Prestação
de Contas

MAIO A JULHO DE 2022

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

Destaques
do Trimestre
Quanto mais transparência
menos corrupção
Em comemoração aos 10 anos de vigência
da LAI, a deputada federal Adriana
Ventura, lançou em maio, o pacote da
transparência, com 12 projetos de lei que
aperfeiçoam a transparência nos dados
públicos e estendem o acesso ao público
em geral.

Vitória: Orçamento secreto
não é mais impositivo
A deputada Adriana Ventura conquistou
uma grande vitória para a população
brasileira. A parlamentar conseguiu a
retirada da impositividade das emendas de
relator na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO). Ela desobrigou ao estado o
pagamento das emendas do orçamento
secreto, aquelas que são balcão de negócio
para alimentar currais eleitorais.

Ganhou o Oscar da Saúde na
categoria representatividade - 2022
O prêmio 100 Mais Influentes da Saúde, o
'Oscar' da Saúde brasileira, foi entregue à
deputada federal Adriana Ventura. A
premiação contempla personalidades que
fizeram a diferença na área da saúde do país.
A parlamentar ganhou destaque pela
atuação para melhorar o atendimento da
população por meio da Telemedicina e
Telessaúde.

Sessões do
Plenário
100% de presença
42 sessões deliberativas
166 votações nominais
30 discursos

Principais
votações
PEC 15/2022: IAltera o art. 225 da
Constituição Federal para estabelecer
diferencial de competitividade para os
biocombustíveis e outros (PEC dos
“Benefícios”). Dep. Adriana votou contra.
Projeto de Lei Complementar nº 18/2022:
Limita a alíquota do ICMS sobre
combustíveis, energia, gás natural,
comunicações e transportes coletivos.
Dep. Adriana votou a favor.

Medida Provisória nº 1.085/2021: Sistema
Eletrônico dos Registros Públicos SERP. Dep. Adriana votou a favor.
PL 3.179/2012: Dispõe sobre a
possibilidade de oferta domiciliar da
educação básica. Dep. Adriana votou a
favor.
PLN 5/2022: Dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e a execução da Lei
Orçamentária de 2023 e dá outras
providências. Dep. Adriana votou contra.

Participação
em Comissões
Relatórios aprovados:
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
PEC 329/2013 - Muda critérios de indicação nos
tribunais de contas.
PDLs 143, 146 e 150/2022 e PDL 1.014/2021 - Projeto
de Concessão, Renovação e Permissão de Radio/TV.

Comissão de Seguridade Social e Família
PFC 9/2021 - Propõe que o TCU, realize ato de
fiscalização e controle a fim de examinar ações
voltadas à primeira infância entre os ministérios.

Mais atuações
Vice-líder da Bancada do NOVO
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
FECC
Neste trimestre, a Frente Ética Contra a
Corrupção, presidida pela Deputada Adriana,
realizou o evento:
Seminário da Frente Ética contra a Corrupção
trata dos 10 anos da Lei de Acesso à Informação
Neste trimestre a Lei de Acesso à Informação
(LAI), completou 10 anos de vigência e para
comemorar a data, a presidente da FECC, a

deputada federal Adriana Ventura realizou o
seminário 10 anos da LAI, com nomes de peso
na temática.
Durante o evento também foi lançado o Pacote
da Transparência com 12 leis de autoria da
deputada.

Acompanhe os eventos
da FECC no Youtube:

Proposições
Autorias
PL 1.128/2022: Altera a Lei de Acesso à
Informação para prever transparência ativa
dos dados e da destinação de imóveis da
União, estados, municípios e do Distrito Federal.
PL 1.442/2022: Altera o Código de Trânsito
Brasileiro para ampliar a transparência sobre
as atividades das Juntas Administrativas de
Recursos de Infrações - JARI.

INC 1.443/2022: Sugere ao Ministério da
Saúde e à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária a revisão das normas
regulamentares sobre produtos de higiene
pessoal, cosméticos e perfumes, com o
objetivo de diferenciar os produtores
artesanais dos industriais.
PL 1.521/2022: Altera o art. 152 do Código de
Trânsito Brasileiro para garantir o direito do
candidato à obtenção da Carteira Nacional
de Habilitação de ser acompanhado por
pessoa de sua preferência no exame de
direção veicular.
PFC 28/2022 : Propõe que a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle realize ato
de fiscalização e controle para verificar a
regularidade e adequação da aplicação dos
recursos derivados das Emendas de Relator –
RP9 nos anos de 2020 e 2021.

