de impostos, mas 
pagar como outro particular qualquer. Meu relatório foi aprovado 
por unanimidade na CCJC. 
 Como se pode notar, podemos trabalhar com diversos 
temas por meio das relatorias. Saúde, tecnologia, corrupção, 
empreendedorismo, desburocratização e muitos outros. Em 2022 
espero aprovar mais pareceres de projetos que buscam melhorar 
a vida dos brasileiros.



Deputados Tiago Mitraud (NOVO/MG),
Adriana Ventura e Alexis Fonteyne (NOVO/SP),
falando com o Presidente Arthur Lira (PP/AL)
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uando cheguei no Congresso, queria fazer o bem. Hoje, 
acho que o que dá para fazer é evitar o mal”. Essa frase de 
Roberto Campos diz muito sobre o trabalho de um parla-

mentar. É comum acharmos que quanto mais projetos de lei um 
congressista propõe, mais efetivo ele é e assim está realmente 
representando bem a população. Entretanto, a verdade que 
poucos conhecem é: boa parte dos melhores deputados e deputa-
das deste país atua de forma silenciosa e, às vezes, até desperce-
bida dentro do Congresso. Estão na zaga. 
 É muito comum que tenhamos de passar muito mais 
tempo impedindo projetos ruins de avançar na Casa do que real-
mente propondo projetos novos. Para melhorar a vida das pesso-
as, como é minha missão aqui no Congresso, muitas vezes preciso 
passar boa parte do meu tempo lutando contra projetos de lei que 
serão ruins ou péssimos para o brasileiro.
 Neste ano, por exemplo, a Bancada do Novo e eu precisa-
mos lutar contra diversos absurdos, entre eles: a PEC dos Precató-
rios, a PEC 5 da Vingança, o novo Código Eleitoral, as emendas de 
Relator (RP9), a Reforma Política que regredia no que temos hoje, 
a Lei da Improbidade Administrativa… e por aí vai.
 Dentro deste contexto, relembro grandes vitórias neste 
trabalho de zagueiro, como foi o caso da PEC 5, a chamada PEC 
da Vingança. Uma base de parlamentares tentou emplacar a 
aprovação desta PEC que retiraria diversos poderes de investiga-

