
Prestação
de Contas
AGOSTO A OUTUBRO DE 2022



Melhorar a vida das 
pessoas, principalmente 
as mais carentes.

Missão



Transparência é a melhor forma de 
combater a corrupção

O PL 249/2022, de autoria das deputadas 
Tabata Amaral, Adriana Ventura e outros, 
trata sobre normas de transparência nas 
contratações públicas e complementa as 
funcionalidades e as as informações 
relacionadas às licitações, contratos e 
contratantes a serem publicizadas no 
Portal Nacional de Contratações Públicas, 
criado pela Nova Lei de Licitações. Foi 
aprovado em todas as comissões na 
Câmara e seguirá para o Senado.

Destaques
do Trimestre



Mais vacina com parceria
público-privada

A Medida Provisória 1126/2022, de relatoria 
da deputada Adriana Ventura, revoga a Lei 
atual permitindo a aquisição de vacinas 
contra Covid-19, já registradas ou 
autorizadas para uso emergencial pela 
Anvisa, pela iniciativa privada sem 
necessidade de doação ao SUS. Dessa 
forma, haverá colaboração entre o setor 
público e privado no combate à pandemia 
mundial. Foi aprovada na Câmara e no 
Senado.



100% de presença

15 sessões deliberativas

71  votações nominais

17 discursos

Sessões do
Plenário



MP 1109/2022 - Medidas trabalhistas     
alternativas e Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda. A 
deputada Adriana votou a favor. 

MPV 1113/2022 - Dispõe sobre o fluxo de 
análise de benefícios previdenciários e 
assistenciais sob avaliação do Instituto 
Nacional do Seguro Social, da Perícia 
Médica Federal e do Conselho de 
Recursos da Previdência Social. A 
deputada Adriana votou a favor.

Principais
votações



PL 643/2020 - Qualificadora para crime 
de furto durante calamidade pública ou 
desastre. A deputada Adriana votou a 
favor. 

PL 6579/13 - Restrição à concessão da 
saída temporária e uso de monitoração 
eletrônica em saídas temporárias e 
livramento condicional. A deputada 
Adriana votou a favor.

PL 5365/2020 - Estabelece o Crime de 
Domínio de Cidades - “novo cangaço”. A 
deputada Adriana votou a favor.

PL 2796/2021: Define Marco Legal dos 
Jogos Eletrônicos. A deputada Adriana 
votou a favor.

PL 252/2003 - Nova lei sobre concursos 
públicos. A deputada Adriana votou a 
favor.

PL 4229/2015 - Aumento de pena para o 
crime de estelionato. A deputada 
Adriana votou a favor.



PL 1561/2020 - Loterias da Saúde e do 
Turismo. A deputada Adriana votou a 
favor.

PL 2049/2022 - Dispõe sobre a obriga-
toriedade quanto ao acompanhamento 
por profissional de saúde do sexo femini-
no durante a realização de exames ou 
procedimentos que utilizem de sedação 
ou anestesia que induzam a inconsciên-
cia do paciente e à presença de acompa-
nhante durante os exames sensíveis. A 
deputada Adriana votou a favor.

MPV 1126/2022 - Revoga a Lei n° 
14.125/2021 pós vacinação Covid-19. A 
deputada Adriana votou a favor.

PL 130/2019 - Assistência à gestante e à 
mãe nos período pré e pós-natal. A de-
putada Adriana votou a favor.



PDL 274/2022
O Plenário aprovou o PDL 274/22, que dispõe sobre o 
Ato de Genebra do Acordo de Haia sobre o Registro 
Internacional de Desenhos Industriais, concluído em 
Genebra, na Suíça, em 2 de julho de 1999.

MPV 1126/2022
O Plenário aprovou relatório da Deputada Adriana 
sobre compra de vacinas por pessoas jurídicas de 
direito privado. Revogando a Lei nº 14.125, de 10 de 
março de 2021, que dispõe sobre a responsabilidade 
civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra 
a covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de 
vacinas por pessoas jurídicas de direito privado.

Relatórios aprovados:



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

Mais atuações



PLP 101/2022 - Gestão e transparência de atos 
normativos. Altera a Lei Complementar nº 95, 
de 26 de fevereiro de 1998, para dar 
transparência à atividade de produção de 
normas pelos órgãos e entidades da 
administração pública direta e indireta.

PRC 29/2022 - Altera o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados para prever a análise 
do relatório anual de implementação da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de 
Acesso à Informação) pela CTASP.

Autorias

Proposições



PRC 30/2022 - Altera o Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados para criar o 
Conselho de Transparência Pública da 
Câmara dos Deputados.

PL 2325/2022 - Altera a LAI para ampliar a 
transparência de órgãos e entidades 
responsáveis pela captação de recursos para 
o financiamento de projetos estruturantes 
em entes federativos distintos daqueles aos 
quais estão vinculados.

PL 2445/2022 - Altera o Código Civil para 
definir que o compartilhamento de custos 
decorrente de carona solidária não 
caracteriza a obtenção de vantagens 
indiretas pelo transportador.

PL 2477/2022 - Altera a LAI para fortalecer a 
liberdade de imprensa, o direito de acesso à 
informações públicas e garantir que não haja 
tratamento discriminatório ou prejudicial em 
razão da atividade profissional do 
requerente.



