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Minha missão

Meus valores

Responsabilidade: mandato 
econômico e políticas pensadas 
para o cidadão
Comprometimento: 100% de 
presença nas sessões legislativas

Integridade: compromisso com a 
ética e a transparência.

“Melhorar a vida 
das pessoas,

principalmente as 
mais carentes”



4 leis sancionadas
5 projetos de lei aprovados na 
Câmara dos Deputados     
Autora de 112 proposições
17 relatorias aprovadas em 
Comissões
Vice-líder do NOVO na Câmara

Minhas conquistas



Saúde é destaque
no meu mandato! 

Autora do projeto de lei 1998/20
que autoriza a telemedicina de
forma permanente, já aprovado
na Câmara dos Deputados.

Desenvolvi os critérios técnicos
para a destinação das emendas
da Bancada Paulista.

Fiz edital para destinar as emendas
parlamentares individuais.

Destinei mais de 80% dos recursos
das emendas individuais para a
saúde entre 2020 e 2022.

Membro titular da Comissão de
Seguridade Social e Família.

Presidente da Frente da Telessaúde.

Minhas conquistas



Leis sancionadas
Lei 13989/20 - autoriza a prática da
telemedicina durante a pandemia 
em todo o Brasil
Lei 14006/20 - libera a importação
de medicamentos e equipamentos
contra a COVID
Lei 14023/20 - garante que os
equipamentos de proteção individual 
como máscaras e afins sejam 
disponibilizados para os profissionais 
da saúde durante epidemias
Lei 172/20 - transfere fundos
excedentes para a saúde



Mais transparência
contra a corrupção

Defensora do fim do foro privilegiado
e da prisão em segunda instância.

Autora do PL 1485/20, que duplica
a pena de crimes de corrupção em 
calamidade pública; e do PL 240/21, 
que aumenta em 1⁄3 a pena para 
agente que fraudar ordem de vacinação.

Autora de 9 projetos de lei baseados 
nas medidas contra corrupção 
da Transparência Internacional.

Autora do Pacote da Transparência,
com 10 projetos de lei que melhoram 
a Lei de Acesso à Informação.

Presidente da Frente Ética contra
a Corrupção, promovi 16 seminários,
envolvendo a sociedade civil.

x



Luta pela qualidade
na Educação Básica

Autora do PL 5595/20, aprovado 
na Câmara dos Deputados, que 
torna a Educação uma atividade 
essencial. 

Autora do PL 454/2022, também 
aprovado na Câmara dos 
Deputados, que altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
para autorizar compartilhamento 
dos dados e microdados brutos 
do Censo Escolar.

Integrante da Comissão de
Educação e da Comissão Externa 
da Primeira Infância, atuei pela 
sustentabilidade do Fundeb.



Ações pela melhoria
da economia

Protagonismo na aprovação da
Reforma da Previdência, na MP
da Liberdade Econômica, no
Marco das Start-ups, no Cadastro
Positivo, entre outros projetos.

Trabalho permanente para
aprovação das reformas
administrativa, tributária e
política e do Código de Defesa
do Empreendedor, de autoria
da Bancada do Novo.

Meu compromisso é ajudar a 
romper a tradição intervencionista,
desregulamentando, diminuindo 
a burocracia e dando liberdade
para os cidadãos empreenderem. 



Auxílio mudança
Aposentadoria especial 
Apartamento funcional
Auxílio moradia
Reembolso médico ilimitado
Reembolso de refeições
Passaporte diplomático
Motorista e aluguel de carro

A mais econômica!

75%
de economia

O que eu gastei
O que eu economizei

Abri mão de:



Melhores Deputados do Brasil
Ranking dos Políticos 2019/20/21
5 estrelas em transparência
Congresso em Foco
Parlamentar homenageada
ANAHP - pela lei da Telemedicina 
Parlamentar + Digital
Frente Digital 2021

Premiações



Vem mudar SP comigo!

Adriana Ventura
Deputada Federal - NOVO - SP

Fale comigo!

Me mande um e-mail!

Clique nos botões!

http://wa.me/5511932993050
https://www.instagram.com/adriventurasp/
https://www.facebook.com/adriventurasp
https://twitter.com/adriventurasp
https://br.linkedin.com/in/adriventurasp
https://www.youtube.com/channel/UC4CLvdtnUGoq39PYcToSOSw
http://www.adrianaventura.com
mailto:falecomigo@adrianaventura.com