Q“
A difícil tarefa de evitar que
maus projetos emplaquem
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ção e atuação do Ministério Público, amarrando a atuação dos 
promotores e limitando o poder fiscalizador que essa entidade 
exerce. A PEC 5 alteraria a composição do Conselho Nacional do 
Ministério Público, autorizando indicações políticas para a compo-
sição, diminuindo a independência do órgão.
 Era praticamente uma abertura de portas para os corrup-
tos fazerem a festa! Mas adivinha? Lutamos e batemos de frente 
em todas as discussões desta PEC e conseguimos derrotar o texto 
que trazia diversos prejuízos para o combate à corrupção! Mas 
não foi fácl: a previsão era que a PEC conseguisse os 3/5 necessá-
rios e fosse aprovada. Mas o nosso trabalho de convencimento foi 
mais forte e viramos o jogo. A PEC não atingiu o quórum. 
 Outro trabalho ferrenho aconteceu na discussão do Novo 
Código Eleitoral, que foi votado às pressas ferindo todas as regras 
regimentais e prazos estabelecidos. Mas, mesmo ali, conseguimos 
barrar a proposta do Distritão, que é considerado o pior sistema 
eleitoral do mundo. Caso aprovado, significaria eleições mais 
caras, menos representatividade na política e maior força para 
velhos caciques no poder. 
 Também tivemos derrotas feias, como foi o caso da nova 
Lei de Improbidade Administrativa que beneficiou ainda mais o 
gestor corrupto e dificultou sua penalização. Em nossa avaliação,  
o texto final flexibilizou excessivamente a lei, dificultando muito a 
abertura de processos administrativos contra gestores corruptos, 
o que abre brechas para a corrupção, para a impunidade e ainda 
favorece o retorno de condenados para cargos públicos!
 Em outros momentos, mesmo não conseguindo barrar os 
projetos ruins, conseguimos ao menos melhorá-los um pouquinho. 
Foi o caso do projeto dos entregadores dos aplicativos, por exem-
plo. Um projeto ruim e que atrapalha a inovação, mas que diante 
das intervenções e propostas do Partido Novo ficou menos pior! 
 Ainda tem outro cenário complicado: quando um projeto 
parece bom mas tem letras miúdas que o fazem ser reprovado 
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pela bancada. Foi o caso da "Privatização" da Eletrobrás. Colo-
quei privatização entre aspas, pois passou longe disso. Explican-
do: o texto original da Medida Provisória 1031/21, apesar de não 
ser perfeito, permitiria a capitalização da empresa e diluiria a par-
ticipação acionária da União. Ou seja, iria ao encontro da maior 
participação privada na empresa, algo que a bancada do NOVO 
defende. Mas o substitutivo apresentado na Câmara era muito 
ruim! Se fosse aprovado (e acabou sendo!) geraria um prejuízo de 
R$ 41 bilhões. Tentamos barrá-lo e substituí-lo pelo original.
 Um outro trabalho bonito na zaga foi o feito com a PEC 3, 
que tentava ampliar as prerrogativas dos parlamentares e dificul-
tar ainda mais qualquer tipo de prisão. Em um país que corrupto 
quase sempre leva a melhor, aprovar uma mudança na Constitui-
ção para dificultar ainda mais a prisão? É o fim da picada mesmo 
né? Pois é, essa aí não deixamos passar. Pressionamos tanto em 
conjunto com a população que a Presidência da Casa não teve 
outra opção se não postergar a votação desta matéria. Foi uma 
grande conquista do povo! Muitos parlamentares se sentiram 
incomodados em apoiar essa PEC justamente por conta do amplo 
apelo da sociedade contra a proposta. É assim que deve ser! 
 Estamos aqui para servir a população e é a ela que deve-
mos prestar contas! Isso mostra, em meio a um cenário, muitas 
vezes de desesperança, que ainda há uma luz no fim do túnel. 
Quando a sociedade civil se organiza em torno de alguma coisa, 
ela realmente pode conseguir! A derrocada da PEC 3 nos serviu 
para relembrar o poder que o povo pode ter!
 Chegamos aqui pensando em criar e gerar o melhor para o 
nosso País. Mas, não vamos desistir. Um pouco a cada dia, uma 
pequena melhora em cada projeto ruim e assim poderemos gerar 
um impacto significativo na política! Seguimos lutando, mesmo 
que muitas vezes de forma anônima e despercebida, o que real-
mente vale é saber que estamos lutando por um país melhor para 
nossa população.
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Plenário Ulysses Guimarães
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fiscalização protege a Democracia. Simples assim. Mas 
Friedrich Hayek, um dos mais importantes representantes 
da Escola Austríaca de pensamento econômico, diz de um 

jeito mais bonito: "Não há justificativa para a crença de que, 
enquanto o poder é conferido pelo processo democrático, ele não 
pode ser arbitrário. Não é a fonte, mas a limitação do poder que 
impede que ele seja arbitrário”. Ou seja: o que impede que o poder 
seja exercido de maneira irregular é sua limitação. E aí entra o 
papel da fiscalização. 
 Assim, a fiscalização é uma das funções institucionais do 
Legislativo mais importantes e poderosas. E também é a mais 
negligenciada pelos parlamentares… Ao passo que muitos parla-
mentares ficam focados apenas na elaboração de leis, perdem a 
excelente oportunidade constitucionalmente assegurada de fisca-
lizar o Poder Executivo.
 É por meio dessa fiscalização do Governo que conseguimos 
avançar em denúncias ou casos suspeitos. Também com a atua-
ção fiscalizatória pressionamos o Poder Executivo a exercer um 
papel de excelência na prestação de serviços para a sociedade. 
Esta atuação se dá a partir de alguns instrumentos legais que o 
Deputado tem direito a usar. Entre eles, temos os Projetos de 
Fiscalização Financeira e Controle, o Requerimento de Informa-
ção, a Indicação Parlamentar e por aí vai.