Coautorias

PLP 107/2022 - Fim da licença remunerada 
para servidores em campanha Altera a Lei 
complementar 64, de 18 de maio de 1990, que 
estabelece os casos de inelegibilidade, para 
dispor sobre o prazo de desincompatibilização 
e afastamento para os servidores candidatos 
a cargo eletivo e dá outras providências 

INC 1589/2022 - Sugere a alteração de nor-
mativos da Receita Federal para permitir a 
contratação de pessoa jurídica optante pelo 
Simples Nacional sem que seja necessária a 
apresentação de declaração assinada pelo 
representante legal ao tomador do serviço.

INC 1594/2022 - Sugere providências ao Min-
istro da Economia para vincular a execução 
orçamentária e financeira das despesas com 
resultado primário “9” às respectivas indi-
cações feitas pelo relator-geral.

PL 2678/2022 - Altera a Lei de Acesso à In-
formação para aprimorar as garantias de 
acesso à informação, principalmente no que 
diz respeito ao pedido de desclassificação de 
informações sigilosas.



Requerimentos
de Informação

RIC 571/2022 - Requer informações 
detalhadas ao Senhor Ministro de Estado da 
Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, sobre vacinas e 
medicamentos vencidos parados em centros 
de distribuição da pasta.

RIC 572/2022 - Requer informações 
adicionais ao Ministro da Infraestrutura, 
Marcelo Sampaio, sobre os processos de 
desestatização dos Portos de Santos e de 
São Sebastião.

RIC 573/2022 - Requer informações 
adicionais ao Ministro do Desenvolvimento 
Regional, Daniel Duarte Ferreira, sobre 
suposta fraude em licitações conduzidas pela 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco – CODEVASF.

Autorias



RIC 651/2022 - Requer ao Ministro da 
Infraestrutura informações sobre os trabalhos 
conduzidos no âmbito da Pasta e da ANTT 
voltados à regulamentação do transporte 
rodoviário interestadual de passageiros por 
fretamento colaborativo, intermediado por 
plataformas de tecnologia.

Coautorias

RIC 600/2022 - Requer informações 
detalhadas ao Senhor Ministro de Estado da 
Defesa, General Paulo Sérgio Nogueira de 
Oliveira, sobre salários supostamente acima 
do teto pagos a militares.



Entrevistas

03/08 - Poder 360: Deputada Adriana Ventura 
uarda parecer do PL dos medicamentos isentos 
de prescrição, ou seja, que não precisam de 
receita médica (MIP’s).

06/08 - Isto é: Deputada Adriana vota 
favoravelmente a PEC que proíbe 
aposentadoria de juízes como punição.
 

13/08 - MyNews: Deputada fala sobre o 
dinheiro público que foi desviado para curral 
eleitoral.

02/09 - Valor Econômico: Deputada Adriana 
Ventura critica o atual sistema do orçamento 
secreto.

14/09 - Portal Hospitais Brasil - Em artigo, 
Deputada Adriana aborda sobre a telessaúde a 
serviço de todos.

Nesse período a Deputada foi mencionada 
em mais de 224 reportagens em rádios, jornais 
e TVs. Entre elas:



18/09 - Veja: Deputada Adriana é citada no 
ranking dos melhores deputados na Câmara

30/09 - Congresso em foco: Deputada Adriana 
Ventura assina carta de compromisso para 
pauta da abertura do livre mercado rodoviário.

01/10 - Economia S/A: Em artigo, Deputada 
Federal Adriana Ventura retrata o 
empreendedorismo como o melhor programa 
social.

03/10 - Gazeta Brasil: Deputada Adriana está 
na lista de deputados federais eleitos pelo 
estado de São Paulo em 2022.

19/10 - Agência Brasil: Deputada Federal 
Adriana Ventura fala sobre a aprovação da MP 
que autoriza compra de vacina pela iniciativa   
privada.

25/10 - O Cafezinho: Deputada Adriana Ventura 
propõe mais transparência à Lei de Acesso à 
Informação (LAI)

 
Acompanhe as entrevistas da deputada no Youtube.



Economia
em 45 meses

Com o valor
economizado,

poderiam comprar:
76

ambulâncias
(R$90.000 cada)

35 ônibus
escolares

(R$193.632 cada)

178.948 kits
escolares
(R$38 cada)

ou ou

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$1.444.613,18

(cota parlamentar não utilizada)
 

R$3.188.001,96
(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$6.800.028,03



Valor economizado em 45 meses
R$3.188.001,96

63,44%
de economia

Verba de
gabinete

A verba de gabinete é o valor destinado à contratação de 
assessores. Cada Deputado pode usar até R$111.575,59 por 
mês para contratar até 25 profissionais. Em julho de 2022, a 

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



Valor economizado em 45 meses
R$1.444.613,18

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.

86,66%
de economia

Cota
parlamentar



sem

Auxílio mudança

Aposentadoria especial 

Apartamento funcional

Auxílio moradia

Reembolso médico ilimitado

Reembolso de refeições

Passaporte diplomático

Motorista, carro alugado e 
reembolsos de gasolina

Além dos R$6.800.028,03 economizados, 
a Deputada abriu mão de:



OBRIGADA!

@adriventurasp

/adrianaventura

falecomigo@adrianaventura.com

(11) 92399-3050