Coautorias
PL 1.167/2022: Dispõe sobre a ausência
temporária do Presidente e do Vice-Presidente
da República e dos Governadores,
Vice-Governadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos
em missão oficial ao exterior.

Emendas
10 emendas de texto apresentadas ao PLN
5/2022 (LDO 2023).

Requerimentos
de Informação
Autorias
RIC 347/2022 - Requer informações ao
Ministério do Desenvolvimento Regional
sobre o processo de aquisição de caminhões
compactadores pela Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e do Parnaíba (Codevasf).

RIC 469/2022 - Requer informações ao
Ministro da Justiça e Segurança Pública,
Anderson Gustavo Torres, sobre a Operação
Acesso Pago.
RIC 521/2022 - Requer informações
detalhadas ao Senhor Ministro de Estado da
Saúde sobre os critérios de atendimento às
solicitações dos entes federativos de
incremento do teto MAC e sobre as medidas
de controle e fiscalização relacionadas.
RIC 544/2022 - Requer informações
detalhadas ao Ministro da Saúde sobre a
comercialização de testes rápidos em
farmácias.

Entrevistas
Nesse período a Deputada foi mencionada
em mais de 327 reportagens em rádios, jornais
e TVs. Entre elas:
03/05 - Jovem Pan News - Deputada cobra
votação Deputada fala sobre como a
Telemedicina vai ajudar o SUS.
03/05 - Estadão - Deputada fala sobre a
aprovação da Telessaúde.
18/05 - Catraca Livre - Deputada fala sobre
como é possível viajar com propósito e
economizando.

06/06 - R7 - Deputada fala sobre a venda de
remédios em supermercados e pela internet.
02/06 - Jovem Pan - Deputada fala que é
possível fazer política sem usar dinheiro público.
18/06 - CBN- Deputada fala sobre a telessaúde
no Brasil.
30/06 - O Globo - Deputada fala sobre Teto de
gastos para a campanha eleitoral.
07/07 - Estadão - Deputada faz um artigo sobre
o surgimento da política e Fundão.
08/07 - CNN - Deputada fala sobre a PEC
Kamikaze.
12/07 - Jornal Nacional - Deputada fala sobre a
aprovação da LDO de 2023.
27/07 - CBN Grandes Lagos - Deputada fala
sobre a piora no combate à corrupção, nos
últimos três anos.
Acompanhe as entrevistas da deputada no Youtube.

Economia
em 42 meses
R$33.700,00

(auxílio-mudança não utilizado)

R$26.460,00

(programa de assistência à saúde não utilizado)

R$174.373,00

(auxílio-moradia não utilizado)

R$1.312.279,94

(cota parlamentar não utilizada)

R$2.852.975,19

(verba de gabinete não utilizada)

R$210.813,84

(13° salário não utilizado)

R$291.908,99

(⅓ proporcional de férias não utilizado)

R$722.925,44

(auxílio-alimentação não utilizado)

R$615.957,34

(INSS patronal não utilizado)

R$6.241.433,74
ou

ou

Com o valor
economizado,
32 ônibus 164.248 kits
69
poderiam comprar: ambulâncias escolares escolares
(R$90.000 cada)

(R$193.632 cada)

(R$38 cada)

Verba de
gabinete

60,83%

de economia

Valor economizado em 42 meses

R$2.852.975,19

A verba de gabinete é o valor destinado à contratação de
assessores. Cada Deputado pode usar até R$111.575,59 por
mês para contratar até 25 profissionais. Em julho de 2022, a
equipe da Deputada contava com 9 assessores.
Saiba mais no site da Câmara dos Deputados.

Cota
parlamentar

86,40%

de economia

Valor economizado em 42 meses

R$1.312.279,94

A Cota Para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é
um valor destinado para manutenção do escritório, transporte
aéreo para Brasília e outras despesas de custeio, com o valor
de até R$37.043,53/mês. Os gastos são reembolsados
mediante prestação de contas. Valor apurado até 09/08/2022.
Saiba mais no site da Câmara dos Deputados.

sem
Além dos R$6.241.433,74 economizados,
a Deputada abriu mão de:

Auxílio mudança
Aposentadoria especial
Apartamento funcional
Auxílio moradia
Reembolso médico ilimitado
Reembolso de refeições
Passaporte diplomático
Motorista, carro alugado e
reembolsos de gasolina

OBRIGADA!

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