A
Por que a fiscalização é uma das mais

importantes funções de um parlamentar
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 Por isso, faço questão de enfatizar o trabalho dos parla-
mentares com o Requerimento de Informação, - mais conhecido 
como RIC - esse é um dos instrumentos mais importantes na 
transparência e fiscalização de controle. Tanto que, lembra do 
caso das vacinas indianas? Pois bem, fomos eu e o meu colega 
Tiago Mitraud que levantamos a questão…
 Para quem não lembra do caso… vimos indícios de sobre-
preço na compra da vacina indiana Covaxin, intermediada pela 
empresa Precisa Comercialização de Medicamentos, que já havia 
sido investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal por 
supostamente ter superfaturado testes da COVID-19 e fraudado 
licitação. A partir disso enviamos um requerimento de informação 
para o Ministério da Saúde e recebemos inúmeros documentos e 
informações que foram, mais tarde, enviados para o Senado. 
 Em outro momento, conseguimos aprovar a Proposta de 
Fiscalização e Controle nº 13/2021. Essa proposta começou a 
partir da análise de vinte e quatro contratos emergenciais do 
Ministério da Saúde, firmados com dispensa de licitação, em valo-
res superiores a R$ 1 milhão. Na ocasião, encontramos indícios de 
sobrepreço em dezessete contratos, com valores até 962% maio-
res aos praticados no mercado. O caso ainda está sendo investi-
gado pelo Tribunal de Contas da União.
 Também realizamos o acompanhamento do caso conheci-
do como Orçamento Secreto, que envolve a liberação de emendas 
parlamentares para locais ou instituições escolhidas por critérios 
meramente políticos. Esta destinação do dinheiro público tem 
sido feita com pouca transparência. Por isso, enviamos ofícios e 
mais de cinco Requerimentos de Informação aos ministérios, com 
questionamentos acerca da indicação, destinação e execução das 
emendas. Descobrimos que nem os ministérios eram munidos de 
tais informações. Por conta disso, o Supremo Tribunal Federal, na 



época, chegou até a suspender o pagamento dessas indicações.
 Estes são apenas alguns dos exemplos de atuação fiscali-
zatória durante o ano de 2021. No total, apresentei seis requeri-
mentos de informação em 2021 sozinha e mais outros trinta e 
quatro requerimentos com outros parlamentares da Bancada.
 E para quem acha que requerimento de informação não 
leva a nada, explico: o agente público que não se explicar no prazo 
comete crime de responsabilidade! É uma ferramenta importan-
tíssima para impedir , como diz Hayek, que o poder seja arbitrário. 
 Lembrando: o poder emana do povo, mas o povo e os 
representantes do povo não podem bobear. Devem estar sempre 
em alerta! Estamos por aqui, de olhos bem aberto, cumprindo o 
papel de fiscalizar o Executivo. 
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CAPÍTULO 14

maior mal do Brasil é a velha política. Aquela em que os 
políticos querem ser vistos como os grandes provedores e 
protetores da Nação. Por trás daquela postura de benevo-

lência, de protecionismo, está o pior da política: o mandonismo, o 
compadrio, a troca de favores, a venda de votos. Está um político 
"lobo em pele de cordeiro", querendo tirar vantagem. Trabalho 
contra isso com força aqui no Congresso Nacional. O povo brasi-
leiro precisa entender que o legislador foi eleito para representá-lo 
e não para suborná-lo. 
 Uma das funções parlamentares em que a velha política 
mais aparece é na hora de emendar o Orçamento. As emendas 
parlamentares, em tese, são uma oportunidade para que o legis-
lador - que é aquele que vive o dia a dia de sua cidade, sua região 
e seu estado - possa fazer ajustes no Orçamento com o objetivo 
de atender da melhor maneira possível a sua cidade, a sua região 
e o seu Estado. Esses ajustes jamais podem ser feitos com objeti-
vos escusos, personalistas ou que tenham como agenda secreta 
cultivar um curral eleitoral para o legislador se manter no poder. 
 O dinheiro dessas emendas parlamentares não pertence 
aos mandatários, não é dos vereadores, dos deputados federais 
ou estaduais ou dos senadores! É, vamos sempre lembrar, o 
dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos que deveria retornar 
em forma de serviços essenciais como saúde, educação, seguran-

O
Política velha, política nova

e os critérios técnicos para as emendas
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ça e infraestrutura. Impostos altíssimos pagos pelo suor do traba-
lho, a duras penas pelas empresas e embutidos no consumo de 
produtos e serviços. Assim, é inadmissível que essas emendas 
sejam usadas como massa de manobra e vistas como caridade e, 
ainda, terminando expostas em plaquinhas na parede como se 
fossem presentes dos representantes do povo! 
 Um agravante: os valores dessas emendas são altos. A 
cada ano, os parlamentares têm direito a indicar, seja individual-
mente ou seja em conjunto nas bancadas estaduais, uma verba 
consideravel para os seus estados (tecnicamente falando são as 
chamadas RP6 e RP7). Em 2021, cada deputado pode destinar R$ 
16,2 milhões individualmente. E cada bancada estadual pode des-
tinar R$ 270 milhões de emendas impositivas de bancada.
 Assim, logo que cheguei aqui na Câmara, a minha preocu-
pação foi em emendar o Orçamento de maneira justa! Para desti-
nar as emendas individuais que me cabiam, criei, com minha 
equipe, um edital para que as instituições enviassem os seus pro-
jetos de melhorias e a justificativa. Paralelamente enviei um ques-
tionário à população perguntando quais os principais problemas 
da sua região em relação à saúde e à educação. A partir daí, 
elaboramos um direcional para a seleção dos melhores projetos.  
 Essa seleção é feita de forma técnica, criteriosa, estudada, 
cuidadosa, honesta e sem politicagem envolvida. Antes de indicar 
qualquer centavo a um hospital, por exemplo, pergunto quantas 
pessoas ele atende por mês, como é feito o atendimento, a qual 
custo, quanto tempo as pessoas aguardam para serem atendidas 
e principalmente se estão sendo bem tratadas. 
 Dá trabalho organizar todos estes dados todos os anos? 
Com certeza dá, mas é assim, com trabalho sério, que posso 
melhor ajudar a população do meu, do seu, do nosso Estado. Ah, e 
o trabalho não para por aí não, calma que tem mais: faço questão 
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de fiscalizar as entidades depois que elas são contempladas pelos 
recursos das emendas, verificar de perto como o dinheiro está 
sendo gasto, se estão entregando a qualidade de serviço que pro-
meteram e se estão prestando contas à sociedade. Não é só indi-
car, faz parte do trabalho também fiscalizar! 
 Da mesma maneira, levei - com sucesso - a seleção por 
critério técnico para a Bancada Paulista. Lá em 2019, propus que 
a destinação das emendas de Bancada seguissem critérios técni-
cos. Fui ao MInistério da Saúde para pedir os dados de atendi-
mentos de todos os hospitais que atendem o SUS no Estado de 
São Paulo e elaboramos uma proposta de destinação baseada em 
atendimentos. Essa mudança de paradigma foi aceita por toda a 
Bancada Paulista, da esquerda à direita, diga-se de passagem, e 
vem sendo aplicada nesses três anos. Isso trouxe mais justiça à 
divisão dos valores e ajudou a enviar o dinheiro para onde era mais 
necessário, cobrindo, ainda, os vazios assistenciais. 
 É desta forma que venho atuando, sempre tentando trazer 
mais critérios técnicos e mais transparência para as emendas. E 
sempre brigando para que o Orçamento seja emendado de 
maneira justa, sem politicagem e, evidentemente, sem venda de 
emendas. Quer ver para onde destinei?

CAPÍTULO 14 | Política velha, política nova e os critérios técnicos para as emendas
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CAPÍTULO 15

ara falar sobre a nossa luta contra os privilégios na admi-
nistração pública, vou começar citando o célebre discurso 
da primeira-ministra inglesa Margareth Thatcher, durante 

uma conferência do Partido Conservador em 1983: "Um dos gran-
des debates do nosso tempo é sobre quanto do seu dinheiro deve 
ser gasto pelo Estado e com quanto você deve ficar para gastar 
com a sua família. Não nos esqueçamos nunca desta verdade fun-
damental: o Estado não tem outra fonte de recursos além do 
dinheiro que as pessoas ganham por si próprias. Se o Estado 
deseja gastar mais, ele só pode fazê-lo tomando emprestado sua 
poupança ou cobrando mais tributos. E é melhor não pensar que 
outra pessoa vai pagar. Essa outra pessoa é você. Não existe esta 
coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro dos pagadores 
de impostos".
 É muito importante ter essa ideia em mente: é o dinheiro do 
pagador de impostos que sustenta o País. Sejam os impostos 
pagos pelos empresários, sejam os impostos pagos pelos traba-
lhadores, sejam os impostos pagos pelos consumidores. A conta 
de qualquer serviço público é paga por você. Por isso, é condição 
sine qua non para a boa gestão pública que esses impostos sejam 
utilizados com inteligência, revertendo para melhorar a qualidade 
dos serviços essenciais - ou seja saúde, educação, segurança, 
saneamento e infraestrutura. 

P
A luta renitente contra os

privilégios na administração pública
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 Sabemos que o dinheiro que vai para um lugar deixa de ir 
para outro lugar. E em anos como esse 2021, em que enfrentamos 
a crise sanitária, fica ainda mais ultrajante pensar em dinheiro dos 
impostos gastos com privilégios enquanto o essencial podia signi-
ficar vida ou morte (respiradores, equipamentos de proteção dos 
profissionais de saúde, testes, leitos de UTI)…
 Por isso, a nossa luta contra os privilégios - que é um dos 
valores do Partido Novo - ganhou ainda mais corpo em 2021. Nós, 
da bancada federal, atuamos com protagonismo na defesa do 
projeto de Lei 6726/2016, que impunha o fim dos salários para 
além do teto funcionalismo público. O projeto regulamenta a apli-
cação do teto remuneratório, com intuito de evitar o pagamento 
de verbas acima do limite estabelecido pela Constituição, que atu-
almente é de R$ 39.293,32. 
 Esse PL, é bom dizer, existe para tornar ainda mais clara a 
redação do que trata a Lei e o impedimento de haver salários para 
além do teto constitucional. A pegadinha da interpretação é 
tentar colocar um rol de benefícios e privilégios para baixo do 
tapete. Os salários inflados são camuflados em palavras como 
soldos, subsídios, verbas de representação, abonos, prêmios, 
adicionais, gratificações, horas-extras, auxílios-moradia, auxílios 
paletó, auxílios mudança etc etc etc. Não dá para aceitar que o 
dinheiro do pagador de impostos que deveria bancar o essencial 
sirva a penduricalhos.
 Na prática, essa série de bonificações e valores extras 
fazem com que os pagamentos cheguem a até R$ 100 mil para 
alguns de juízes e promotores, enquanto a média dos salários no 
país gira em torno de R$ 2 mil.
 Detalhe: esta série de excessos só é possível para 0,23% do 
funcionalismo público – apenas 25 mil servidores dos 11 milhões. 
Uma elite do funcionalismo. Para se ter uma ideia do tamanho da 

CAPÍTULO 15 | A luta renitente contra os privilégios na administração pública
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questão: se as regras do teto fossem cumpridas ao pé da letra, a 
economia estimada seria na ordem de 2,6 a 3 bilhões por ano.
 O PL, que estava parado há mais de quatro anos na 
Câmara dos Deputados, foi aprovado no dia 13 de julho de 2021. 
Nós, deputados do NOVO, ainda apresentamos duas emendas ao 
projeto de lei para excluir do texto exceções ao teto previstas pelo 
relator na Câmara, e para incluir um dispositivo que veda o duplo 
teto. As emendas foram rejeitadas pelo relator, mas mesmo assim 
todo o nosso trabalho valeu a pena. 
 Na Câmara dos Deputados, nós do NOVO, fizemos a nossa 
parte ao aprovar o projeto de lei que traz economia para os cofres 
públicos. O projeto voltou ao Senado Federal, local de origem. 
Porém, a vigília continuou e continuará para que PL avance no 
Senado Federal e acabe com estes privilégios, pagos com o dinhei-
ro da população brasileira.
 ET: nós, do Partido Novo, temos o compromisso com a aus-
teridade nos gastos. Abrimos mão de auxílio-mudança de 30 mil, 
de aposentadoria especial, de apartamento funcional, de auxílio 
moradia, de reembolso médico ilimitado. Eu também não peço 
reembolso de refeições e de gasolina. Não alugo carro e nem tenho 
motorista. Com isso e com outras medidas de austeridade, conse-
gui economizar mais de 5 milhões de 2019 a 2021. 
 Ética e integridade na administração pública. Certo?

CAPÍTULO 15 | A luta renitente contra os privilégios na administração pública
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Com os deputados Tiago Mitraud e
Marcel van Hattem (NOVO/RS)
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ão é fácil fazer uma proposição andar no Congresso 
Nacional e é ainda mais difícil vê-la se transformar em 
uma lei. Isso porque o processo legislativo é bem comple-

xo. Depois de protocolado, um projeto de lei pode passar anos na 
gaveta. Nos melhores casos, a tramitação evolui e passa por uma 
série de comissões na casa geradora, no meu caso a Câmara dos 
Deputados, para depois seguir para o Plenário, onde passa por 
duas votações. 
 Para um projeto de lei tramitar é preciso uma importante 
característica: alguma pertinência, claro, e muita articulação. Por 
isso, é possível considerar a aprovação de projetos de lei ou de 
relatorias como um bom indicador do trabalho parlamentar. Con-
segui nesses três primeiros anos de mandato aprovar alguns pro-
jetos de lei, de minha autoria ou coautoria, na Câmara e, inclusive, 
alguns deles já se tornaram leis.    
 Veja aqui as leis e os projetos aprovados e, em meu site, 
pelo QR code, abaixo a lista completa das proposições que já fiz.

Leis Aprovadas

 Lei 13989/20 - autoriza o uso da telemedicina durante a 
pandemia.

N
Proposições realizadas

nesta legislatura

CAPÍTULO 16
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 Lei 14006/20 - libera a importação de medicamentos e 
equipamentos contra a COVID.

 Lei 14023/20 - garante o fornecimento de equipamentos 
de proteção individual, como luvas, faceshields e afins, para os 
profissionais da saúde em epidemias.

 Lei 172/20 - transfere os fundos excedentes para a Saúde.

Projetos de leis aprovados

 PL 5595/20 - torna a educação atividade essencial.

 PL 1485/20 - duplica as penas dos crimes de corrupção 
ocorridos durante a pandemia.

 PL 240/21 - aumenta em ⅓ a pena de improbidade admi-
nistrativa para o agente que fraudar ordem de vacinação.

CAPÍTULO 16 | Proposições emplacadas nesta legislatura
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EPÍLOGO

mandato não é um desafio solitário. É uma construção de 
muitos. Seu sucesso é fruto da equipe do parlamentar, da 
bancada, da equipe liderança do partido, da equipe insti-

tucional da Câmara dos Deputados, das alianças feitas com 
outros deputados do bem, do diálogo com os que pensam diferen-
te da gente, do relacionamento com a imprensa e, o mais impor-
tante de tudo: o mandato é fruto da sua participação, cidadão, 
das suas críticas e do seu apoio. 
 Muitas vezes me perguntam: está valendo a pena? Você 
está conseguindo levar a cabo seus objetivos? E a resposta é que 
sim. Apesar de todos os retrocessos legislativos que tivemos, 
apesar de as reformas estruturantes não terem saído do papel - 
com exceção da Reforma da Previdência - vale a pena estar aqui e 
estar lutando com unhas e dentes por um País melhor para todos 
os brasileiros de fato. E ter, sempre, o seu apoio, seja em comentá-
rios, seja mandando propostas legislativas. 
 Não é só aquela história de "os bons têm de ocupar os 
espaços para que os maus não ocupem". É isso também. Mas vale 
a pena estar aqui para mostrar que é possível fazer uma política 
limpa, transparente, com respeito ao cidadão pagador de impos-
tos, uma política calcada não nos interesses egocêntricos ou de 
categorias. Abro um parênteses para dizer que nós do Novo não 
estamos sozinhos, não. Há gente venturosa em diversos partidos 
- da esquerda à direita. Um dia seremos maioria, acredito nisso.

O
Vem construir

um Brasil melhor comigo?



 E é por acreditar nessa política diferente que, em 2021, 
além de trabalhar aqui na Câmara dos Deputados, me empenhei, 
junto com vários deputados e filiados, a ajudar a construir uma 
nova via para o Brasil. Uma alternativa política que fortalecesse e 
respeitasse as instituições democráticas; uma via que estivesse 
acima de extremismos, de ódios, de picuinhas, de autoritarismo. 
Uma via que dissesse não ao mandonismo, à intolerância, à bene-
volência, ao paternalismo, ao nepotismo e, principalmente, à 
CORRUPÇÃO. Uma via sem populismo e que fosse avessa a salva-
dores da pátria.
 Acredito que o Brasil tem salvação, sim. Mas a salvação 
não é promessa mágica, vinda de cima para baixo. A salvação não 
é uma dádiva caída do céu. Não tem salvador da pátria, nem de 
esquerda e nem de direita, para dar conta do Brasil. Tem você, 
brasileiro. Todo o potencial da nossa nação está em você. Você, 
pessoa do bem, que trabalha, que empreende e constrói o Brasil 
todos os dias. Você, que faz as coisas do jeito certo mesmo vendo 
que do lado tem aquela pessoa que faz do jeito errado. 
 Você, que muitas vezes tem pouco, mas não deixa de esten-
der a mão para o próximo, que vem se virando para dar conta dos 
efeitos da crise, que pensa no bem comum e na sua comunidade, 
que varre a sua calçada, que pensa nas melhorias para a sua rua, 
a sua vizinhança e que sonha que essas melhorias avancem pelo 
seu bairro, pela sua cidade, pelo seu estado e pelo seu País. 
 A gente precisa um do outro nessa construção de um País 
melhor. É juntos e não separados que vamos chegar em algum 
lugar. É vendo o que nos une e não alimentando o ódio, a polariza-
ção, a intriga, as fake news, que vamos construir um País melhor, 
vamos recuperar a nossa credibilidade.
 Precisamos construir juntos um Brasil melhor, um Brasil 
com uma política melhor, com uma política da integridade, uma 
política da construção conjunta, uma política em que o diálogo, a 
conversa seja construtiva e não desconstrutiva. 
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 Podemos até ser diferentes aqui e ali. E, tudo bem, isso 
enriquece! Mas temos pontos de convergência. Estamos juntos:

 no respeito à coisa pública, ao bem comum e às instituições 
democráticas brasileiras.

 na visão de desenvolvimento sustentável, baseado no 
fortalecimento dos princípios e valores democráticos e éticos. 

 na pauta das reformas estruturais que o País necessita 
para ter uma base sólida para melhorar o ambiente econômico, 
gerar empregos, aumentar a renda e diminuir a miséria. 

 na premissa de que não há desenvolvimento econômico 
possível sem educação de qualidade.

 na rejeição do populismo, da política centrada em salvado-
res da Pátria, em soluções mágicas para problemas concretos

 na construção a partir do diálogo e da convergência.

 O Brasil merece gente como a gente. Vem construir um Brasil 
melhor comigo?
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